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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-09-29

Sammanträde med Kommunstyrelsen

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

Beslutande
Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 

Markus Kyllenbeck (M) 
Sebastian Hörlin (S) 
Annelie Sjöberg (M 
Ulf Björlingson (M) 
Lennart Gustavsson (S) 
Stellan Johnsson (C)
Ingegerd Axell (S) 
Bo Ljung (KD) 
Ulla Hägg (S) 
Christer Ljung (L) 
Birgitta Johansson (S) 

Tjänstgörande ersättare Ulf Svensson tjänstgörande (SD) ersättare för Elisabeth Werner (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare Rozita Hedqvist (S)

Kjell Axell (S)
Johan Ragnarsson (V)
Marie-Louise Gunnarsson (M)
Lea Petersson (MP)

Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande
Karin Höljfors, ekonomichef, deltar digitalt § 223–226
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 223-226, 231
Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom § 233
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 234-235
Anna Josephson, planarkitekt § 234

Övriga  

Utses att justera Lennart Gustavsson (S)

Justeringens plats  Stadshuset 2020-10-09, kl. 12.00 Paragrafer 222-246
och tid
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Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Helena Lundborg

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

Justerande   …………………………………………….
Lennart Gustavsson (S)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-09-29

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag 2020-10-09 Datum då anslag 2020-10-31
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Helena Lundborg
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 222 Godkännande av föredragningslistan

§ 223 Delårsrapport per 2020-08-31 - förvaltningen 2020/213

§ 224 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 - förslag till sektorsramar 2020/80

§ 225 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening

2020/223

§ 226 Resultatfond 2020/211

§ 227 Tillfällig avgiftsbefrielse i förskoleverksamhet 2020/131

§ 228 Budget 2021, verksamhetsplan 2022-2023 - Höglandsförbundet 2020/158

§ 229 Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-, fjärrvärme- och 
renhållningsavgifter för 2021

2020/209

§ 230 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 2020/210

§ 231 Befolkningsprognos Eksjö kommun 2020-2030 med utblick till 
2070

2020/212

§ 232 Samverkan kring revisionskontor 2020/215

§ 233 Ej verkställda beslut enligt sol och LSS kvartal 2, 2020 2019/259

§ 234 Detaljplan Bykvarn 1:2, Nannylundsområdet 2020/219

§ 235 Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län – yttrande 2020/220

§ 236 Utsiktstorn på Klintaberget såval södra som norra utsikten - 
medborgarförslag

2019/285

§ 237 Rastgård för hundar i Eksjö tätort - medborgarförslag 2020/21

§ 238 Fotbollsmål till lekparken vid Slånbärsvägen i Kaffekullen - 
medborgarförslag - fördelning

2020/180

§ 239 Väderskydd för anhöriga som vill träffa sina nära på exempelvis 
äldreboende - medborgarförslag - fördelning

2020/187

§ 240 Landsbygdsutveckling genom besöksnäringen, Ägersgöl i folkmun 
Klinten, Eksjö kommun - medborgarförslag - fördelning

2020/179

§ 241 Bibehållet kommunalt ägande av klinten, Hult - Medborgarförslag - 
fördelning

2020/216

§ 242 Utveckla Klinten/ Sälj inte Klinten - motion - fördelning 2020/221
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§ 243 Anmälningsärenden

§ 244 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade med stöd av delegation

§ 245 Nämnd- berednings- och Eksjö Stadshusprotokoll

§ 246 Information

5
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 222 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärende som tillkommer:
- Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-, fjärrvärme- och renhållningsavgifter 
  för 2021
- Landsbygdsutveckling genom besöksnäringen, Ägersgöl i folkmun Klinten, 
  Eksjö kommun - medborgarförslag – fördelning
- Bibehållet kommunalt ägande av klinten, Hult - Medborgarförslag – fördelning
- Utveckla Klinten/ Sälj inte Klinten - motion - fördelning
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29
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Ks § 223 Delårsrapport per 2020-08-31 - 
förvaltningen
Dnr KLK 2020/213

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad uppföljningsrapport.

Ärendebeskrivning 
Delårsbokslut med sammanställd redovisning upprättas i koncernen per 2020-08-
31 och behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 20 oktober. Denna 
uppföljning rör kommunens utfall och prognos.

Utfallet efter augusti är ett positivt resultat på 57 mnkr (7,4 procent av 
skatteintäkter och bidrag), det starka resultatet beror på att aktuell 
semesterlöneskuld påverkar resultatet positivt med 17,4 mnkr i delårsbokslutet. 
Anställda tjänar in semester hela året men tar ut större delen under 
sommarmånaderna, därför är semesterlöneskulden som lägst per sista augusti men 
kommer att öka under återstående del av året, vilket förklarar det höga resultatet 
vid delårsbokslutet.

Årets resultat prognostiseras bli positivt, 34,1 mnkr (motsvarar +2,9% av skatter 
och bidrag). Det är 4,1mnkr högre än det budgeterade resultatet på 30 mnkr 
(motsvarar 2,7% av skatteintäkter och bidrag).

Det prognostiserade resultatet är, jämfört med juni månad är en försämring med 
7,5 mnkr, i huvudsak beroende på försämrad prognos för sektorerna och 
pensionskostnaderna. Försämrade prognoser redovisar barn och ungdomssektorn 
med 3,8 mnkr, sociala sektorn med 2,1 mnkr och tillväxt- och utvecklingssektorn 
med 0,2 mnkr samtidigt som förbättrade prognoser redovisas för politiken med 
0,2 mnkr och kommunledningskontoret med 0,6 mnkr. Prognosen förutsätter 
kostnadstäckning för merkostnader i verksamheterna på grund av pandemin. 

Sektorerna har till och med augusti förbrukat 719,3 mnkr (67,8%) av 
budgetanslaget på 1 062,7 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med -27,9 mnkr. Jämfört med junis prognos är det 5,3 mnkr 
sämre.  

Revisionen och Samhällsbyggnadssektorn redovisar ingen eller en mindre 
avvikelse mot budget i helårsprognosen.

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med 1,0 mnkr. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 3,0 mnkr 
främst beroende på lägre telefonikostnader i samband med nytt avtal, lägre 
personalkostnader på grund av vakanser och tidigareläggning av neddragning samt 
högre intäkter i samband med försäljning av tjänster.

Barn- och ungdomssektorn prognostiserar ett underskott på 19,8 mnkr (-4,5 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för IKE 
(interkommunal ersättning) inom gymnasie- och gymnasiesärskolan och 
personalkostnader i grundskolan. Prognosen innehåller också en engångskostnad 
för återställande av paviljonger om 3 mnkr samt engångskostnad för återställande 
av Kvarnarps förskola om 2,5 mnkr.

Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 11,3 mnkr (-2,5 procent av 
budgeten). Underskott finns främst inom socialt stöd och då främst inom 
verksamheterna externa placeringar och integration och flyktingverksamhet men 
också försörjningsstöd. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en negativ avvikelse på -3,3 mnkr 
(-5,4 procent av budgeten), underskottet är hänförbart till vuxenutbildningarna.

Kostnaderna för pensioner har efter avisering från Skandia räknats upp i 
prognosen då nya livslängdsantaganden används från och med september. Ökade 
livslängdsantaganden gör att premierna för pensionerna höjs, enligt beräkningar 
med ca 17 procent. Det, tillsammans med faktiskt utfall hittills för pensioner, gör 
att prognosen jämfört med juni är en försämring med 3,8 mnkr.

Anslag hos kommunstyrelsen för oförutsett, integrationsinsatser, 
utvecklingsanslag och projekt försörjningsstöd beräknas tillsammans med anslag 
för kapitalkostnader lämna ett överskott om 2,9 mnkr.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 33,8 mnkr. Det är samma prognos som efter juni.

Skatteintäkterna prognostiseras bli 11,9 mnkr lägre än budget, varav 

 6,1 mnkr är hänfört till nedskriven skatteunderlagsprognos på grund av 
den pågående pandemin, 

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

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

Utjämningsbidrag prognostiseras bli 45,8 mnkr högre än budget, varav

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

 6 mnkr är ökat statsbidrag från vårpropositionen (5 miljarder)
 18 mnkr är extra statsbidrag pga minskade skatteintäkter pga pandemin
 5,2 mnkr är ytterligare kompensation för pandemin, beslutat 18/5
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 2,6 mnkr är extra statsbidrag till kommuner med högt flyktingmottagande
 10,5 mnkr är bättre utfall i kostnadsutjämningen (nytt 

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

SKR har i den prognos kommunen använde i juni och augusti reviderat upp 
prognosen för skatteintäkterna 2019 och 2020 jämfört med i våras. De åtgärder 
som vidtagits i form av permitteringslöner har medfört att skatteunderlaget inte 
sjunkit i den omfattning som bedömdes i april. Bedömningen i våras var också att 
den tillfälliga möjligheten som infördes för småföretag att avsätta 2019-års vinst i 
periodiseringssfond och inte beskattas innevarande år skulle nyttjas mycket mer än 
vad som gjorts och skatteunderlaget har därmed inte sjunkit så mycket som 
prognostiserades i april.

Investeringar
57,4 mnkr disponeras för investeringar 2020 varav 23,0 är återstående anslag från 
2019. Till och med augusti har 9,5 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 34,2 mnkr, vilket är 23,2 mnkr lägre än budget. 

Sammanfattande kommentar
Prognosen efter augusti är liksom tidigare, osäker på grund av att det i dagsläget är 
svårt att överblicka vilka konsekvenser den pågående pandemin får för både 
skatteintäkter och kostnader i verksamheterna. Skatteintäkterna har reviderats upp 
kraftigt mot vårens bedömning då man ser att skatteunderlaget inte sjunkit så 
kraftigt som först prognostiserades. I prognosen är de hittills aviserade statliga 
stöden medräknade. I prognosen täcker den ökning som kostnadsutjämningen 
och ökade statsbidrag ger de minskade skatteintäkterna. Då prognosen för 
skatteintäkter och bidrag är så osäker och därmed osäkert om de kan kompensera 
för sektorernas underskott samt att det positiva resultat som prognostiseras är av 
engångskaraktär 2020 är det viktigt att sektorernas prognostiserade underskott 
begränsas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef
Beslut Lu 2020-09-15
Beslut BUB 2020-09-16
Beslut SocB 2020-09-16
Beslut TUB 2020-09-16
Beslut SbB 2020-09-17

Utdrag: 
Barn- och utbildningssektorn
Sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 224 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 
- förslag till sektorsramar
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn     44,3   44,5   44,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   61,2   60,0   61,6
Barn- och utbildningssektorn 444,5              448,0             448,7
Sociala sektorn 446,1  446,5             445,8
Kommunledningskontoret     60,6   61,3   61,3
KS/KF/Nämnder     6,9     7,2     7,2
Överförmyndaren     2,2     2,3     2,4
Revisionen     1,3     1,3     1,3
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat    47,3   69,7               94,2
Kapitalkostnad ofördelat     1,1    -0,2   -0,2
Resultatfond     2,5     2,5       2,5
KS Utvecklingsmedel     0,9     1,3     0,5
KS Oförutsett     1,0     2,0     0,8
KS projekt Försörjningsstöd     1,0     2,8     1,0
KS integrationsmedel     0,3     0,5                 0,3

Totalt                    1 121,3           1 149,7            1 171,5    

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt

följande:
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

att fastställa investeringsramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år (mnkr):
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2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn 20,1  19,9  19,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,6    6,0    4,6 
Barn- och utbildningssektorn    4,0    4,4    4,4
Sociala sektorn   2,4    3,0    2,9
Kommunledningskontoret     4,7    3,1    0,6
Totalt 35,8  36,4  32,4

att fastställa resultatbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B,    

Tabell A, Resultatbudget med kassaflödesanalys
Bokslut Prognos Budget Budget Budget 

RESULTATBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens nettokostnader -1 043,3 -1 101,1 -1 112,5 -1 142,1 -1 164,3
Avskrivningar -28,0 -25,4 -25,6 -24,3 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 071,3 -1 126,5 -1 138,1 -1 166,4 -1 188,6
Skatteintäkter 825,4 824,9 837,8 866,2 896,0
Generella statsbidrag och utjämning 261,4 337,5 326,7 328,6 321,7
Verksamhetens resultat 15,5 36,0 26,5 28,5 29,1
Finansiella intäkter 8,6 6,3 5,5 5,5 5,5
Finansiella kostnader -1,0 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat efter finansiella poster 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Extraordinära poster
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,1% 3,6% 2,7% 2,8% 2,8%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Justering för avskrivningar/nedskrivning 28,0 25,4 25,6 24,3 24,3
Justering för avsättning -0,8 -0,4 -0,4 -2,9 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 50,3 66,6 56,6 54,8 58,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -5,7
Förändring kortfristiga skulder -13,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,1 66,6 56,6 54,8 58,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -8,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 8,1 23,2 20,8 18,5 25,6
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 54,5 62,6 85,8 106,6 125,1
Likvida medel vid årets slut 62,6 85,8 106,6 125,1 150,7
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Tabell B, Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Tillgångar
Anläggningstillgångar 500,6 518,6 528,8 540,9 549,0
Omsättningstillgångar 205,6 228,4 249,3 270,0 295,3
Summa tillgångar 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 478,9 497,3 508,1 520,9 529,7
Rörelsekapital -58,6 -35,4 -14,9 5,8 31,1
Summa eget kapital 420,2 461,8 493,3 526,7 560,8
därav årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,5 15,0 15,2 14,9 14,6
Avsatt för deponi 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4
Summa avsättningar 17,5 16,6 16,4 15,7 15,0
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3

Soliditet 59,5% 61,8% 63,4% 65,0% 66,4%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 420,5 409,7 393,0 374,8 361,3
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 0,0% 7,0% 12,9% 18,7% 23,6%
Borgensförbindelser 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094

att om beslut tas i riksdagen om nya statsbidrag för äldreomsorgen i budgeten för
2021-23 om minst 0,9 mnkr som kan användas till bemanning inom äldreomsorgen,
flyttas utökningen om 0,9 mnkr i befintlig ram från sociala sektorn till barn- och
utbildningssektorn för utökad bemanning i grundskolan.

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget 
till kommunstyrelsen 24 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige 
fastställer 

att till Samhällsbyggnadssektorn ram uttala:
att tidigare beslutad neddragning av kompetensutveckling 2022 inte genomförs
att resurser för nytt kartsystem tillförs genom effektivisering av mark och 
exploatering under 2021
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att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen
att utökade resurser för underhåll av byggnader inte tillförs
att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom 
miljö och hälsoskydd

att ingen indexökning av bidrag för enskilda vägar utgår 2022-23
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen
att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden
att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden 
att personaleffektivisering ska ske inom övergripande planering fr o m 2023

att till tillväxt och utvecklingssektorn ram uttala:
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att arbetet i sektorns verksamhet ska effektiviseras för att frigöra resurser för 
delfinansiering av en kulturscen
att resurser är tillförda för en kulturscen från 2023
att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag
att resurser anpassas efter hyresintäkter för ungdomsverksamhet
att medel tillförs för fortsatt genomförande av undersköterskeutbildning och 
förskollärarutbildning 
att effektivisering av SFI-undervisning ska ske
att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus I12 är tillförda

att till barn- och utbildningssektorn ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att delar av personalminskningar beslutade i förra budgetprocessen återförs
att resurser tillförs för doktorandtjänst
att förskola på oregelbunden tid inte erbjuds vecka 28-31 eller vid storhelger, dock 
ska förskolan på oregelbunden tid vara öppen varannan helg utifrån nuvarande 
system. 
att resurser tillförs grundskolan 2022-23 för insatser utifrån skolinspektionens 
granskning 
att resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjutsupphandlingen
att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet för mindre skolor 2023
att resurser tillförs för IT-pedagog 2021-22
att resurser tillförs för kameraövervakning av grundskolor från 2022
att resurser tillförs för lägre intäkter för IKE (interkommunala ersättningar) 
samtidigt som ambitionen ökas för att göra gymnasieskolan attraktiv.
att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn
att utöka resurser för läromedel/undervisningsmedel utifrån ökad digitalisering
att effektivisera måltidsverksamheten på gymnasiet
att minska tjänst som hörselpedagog

att till sociala sektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd
att resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende tillförs från 2021
att resurser för utbildning i demensvård tillförs
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare
att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet
att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd

att resurser tillförs för minskade integrationsmedel
att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela planperioden samt ytterligare 2 
ungdomslotsar under 2021-22
att effektivisering av fastighetskostnader ska ske

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att del av tidigare neddragning på kansliet återtas
att resurser för köp av juristtjänst från Jönköpings kommun tillförs
att resurser för beslutsstöd till hela förvaltningen tillförs
att resurser för chefs- och ledarskapsprogram tillförs
att resurser för telefonin minskas pga nytt avtal

att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet
att 2022 tillförs extra resurser för projekt för minskat försörjningsstöd, 
integrationsmedel samt utvecklingsmedel
att effektivisering av KF/KS/Nämnder ska ske 2023

Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S), Ulla Hägg (S), Ingegerd Axell 
(S) och Birgitta Johansson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag avseende 
driftramarna för barn- och utbildningssektorn, tillväxt- och utvecklingssektorn, 
kommunledningskontoret, kommunstyrelse/kommunfullmäktige/nämnder, de 
anslag som inte är sektorsbundna samt utredningsuppdragen avseende 
arbetsmarknadsenhet, externt genomlysningsarbete och den politiska 
organisationen gällande tillväxt- och utvecklingsnämnden.

Ulf Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
budgetförslag där skiljaktigheter finns mot huvudförslaget.

Ärendebeskrivning 
Till dagens sammanträde har det inkommit tre förslag till beslut gällande budget 
2021-2022, verksamhetsplan 2023, förslag till sektorsramar. De fackliga 
organisationerna är informerade, och har inte inkommit med några synpunkter. 
Nedan presenteras Alliansens förslag, Socialdemokraternas förslag och 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 – 
förslag till sektorsramar.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Alliansens förslag till budget 2021-20222, verksamhetsplan 2023, 
förslag till sektorsramar

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn     44,3   44,5   44,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   61,2   60,0   61,6
Barn- och utbildningssektorn 444,5              448,0             448,7
Sociala sektorn 446,1 446,5             445,8
Kommunledningskontoret     60,6   61,3   61,3
KS/KF/Nämnder     6,9     7,2    7,2
Överförmyndaren     2,2     2,3     2,4
Revisionen     1,3     1,3     1,3
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat    47,3   69,7               94,2
Kapitalkostnad ofördelat     1,1    -0,2   -0,2
Resultatfond     2,5     2,5      2,5
KS Utvecklingsmedel     0,9     1,3    0,5
KS Oförutsett     1,0     2,0    0,8
KS projekt Försörjningsstöd     1,0     2,8    1,0
KS integrationsmedel     0,3     0,5                0,3

Totalt                    1 121,3           1 149,7           1 171,5    

att om beslut tas i riksdagen om nya statsbidrag för äldreomsorgen i budgeten för 
2021-23 om minst 0,9 mnkr som kan användas till bemanning inom äldreomsorgen, 
flyttas utökningen om 0,9 mnkr i befintlig ram från sociala sektorn till barn- och 
utbildningssektorn för utökad bemanning i grundskolan. 

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt

följande:
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

att fastställa investeringsramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år (mnkr):

2021 2022 2023
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadssektorn 20,1  19,9  19,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,6    6,0    4,6 
Barn- och utbildningssektorn    4,0    4,4    4,4
Sociala sektorn   2,4    3,0    2,9
Kommunledningskontoret     4,7    3,1    0,6
Totalt 35,8  36,4  32,4

att fastställa resultatbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B,    

Tabell A, Resultatbudget med kassaflödesanalys
Bokslut Prognos Budget Budget Budget 

RESULTATBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens nettokostnader -1 043,3 -1 101,1 -1 112,5 -1 142,1 -1 164,3
Avskrivningar -28,0 -25,4 -25,6 -24,3 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 071,3 -1 126,5 -1 138,1 -1 166,4 -1 188,6
Skatteintäkter 825,4 824,9 837,8 866,2 896,0
Generella statsbidrag och utjämning 261,4 337,5 326,7 328,6 321,7
Verksamhetens resultat 15,5 36,0 26,5 28,5 29,1
Finansiella intäkter 8,6 6,3 5,5 5,5 5,5
Finansiella kostnader -1,0 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat efter finansiella poster 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Extraordinära poster
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,1% 3,6% 2,7% 2,8% 2,8%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Justering för avskrivningar/nedskrivning 28,0 25,4 25,6 24,3 24,3
Justering för avsättning -0,8 -0,4 -0,4 -2,9 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 50,3 66,6 56,6 54,8 58,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -5,7
Förändring kortfristiga skulder -13,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,1 66,6 56,6 54,8 58,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -8,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 8,1 23,2 20,8 18,5 25,6
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 54,5 62,6 85,8 106,6 125,1
Likvida medel vid årets slut 62,6 85,8 106,6 125,1 150,7
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tabell B, Balansbudget
Bokslut Prognos Budget Budget Budget 

BALANSBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Tillgångar
Anläggningstillgångar 500,6 518,6 528,8 540,9 549,0
Omsättningstillgångar 205,6 228,4 249,3 270,0 295,3
Summa tillgångar 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 478,9 497,3 508,1 520,9 529,7
Rörelsekapital -58,6 -35,4 -14,9 5,8 31,1
Summa eget kapital 420,2 461,8 493,3 526,7 560,8
därav årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,5 15,0 15,2 14,9 14,6
Avsatt för deponi 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4
Summa avsättningar 17,5 16,6 16,4 15,7 15,0
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3

Soliditet 59,5% 61,8% 63,4% 65,0% 66,4%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 420,5 409,7 393,0 374,8 361,3
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 0,0% 7,0% 12,9% 18,7% 23,6%
Borgensförbindelser 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget 
till kommunstyrelsen 24 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige 
fastställer 

att till Samhällsbyggnadssektorn ram uttala:
att tidigare beslutad neddragning av kompetensutveckling 2022 inte genomförs
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att resurser för nytt kartsystem tillförs genom effektivisering av mark och 
exploatering under 2021
att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen
att utökade resurser för underhåll av byggnader inte tillförs
att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom 
miljö och hälsoskydd

att ingen indexökning av bidrag för enskilda vägar utgår 2022-23
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen
att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden
att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden 
att personaleffektivisering ska ske inom övergripande planering fr o m 2023

att till tillväxt och utvecklingssektorn ram uttala:
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att arbetet i sektorns verksamhet ska effektiviseras för att frigöra resurser för 
delfinansiering av en kulturscen
att resurser är tillförda för en kulturscen från 2023
att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag
att resurser anpassas efter hyresintäkter för ungdomsverksamhet
att medel tillförs för fortsatt genomförande av undersköterskeutbildning och 
förskollärarutbildning 
att effektivisering av SFI-undervisning ska ske
att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus I12 är tillförda

att till Barn- och utbildningssektorn ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att delar av personalminskningar beslutade i förra budgetprocessen återförs
att resurser tillförs för doktorandtjänst
att förskola på oregelbunden tid inte erbjuds vecka 28-31 eller vid storhelger, dock 
ska förskolan på oregelbunden tid vara öppen varannan helg utifrån nuvarande 
system. 
att resurser tillförs grundskolan 2022-23 för insatser utifrån skolinspektionens 
granskning 
att resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjutsupphandlingen
att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet för mindre skolor 2023
att resurser tillförs för IT-pedagog 2021-22
att resurser tillförs för kameraövervakning av grundskolor från 2022
att resurser tillförs för lägre intäkter för IKE (interkommunala ersättningar) 
samtidigt som ambitionen ökas för att göra gymnasieskolan attraktiv.
att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn
att utöka resurser för läromedel/undervisningsmedel utifrån ökad digitalisering
att effektivisera måltidsverksamheten på gymnasiet
att minska tjänst som hörselpedagog

att till sociala sektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd
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att resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende tillförs från 2021
att resurser för utbildning i demensvård tillförs
att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare
att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet
att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd

att resurser tillförs för minskade integrationsmedel
att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela planperioden samt ytterligare 2 
ungdomslotsar under 2021-22
att effektivisering av fastighetskostnader ska ske

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att del av tidigare neddragning på kansliet återtas
att resurser för köp av juristtjänst från Jönköpings kommun tillförs
att resurser för beslutsstöd till hela förvaltningen tillförs
att resurser för chefs- och ledarskapsprogram tillförs
att resurser för telefonin minskas pga nytt avtal

att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet
att 2022 tillförs extra resurser för projekt för minskat försörjningsstöd, 
integrationsmedel samt utvecklingsmedel
att effektivisering av KF/KS/Nämnder ska ske 2023

Vissa förutsättningar för budgetförslaget

Riksdagen kommer att fatta beslut om budget i november efter kommunfullmäktige 
i Eksjö fattat beslut om budget 2021-22 och verksamhetsplan 2023. Det har 
aviserats att nya generella statsbidrag och statsbidrag till äldreomsorgen ligger i 
förslaget till ny budget som riksdagen ska ta ställning till. För Eksjös del skulle det 
innebära ytterligare 12 mnkr i generella statsbidrag 2021 och 6 mnkr 2022. Då 
beslut inte är fattat, har av försiktighetsskäl, inte allt som utlovats räknats med i 
budgetförslaget till Eksjö kommuns budget.  4 mnkr i ökat generellt statsbidrag har 
räknats med för 2021-22, inget av ökade statsbidrag till äldreomsorgen är 
medräknat i budgetförslaget. 

Budgetförslagets uppfyllelse av mål i budgetdirektivet
Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och finansiella 
mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna uppfyllas till 
största del. 

I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas 
och därav fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Förutsättningarna har 
förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts 
för 2021. 

Prioriterade mål 

Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kommenteras nedan i kursiv text:.
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Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2021-2023 särskilt beakta:

 Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, 
jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning för alla 
kommuninvånare och möjlighet till en stimulerande fritid.  

 Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i 
balans, integration, bostäder, digitalisering och kompetensförsörjning, 
prioritera följande:

- Ambitionsnivån gällande drift och investering i verksamheterna ska 
stämma överens med tilldelad budgetram

o Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. 
Inom vissa verksamheter har ambitionsnivån sänkts eller höjts och resurser minskats 
eller ökat. Detta arbetssätt tillsammans med politiska beslut och en fortsatt tydlig 
kommunikation i internbudgetarbetet leder till att ambitionsnivån i verksamheterna 
stämmer överens med tilldelad budgetram. 

- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas.
o Utökning av barn-och ungdomssektorns och sociala sektorns ramar för att 

möjliggöra ett fortsatt arbete för ett inkluderade samhälle
Särskild satsning görs för att minska behovet av försörjningsstöd

- Öka och bredda tillgången till bostäder.
o I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna möta behov av 

planer och bygglov under planperioden

- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att effektivisera 
och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet
o Resurser för digitala system finns avsatta, bland annat digital signering, 

kartsystem och beslutsstödssystem för hela förvaltningen. 

- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna tillhandahålla 
välfärdstjänster av god kvalitet.
o Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen 

prioriteras ytterligare genom att resurser för förskollärarutbildning och 
undersköterskeutbildning tillförs under planperioden. Resurser avsätts också för 
chefs- och ledarskapsprogram.

Finansiella mål 
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Hur de finansiella målen uppfylls i budgetförslaget kommenteras nedan med kursiv text:

I direktivet framgår följande

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 
planperioden.

o Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr

- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 % av skatteintäkter och 
bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-23 ska tillsammans med budgeten 
2020 och bokslut 2014-2019 vara i snitt minst 1,8 %. 

o Överskottet budgeteras till 
2021: 2,7%
2022: 2,8%
2023: 2,8%

(KF beslut i juni)

vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och att det budgeterade överskottet 2021-23 ska tillsammans med 
budgeten 2020 och bokslut 2014-2019 vara i snitt minst 1,8 %. 

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2014-2023 vara självfinansierade.

o Investeringarna självfinansieras under planperioden och under perioden 2014-
2023. I samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget avsätts också medel för att 
kunna göra en större investering i trafikplats efter planperioden.

- För finansiellt sparande under planperioden ska 5 mnkr årligen avsättas 
2021-2023.

o Utrymme för 5 mnkr i finansiellt sparande finns då budgeterat positivt 
kassaflöde överstiger 5 mnkr årligen     

- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 65 
% som långsiktigt mål.

o Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 66 
procent 2023. Med pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från att varit 
negativ (nära noll) i bokslut 2019 till plus 23,6 procent 2023.

- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 40 % 
som långsiktigt mål

o Koncernsammanställd budget är inte färdigställd, i årsredovisningen 2019 
uppnåddes 31,4 procent i soliditet i koncernen. En årlig förstärkning av 
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soliditeten gör att 40 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt, dock inte 
inom planperioden.

I budgetförslaget följs således direktivet gällande de finansiella målen. Men det är av 
ytterst vikt att de budgetramar som fastställs också hålls för att de finansiella målen i 
budget ska kunna uppnås i bokslut.

Socialdemokraternas förslag till budget 2021-2022, 
verksamhetsplan 2023, förslag till sektorsramar

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn     44,3   44,5   44,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   61,8   62,1   61,5
Barn- och utbildningssektorn 444,9             449,6              448,5
Sociala sektorn 446,1             446,5              445,8
Kommunledningskontoret     60,6  61,4   61,3
KS/KF/Nämnder     6,9    7,2     7,3
Överförmyndaren     2,2    2,3     2,4
Revisionen     1,3    1,3     1,3
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat    47,3  69,7                94,2
Kapitalkostnad ofördelat     1,1   -0,2   -0,2
Resultatfond     1,5    2,5      2,5
KS Utvecklingsmedel     0,5    0,5    0,5
KS Oförutsett     1,0    1,0    1,0
KS projekt Försörjningsstöd     1,0    1,0    1,0
KS integrationsmedel     0,3    0,3                 0,3
Genomlysningsarbete     0,4    

Totalt                     1 121,3           1 149,7           1 171,6    

att om beslut tas i riksdagen om nya statsbidrag för äldreomsorgen i budgeten för 
2021-23 om minst 0,9 mnkr som kan användas till bemanning inom äldreomsorgen, 
flyttas utökningen om 0,9 mnkr i befintlig ram från sociala sektorn till barn- och 
utbildningssektorn för utökad bemanning i grundskolan. 

att uppdra till den parlamentariska beredningen att särskilt utreda huruvida de 
verksamheter som idag är organiserade under Tillväxt- och utvecklingsnämnden 
även fortsatt ska vara organiserade under en egen nämnd eller om de kan 
organiseras under andra nämnder/utskott.

att uppdra till den parlamentariska beredningen att särskilt utreda hur den politiska 
organisationen kan effektiviseras eller genom annan åtgärd spara pengar under den 
kommande mandatperioden 2023-2026.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda fördelar, nackdelar och möjligheter med 
att skapa en arbetsmarknadsenhet (innehållande bland annat funktioner för 
arbetsmarknad, integration och försörjning) under kommunledningskontoret.

att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för en genomlysning med stöd av 
extern part. Genomlysningen ska avse kommunens övergripande organisation samt 
de delar av kommunens verksamheter där kommunen avviker gentemot andra 
kommuner enligt den ekonomiska genomlysning som tidigare har genomförts. För 
dem relevanta delar av resultat ska delges den parlamentariska beredningen.

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt

följande:

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

att fastställa investeringsramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år (mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn 20,1 19,9 19,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,6   6,0  4,6 
Barn- och utbildningssektorn   4,0   4,4   4,4
Sociala sektorn   2,4   3,0   2,9
Kommunledningskontoret     4,7   3,1   0,6

Totalt 35,8  36,4  32,4

att fastställa resultatbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B,
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Tabell A, Resultatbudget med kassaflödesanalys

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens nettokostnader -1 043,3 -1 101,1 -1 112,5 -1 142,1 -1 164,3
Avskrivningar -28,0 -25,4 -25,6 -24,3 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 071,3 -1 126,5 -1 138,1 -1 166,4 -1 188,6
Skatteintäkter 825,4 824,9 837,8 866,2 896,0
Generella statsbidrag och utjämning 261,4 337,5 326,7 328,6 321,7
Verksamhetens resultat 15,5 36,0 26,5 28,5 29,1
Finansiella intäkter 8,6 6,3 5,5 5,5 5,5
Finansiella kostnader -1,0 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat efter finansiella poster 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Extraordinära poster
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,1% 3,6% 2,7% 2,8% 2,8%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Justering för avskrivningar/nedskrivning 28,0 25,4 25,6 24,3 24,3
Justering för avsättning -0,8 -0,4 -0,4 -2,9 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 50,3 66,6 56,6 54,8 58,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -5,7
Förändring kortfristiga skulder -13,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,1 66,6 56,6 54,8 58,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -8,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 8,1 23,2 20,8 18,5 25,6
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 54,5 62,6 85,8 106,6 125,1
Likvida medel vid årets slut 62,6 85,8 106,6 125,1 150,7
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Tabell B, Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Tillgångar
Anläggningstillgångar 500,6 518,6 528,8 540,9 549,0
Omsättningstillgångar 205,6 228,4 249,3 270,0 295,3
Summa tillgångar 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 478,9 497,3 508,1 520,9 529,7
Rörelsekapital -58,6 -35,4 -14,9 5,8 31,1
Summa eget kapital 420,2 461,8 493,3 526,7 560,8
därav årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,5 15,0 15,2 14,9 14,6
Avsatt för deponi 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4
Summa avsättningar 17,5 16,6 16,4 15,7 15,0
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3

Soliditet 59,5% 61,8% 63,4% 65,0% 66,4%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 420,5 409,7 393,0 374,8 361,3
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 0,0% 7,0% 12,9% 18,7% 23,6%
Borgensförbindelser 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget 
till kommunstyrelsen 24 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige 
fastställer 

att till Samhällsbyggnadssektorn ram uttala:
att tidigare beslutad neddragning av kompetensutveckling 2022 inte genomförs
att resurser för nytt kartsystem tillförs genom effektivisering av mark och 
exploatering under 2021
att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen

att utökade resurser för underhåll av byggnader inte tillförs
att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom 
miljö och hälsoskydd
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att ingen indexökning av bidrag för enskilda vägar utgår 2022-23
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen
att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden
att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden 
att personaleffektivisering ska ske inom övergripande planering fr o m 2023

att till tillväxt och utvecklingssektorn ram uttala:
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att arbetet i sektorns verksamhet ska effektiviseras för att frigöra resurser för 
delfinansiering av en kulturscen
att resurser är tillförda för en kulturscen från 2023
att bidrag till hyra av Folkets Hus i Bruzaholm tas bort från 2022
att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag
att resurser anpassas efter hyresintäkter för ungdomsverksamhet
att medel tillförs för genomförande av undersköterskeutbildning och 
förskollärarutbildning 
att effektivisering av SFI-undervisning ska ske från 2023
att minskning av timvikarier inom VuxI12 ska ske
att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus I12 är tillförda

att till Barn- och utbildningssektorn ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att personalminskningar beslutade i förra budgetprocessen återförs
att resurser tillförs för doktorandtjänst
att resurser tillförs grundskolan 2022-23 för insatser utifrån skolinspektionens 
granskning (planerat som tillfällig insats tom 2021 men medel tillförs även 2022-23
att resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjutsupphandlingen
att resurser för utökat personalarbetsrum på Prästängsskola tillförs
att resurser tillförs för kameraövervakning av skolgårdar
att resurser tillförs för lägre intäkter för IKE(interkommunala ersättningar) 
samtidigt som ambitionen ökas för att göra gymnasieskolan attraktiv.
att resurser tillförs för uppehållsrum på Östanå i satsningen att göra 
gymnasieskolan attraktivare
att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn
att utöka resurser för läromedel/undervisningsmedel
att effektivisera måltidsverksamheten på gymnasiet
att minska tjänst som hörselpedagog

att till sociala sektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd
att resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende tillförs från 2021
att resurser för utbildning i demensvård tillförs
att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare

att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet
att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd
att resurser tillförs för minskade integrationsmedel
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att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela planperioden samt ytterligare 2 
ungdomslotsar under 2021-22
att effektivisering av fastighetskostnader ska ske

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att del av tidigare neddragning på kansliet återtas
att resurser för köp av juristtjänst från Jönköpings kommun tillförs
att resurser för beslutsstöd till hela förvaltningen tillförs
att verksamhetsbudget för hållbarhetsarbete tillförs 
att resurser för chefs- och ledarskapsprogram tillförs
att resurser för telefonin minskas pga nytt avtal
att aktivitetsdagen ”möt din kommun” upphör
att medel för resultatfond minskas 2021
att resurser för externt genomlysningsarbete tillförs 2021
att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet
att effektivisering av KF/KS/Nämnder ska ske 2023

Sverigedemokraternas förslag till budget 2021-2022 och 
verksamhetsplan 2023, sektorsramar

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn     43,7   43,2   43,6
Tillväxt- och utvecklingssektorn   61,7   60,2   59,9
Barn- och utbildningssektorn 443,8              448,8             451,0
Sociala sektorn 443,3  446,3             446,4
Kommunledningskontoret     60,4    61,5    60,9
KS/KF/Nämnder     6,9      7,2      7,2
Överförmyndaren     2,2      2,3      2,4
Revisionen     1,3      1,3      1,3
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat    47,3    69,7                94,2
Kapitalkostnad ofördelat     1,1    -0,2     -0,2
Resultatfond     2,5     2,5        2,5
KS Utvecklingsmedel     0,5     0,5      0,5
KS Oförutsett     1,0     1,0      1,0
KS projekt Försörjningsstöd     1,0     1,0      1,0
KS integrationsmedel     0,3     0,3                  0,3

Totalt                    1 117,0            1 145,6            1 171,9    

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt
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följande:

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

att fastställa investeringsramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år (mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn 20,1 19,9 19,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,6   6,0   4,2 
Barn- och utbildningssektorn   4,0   4,4   4,4
Sociala sektorn   2,4   3,0   2,9
Kommunledningskontoret     4,7   3,1   0,6

Totalt 35,8  36,4  32,0

att fastställa resultatbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B,
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Resultatbudget med kassaflödesanalys

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens nettokostnader -1 043,3 -1 101,1 -1 108,6 -1 138,2 -1 164,3
Avskrivningar -28,0 -25,4 -25,6 -24,3 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 071,3 -1 126,5 -1 134,2 -1 162,5 -1 188,6
Skatteintäkter 825,4 824,9 837,8 866,2 896,0
Generella statsbidrag och utjämning 261,4 337,5 322,7 324,6 321,7
Verksamhetens resultat 15,5 36,0 26,3 28,3 29,1
Finansiella intäkter 8,6 6,3 5,5 5,5 5,5
Finansiella kostnader -1,0 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat efter finansiella poster 23,2 41,6 31,3 33,3 34,1
Extraordinära poster
Årets resultat 23,2 41,6 31,3 33,3 34,1
Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,1% 3,6% 2,7% 2,8% 2,8%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23,2 41,6 31,3 33,3 34,1
Justering för avskrivningar/nedskrivning 28,0 25,4 25,6 24,3 24,3
Justering för avsättning -0,8 -0,4 -0,4 -2,9 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 50,3 66,6 56,5 54,7 58,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -5,7
Förändring kortfristiga skulder -13,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,1 66,6 56,5 54,7 58,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -8,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 8,1 23,2 20,7 18,4 25,6
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 54,5 62,6 85,8 106,5 124,9
Likvida medel vid årets slut 62,6 85,8 106,5 124,9 150,5
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Tabell B, Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Tillgångar
Anläggningstillgångar 500,6 518,6 528,8 540,9 549,0
Omsättningstillgångar 205,6 228,4 249,2 269,8 295,1
Summa tillgångar 706,2 747,0 778,0 810,7 844,1
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 478,9 497,3 508,1 520,9 529,7
Rörelsekapital -58,6 -35,4 -15,0 5,6 30,9
Summa eget kapital 420,2 461,8 493,2 526,5 560,6
därav årets resultat 23,2 41,6 31,3 33,3 34,1
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,5 15,0 15,2 14,9 14,6
Avsatt för deponi 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4
Summa avsättningar 17,5 16,6 16,4 15,7 15,0
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 706,2 747,0 778,0 810,7 844,1

Soliditet 59,5% 61,8% 63,4% 64,9% 66,4%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 420,5 409,7 393,0 374,8 361,3
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 0,0% 7,0% 12,9% 18,7% 23,6%
Borgensförbindelser 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget 
till kommunstyrelsen 24 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige 
fastställer 

att till Samhällsbyggnadssektorn ram uttala:
att tidigare beslutad neddragning av kompetensutveckling 2022 inte genomförs
att resurser för nytt kartsystem tillförs genom effektivisering av mark och 
exploatering under 2021
att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen
att resurser tillförs för underhåll av byggnader

att resurser för miljö- och bygglovshandläggning minskas
att indexökning för enskilda vägar samt skötsel av gator och vägar ingår i ramen
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att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden
att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden 
att till tillväxt och utvecklingssektorn ram uttala:
att sektorn läggs ned och verksamheterna flyttas till andra sektorer, effektivisering 
av övergripande administration från 2022
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att arbetet i sektorns verksamhet ska effektiviseras 
att bidrag till Eksjö stadsfest tas bort och ersätts med förlustgaranti
att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag
att resurser anpassas efter hyresintäkter för ungdomsverksamhet
att medel tillförs för fortsatt genomförande av undersköterskeutbildning och 
förskollärarutbildning 
att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus I12 är tillförda

att till barn- och utbildningssektorns ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att delar av personalminskningar beslutade i förra budgetprocessen återförs
att resurser tillförs för doktorandtjänst
att förskola på oregelbunden tid inte erbjuds vecka 28-31 eller vid storhelger, dock 
ska förskolan på oregelbunden tid vara öppen varannan helg utifrån nuvarande 
system. 
att resurser tillförs grundskolan 2022-23 för insatser utifrån skolinspektionens 
granskning 
att resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjutsupphandlingen
att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet för mindre skolor 2023
att resurser tillförs speciallärare
att resurser tillförs för lägre intäkter för IKE (interkommunala ersättningar) 
samtidigt som ambitionen ökas för att göra gymnasieskolan attraktiv.
att minska tjänst som hörselpedagog

att till sociala sektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd
att resurser tillförs för att öppna vårdboendeplatser på Bobinen i Mariannelund
att resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende tillförs från 2022
att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare
att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet
att kraftiga åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd
att resurser tillförs för minskade integrationsmedel
att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela planperioden 
att effektivisering av fastighetskostnader ska ske

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att resurser för köp av juristtjänst från Jönköpings kommun tillförs
att resurser för beslutsstöd till hela förvaltningen tillförs
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att resurser för telefonin minskas pga nytt avtal
att resurser för personlig skyddsutrustning inom räddningstjänsten tillförs 2022
att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet

att tillväxt- och utvecklingsnämnden och beredningen avvecklas från och med 2023

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

Markus Kyllenbeck (M) och Annelie Sjöberg (M) bifall till Alliansens förslag till 
budget 2021–2022, verksamhetsplan 2023 – förslag till sektorsramar.

Sebastian Hörlin (S) bifall till socialdemokraternas förslag till budget 
2021–2022, verksamhetsplan 2023 – förslag till sektorsramar.

Ulf Svensson (SD) bifall till sverigedemokraternas förslag till budget 2021-2022, 
verksamhetsplan 2023 – förslag till sektorsramar.

Sebastian Hörlin (S) att uppdra till den parlamentariska beredningen att särskilt 
utreda huruvida de verksamheter som idag är organiserade under tillväxt- och 
utvecklingsnämnden även fortsatt ska vara organiserade under en egen nämnd eller 
om de kan organiseras under andra nämnder/utskott.

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda fördelar, nackdelar och möjligheter med 
att skapa en arbetsmarknadsenhet (innehållande bland annat funktioner för 
arbetsmarknad, integration och försörjning) under kommunledningskontoret.

att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för en genomlysning med stöd av 
extern part. Genomlysningen ska avse kommunens övergripande organisation samt 
de delar av kommunens verksamheter där kommunen avviker gentemot andra 
kommuner enligt den ekonomiska genomlysning som tidigare har genomförts. För 
dem relevanta delar av resultat ska delges den parlamentariska beredningen.

Annelie Hägg (C) med bifall från Markus Kyllenbeck (M) att om beslut tas i 
riksdagen om nya statsbidrag för äldreomsorgen i budgeten för 2021-23 om minst 
0,9 mnkr som kan användas till bemanning inom äldreomsorgen, flyttas utökningen 
om 0,9 mnkr i befintlig ram från sociala sektorn till barn- och utbildningssektorn 
för utökad bemanning i grundskolan.

Annelie Hägg (C) vidare avslag på Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens 
godkännande, först proposition på Socialdemokraternas förslag till beslut mot 
Sverigedemokraternas förslag till beslut.

32



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Annelie Hägg (C), Stellan Johnsson (C), Ulf Björlingson (M), 
Markus Kyllenbeck (M), Annelie Sjöberg (M), Bo Ljung (KD) och 
Christer Ljung (L) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Socialdemokraternas förslag till beslut.

Först ställer ordförande, med kommunstyrelsens godkännande, proposition på 
ledningsutskottets förslag till beslut mot Socialdemokraternas förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ledningsutskottets förslag till budget 
2021-2022, verksamhetsplan 2023

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med avslag.

Sist ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.

Omröstning

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns. 

Ja-röst för Ledningsutskottets förslag till beslut
Nej-röst för Sebastian Hörlins (S) yrkande om avslag 

Vid omröstningen avges 7 Ja-röster och 5 Nej-röster och 1 avstod att rösta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag till beslut.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår

Annelie Hägg (C) X

Markus Kyllenbeck (M) X

Sebastian Hörlin (S) X

Annelie Sjöberg (M) X

Ulf Björlingson (M) X

Ulf Svenson (SD) X

33



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lennart Gustavsson (S) X

Stellan Johnsson (C) X

Ingegerd Axell (S) X

Bo Ljung (KD) X

Ulla Hägg (S) X

Christer Ljung (L) X

Birgitta Johansson (S) X

Summa 7 5 1

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-09-15
Alliansens förslag till budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 – förslag till 
sektorsramar.
Socialdemokraternas förslag budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 – förslag till 
sektorsramar.
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 – 
förslag till sektorsramar.

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 225 Återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening
Dnr KLK 2020/223

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar 

att Eksjö kommun år 2024 i Kommuninvest ekonomisk förening ska ha 
ett insatsbelopp om 21 577 400 kr, vilket motsvarar 1 300 kr per invånare.

att inbetalning ska ske genom att
- det förlagslån som återbetalas 2020-09-30 om 3 200 000 kr 

inbetalas som kapitalinsats 2020-11-20
- ytterligare inbetalningar sker 2022-2024 om totalt 3 439 200 kr i 

kapitalinsats.  

Ärendebeskrivning 
Kommuninvest Ekonomiska förening har på grund av förändrade regelverk 
beslutat på föreningsstämman i april att kapitalisering ska ske genom att 
medlemmarna betalar in kapitalinsats motsvarande kr/inv:
2021: 1 000 kr
2022: 1 100 kr
2023: 1 200 kr
2024: 1 300 kr

Förlagslån återbetalas till medlemmarna, detta kan användas till kapitalinsatsen 
ovan.

Eksjö kommun har idag 
Kapitalinsats: 14 938 200 kr (motsvarar 900 kr/inv)
Förlagslån:       3 200 000 kr
Total insats:   18 138 200 kr

Om Eksjö kommun betalar in förlagslånet om 3 200 000 kr som kapitalinsats 
behöver kommunen betala in ytterligare:
2021:  0 kr
2022: 119 600 kr
2023: 1 659 800 kr
2024: 1 659 800 kr
Då är total insats 21 577 400 kr, vilket motsvarar 1 300 kr/invånare. Inbetalningen 
utöver förlagslånet är 3 439 200 kr fördelat på åren 2022-24 enligt ovan.
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Om Kommuninvest
Eksjö kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 
har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 
Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 
förlagslånen. 

Eksjö kommuns förlagslån till Föreningen uppgår till 3 200 000 kronor, jämte 
ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har 
därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i 
att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp 
och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp 
av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda 
sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således 
inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 
möjligt att delta med en tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda 
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner 
och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha 
uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där 
kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

36



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

År Kapitalinsats (kr/invånare) 
(kommun)

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)

2020 900 180
2021 1 000 200
2022 1 100 220
2023 1 200 240
2024 1 300 260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp 
motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Ks § 226 Resultatfond
Dnr KLK 2020/211

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreslagna regler för resultatöverföring mellan åren att gälla från och med 
bokslut 2020.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har ett resultatfondssystem som syftar till att ge incitament i 
verksamheterna för god ekonomisk hushållning. Huvudregeln är att sektorernas 
resultat (överskott och underskott) förs över till kommande år sedan finns regler 
för tak och golv i resultatfonderna. Underskott ska upparbetas inom tre år, 
reglerna har här förändrats de senaste åren så om sektorn uppnår budgetbalans 
kommande år skrivs en tredjedel av det negativa resultatet av årligen. 
Kommunfullmäktige tar beslut om vad som ska lyftas av och vilken överföring 
som göras för varje sektor. I sektorerna finns sedan liknande regelverk så att 
enheter får med sig sina resultat till kommande år. 
Resultatfonderna är en del av eget kapital och när de används påverkar de 
resultatet. Därför budgeteras årligen en summa för nyttjande av resultatfonder, de 
senaste åren har detta varit 2,5 mnkr. Resultatfonderna kan endast användas för 
driftändamål av engångskaraktär, inte till investeringar, och enligt regelverket får 
det inte användas till utökad verksamhet som senare kan leda till krav på 
ytterligare kommunala medel.
De senaste åren har flera sektorer haft negativa resultat och efter bokslut 2019 har 
samtliga sektorer utom kommunledningskontoret negativa resultatfonder. Vid de 
årliga mätningarna av förtroende och förståelse för ekonomiska samband bland 
chefer har svaret på frågan ”Upplever du att reglerna för resultatfond är positiva 
för verksamheten?” sjunkit från att 85 procent upplevt dem som positiva 2012 till 
54 procent vid senaste mätningen 2019. Detta har gjort att det incitament till god 
ekonomisk hushållning som resultatfonderna ska ge har minskat.
Centrala samverkansgruppen är informerad och har inte kommit in med några 
synpunkter.

38



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar 

Christer Ljung (L) att ärendet återremitteras för en genomgång av dokumentet, 
samt att en analys om systemet med resultatfonder ska bibehållas

Christer Ljung (L) vidare avslag på ledningsutskottets förslag till beslut.

Annelie Hägg (C) och Sebastian Hörlin (S) yrkar bifall till ledningsutskottets 
förslag till beslut.

Först ställer ordförande, med kommunstyrelsens godkännande, proposition på 
Christer Ljungs (L) återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras idag.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordförande, med kommunstyrelsens godkännande, proposition på 
ledningsutskottets förslag till beslut mot Christer Ljungs (L) avslagsyrkande.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-09-15
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef
Bilaga 1, förslag på förändrade regler för resultatöverföring mellan åren 
Bilaga 2, tidigare regler för resultatöverföring mellan åren

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Sektorschefer
Sektorsekonomer
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                                    40

Ks § 227 Tillfällig avgiftsbefrielse i 
förskoleverksamhet
Dnr KLK 2020/131

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att de vårdnadshavare som under perioden från 2020-10-01 och som längst till 
2020-12-31 låter sitt barn stanna hemma istället för att vara i förskolan inte 
debiteras någon avgift för denna tidsperiod,

att beslutet endast gäller om barnet har en avgiftsbelagd så kallad 15- timmarsplats 
på grund av att vårdnadshavaren till exempel är föräldraledig eller arbetssökande,

att beslutet endast gäller om barnet planeras att vara frånvarande under hela 
perioden, samt

att notera att Eksjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och vid förändringar i rekommendationerna görs en ny bedömning i ärendet.

Ärendebeskrivning 
Förskoleverksamheten är på grund av coronapandemin mycket ansträngd vissa 
dagar. Både personalantalet och antalet barn i verksamheten varierar. För att 
säkerställa personalbemanningen har barn- och utbildningssektorn vädjat till 
vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande att låta sina barn stanna 
hemma. 

Med anledning av den rådande situationen kommer de vårdnadshavare som under 
perioden 2020-10-01 och som längst till 2020-12-31 låter sitt barn stanna hemma 
istället för att vara i förskolan inte debiteras någon avgift för denna tidsperiod. 
Detta gäller enbart om barnet har en avgiftsbelagd så kallad 15-timmarsplats. 
Förutsättningen för avgiftsbefrielsen är att barnet planeras att vara frånvarande 
under hela perioden. Undantag görs om vårdnadshavaren får ett arbete under 
perioden. Då tas kontakt med rektor och barnet kan efter överenskommelse börja 
i förskoleverksamheten igen och avgift debiteras som tidigare.

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2020-09-16
Tjänsteskrivelse från B-O Södergren, skolchef 2020-09-10.

Utdrag: 
Barn- och utbildningsberedningen
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Ks § 228 Budget 2021, verksamhetsplan 2022-
2023 - Höglandsförbundet
Dnr KLK 2020/158

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 för 
Höglandsförbundet.

Ärendebeskrivning 
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 
tkr för 2021, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet och projektledaren Combine. Resultatet för 2022 budgeterats 
med 1 procent och för 2023 med 1 procent. Höglandsförbundets totala 
investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 10 000 tkr. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster 
beräknas uppgå till 139 procent under 2021. För budget 2021 och plan 2022–2023 
beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 procent.

Förbundets omsättning ökar med 0,2 procent i budget 2021 mot föregående år. 
Ökning består av ett antal händelser, löneuppräkningar, justeringar för övergång 
till den nya kommunikationsplattformen, hantering av den nya datacenterstrategin, 
justering för förändring inom kompetens samt minska de kostnader för Microsoft 
licenser. 

Budgetförslaget har varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna och där 
har inga synpunkter framkommit. En skrivelse om utökad budget för revisionen 
har kommit in från kommunfullmäktiges presidie i Eksjö, som är beredande organ 
för revisionen på Höglandsförbundet.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-09-15
Direktionen Höglandsförbundet beslut 2020-08-21 § 27
Direktionen för Höglandsförbundets beslut 2020-08-21 § 26
Budget 2021, verksamhetsplan 2022-2023 Höglandsförbundet

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 229 Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-, 
fjärrvärme- och renhållningsavgifter för 2021
Dnr KLK 2020/209

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att brukningstaxa för VA höjs med 3 procent

att avgifter enligt VA-taxan § 17 höjs med 3 procent  

att Eksjö Energi AB:s beslut 2020-08-27 § 30 att höja fjärrvärmetaxan med 1,1 
procent, anmäls 

att Eksjö Energi AB:s beslut 2020-08-27 § 30 att korrigera renhållningsavgifterna 
för 2021 i enlighet med index, anmäls.  

Enligt renhållningstaxan, antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28, görs en 
indexreglering varje år med 80 procent av ersättningarna, med tillämpning av 
oktober månads avfallsindex.  Då oktober månads index inte finns tillgängligt 
ännu kan någon exakt procentsats inte redovisas. Preliminär beräkning pekar mot 
en höjning av avgifterna för renhållning med 2,1 procent och för slamsugning 
med 1,8 procent. 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta 

att anmäla Eksjö Elnät AB:s beslut 2020-08-27 § 23 att elnätstarifferna höjs med 2 
procent

att anmäla Eksjö Energi ELIT AB:s beslut 2020-08-27 § 19 att anslutningsavgift, 
nätavgifter och abonnemangsavgifter behålls oförändrade. 

Samtliga ändringar föreslås gälla från 2021-01-01.

Ärendebeskrivning 
Redovisas sammanställning av beslut och förslag till beslut om taxejusteringar 
avseende VA-, elnäts-, fjärrvärme- och renhållningsavgifter 2021.
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Eksjö Energi AB:s förslag till beslut.

Kommunfullmäktige beslutar

att brukningstaxa för VA höjs med 3 procent

att avgifter enligt VA-taxan § 17 höjs med 3 procent

att Eksjö Energi AB:s beslut 2020-08-27 § 30 att höja fjärrvärmetaxan med 1,1 
procent, anmäls

att Eksjö Energi AB:s beslut 2020-08-27 § 30 att korrigera renhållningsavgifterna 
för 2021 i enlighet med index, anmäls 

Enligt renhållningstaxan, antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28, görs en 
indexreglering varje år med 80 procent av ersättningarna, med tillämpning av 
oktober månads avfallsindex. 

Då oktober månads index inte finns tillgängligt ännu kan någon exakt procentsats 
inte redovisas. Preliminär beräkning pekar mot en höjning av avgifterna för 
renhållning med 2,1 procent och för slamsugning med 1,8 procent.
Exakt höjning anmäls till kommunfullmäktige efter november månad.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta

att Eksjö Elnät AB:s beslut 2020-08-27 § 23 att elnätstarifferna höjs med 2 
procent, anmäls.

att Eksjö Energi ELIT AB:s beslut 2020-08-27 § 19 att anslutningsavgift, 
nätavgifter och abonnemangsavgifter behålls oförändrade, anmäls. 

Samtliga ändringar föreslås gälla från 2021-01-01. 

Till nästa ägarsamråd ska Eksjö Energi AB redovisa hur taxor beräknas enligt 
index. 

Beslutsunderlag 
Beslut ESAB 2020-09-15
Eksjö Energi AB beslut 2020-08-27
Eksjö Energi Elit AB beslut 2020-08-27
Eksjö Elnät AB beslut 2020-08-27
Tjänsteskrivelse från Anneli Gustafsson 2020-09-04
Missiv från Annelie Widén 2020-09-04
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Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Eksjö Energi AB
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Ks § 230 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12
Dnr KLK 2020/210

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsen 2020-11- 24 redovisa en genomlysning gällande ekonomi- och 
upphandling utav Campus i12 och Vux i12, samt att till ledningsutskottets 2020-
09-15 och till tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16 delredovisa 
genomlysningen.

Att enligt uppdrag från kommunstyrelsen ge en tydligt beskrivande bild av 
verksamheten för Vux i12 och Campus i12. Resultatet kommer presenteras i två 
separata rapporter, en för Vux i12 och en för Campus i12.  

Genomförande
Genomlysningen kommer vara uppdelade i två delar. 

Steg 1 
Genomlysning med fokus på ekonomi och inköp (upphandling). 
Informationsinhämtningen till rapporten steg 1 kommer bestå av:

 Budget- och utfallsanalys i syfte att skapa en nulägesbeskrivning och 
avvikelseanalys, såväl innevarande år som historiska data.  

 Ärendegranskning inköp.
 Enskilda intervjuer av chefer och medarbetare. 

Steg 2 
Genomlysning med fokus på ett framåtsyftande perspektiv med förslag på 
åtgärder. Slutrapporten har fokus på kvalité, jämförelse med andra kommuner och 
en sammanfattande slutsats. 

Tidplan
Styrgruppen ansvarar för sammanställning av genomlysningarna. 
Rapport steg 1 sker till kommunstyrelsen 2020-11-24 med en första 
avrapportering till ledningsutskottet 17 november och tillväxt- och 
utvecklingsberedningen 18 november. 
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Rapportering av steg 2 ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 
2021. 

Styrgruppen består av Tord du Rietz (kommundirektör), Nina von Krusenstierna 
(sektorschef tillväxt- och utvecklingssektorn), Simon Lennermo (biträdande 
ekonomichef) och Catharina Tingvall (kanslichef). 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-09-15
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, kanslichef och Simon Lennermo, 
biträdande ekonomichef
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Sektorschef tillväxt- och utvecklingssektorn
Biträdande ekonomichef
Kanslichef
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Ks § 231 Befolkningsprognos Eksjö kommun 
2020-2030 med utblick till 2070
Dnr KLK 2020/212

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 

Förutsättningar
På uppdrag av Region Jönköpings län, Regional utveckling, startade ett arbete i 
länet med att göra en länsprognos för åren 2020-2030. Jönköpings kommun utför 
arbetet med avstämningar med kommunerna i länet. Regional utveckling i Region 
Jönköpings län har pausat arbetet med gemensam befolkningsprognos i länet, 
bland annat utifrån covid-19. Underlag för kommunprognoserna togs fram innan 
coronakrisen drog igång på allvar, varför det finns en risk för demografiska 
effekter som inte är beaktade i prognosen.

I denna rapport kan befolkningsstatistik och prognoser generellt delas in i tre olika 
delar:

 Faktiskt utfall av befolkningsstatistik fram till och med 2019. 
 Befolkningsprognos 2020-2030. Är utifrån det underlag som gjorts i 

uppdraget till Region Jönköpings län. 
 Utblick av befolkningsframskrivning ifrån SCB fram till och med 2070. 

Detta material presenteras framförallt för åren 2031-2070 för Eksjö 
kommun. Den framtida befolkningens storlek och sammansättning 
bestäms av den senast kända årsbefolkningen och antaganden om den 
framtida utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och flyttmönster. 
Beräkningarna bygger på vad som observerats de senaste nio åren och ett 
antagande om att den utvecklingen fortsätter. Både små och stora 
strukturförändringar i samhället påverkar den framtida 
befolkningsutvecklingen, vilket innebär att det finns en osäkerhet förenad 
med framskrivningen. Notera att befolkningsframskrivningen endast ger 
en uppskattning av hur en framtida befolkning kan komma att se ut. 
Generellt gäller också att osäkerheten i framskrivningen ökar med åren.

Antaganden om fruktsamhet, dödlighet, in- och utvandring är generellt lika i såväl 
befolkningsprognosen 2020-2030 på uppdrag av Regional utveckling samt i SCBs 
utblick fram till 2070 medan antaganden för den inrikes in- och utflyttningen är 
mer kommunspecifika i befolkningsprognosen ifrån Regional utveckling än 
utblicken ifrån SCB.
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Sammanfattning befolkningsprognos
Befolkningsprognosen för Eksjö kommun innebär under prognosperioden 
2020-2030 ökar med 557 personer från 17 753 år 2019 till 18 310 år 2030. 

 Antalet barn,0-5 år, beräknas minska med 24 personer från 1208 år 2019 
till 1184 år 2030. 

 Antalet barn/unga, 6-15 år, beräknas öka med 92 personer från 1997 år 
2019 till 2089 år 2030. 

 Antalet unga, 16-18 år, beräknas minska med 12 personer från 653 år 2019 
till 641 år 2030. 

 Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar 19-64 år beräknas minska med 
3 personer från 9495 år 2019 till 9492 år 2030. 

 Antalet yngre pensionärer, 65-79 år, beräknas öka med 71 personer från 
3167 år 2019 till 3238 år 2030. 

 Antalet äldre pensionärer, 80 år och äldre, beräknas öka med 433 personer 
från 1233 år 2019 till 1666 år 2030. 

 Födelsenettot beräknas vara negativt under prognosperioden med mellan 
15-31 personer respektive år. 

 Flyttnettot beräknas vara positivt under prognosperioden med mellan 54-
87 personer respektive år. Historiskt är det invandringsnettot som varit 
positivt för flyttnettot för Eksjö kommun snarare än det inrikes flyttnettot.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-09-15
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef
Bilaga befolkningsprognos Eksjö kommun 2020-2030  geografisk åldersspridning 
Befolkningsprognos Eksjö kommun 2020-2030 med utblick till 2070

Utdrag: 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef
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Ks § 232 Samverkan kring revisionskontor
Dnr KLK 2020/215

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ställa sig positiva till att bilda ett gemensamt revisionskontor tillsammans med 
Aneby kommun, Ydre kommun och Höglandsförbundet, samt

att ge förvaltningen i uppdrag att skriva om revisionens reglemente så att 
revisionen kan anställa

att revisionen återrapporterar till kommunfullmäktige i juni 2021, arbetet med 
gemensamt revisionskontor samt samverkan med andra aktörer för att minska 
sårbarheten av ensamarbete.  

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Aneby, Eksjö, Ydre samt Höglandsförbundet har fattat ett 
inriktningsbeslut om att de önskar samverka kring ett revisionskontor. 
Kommunerna och Höglandsförbundet upplever en brist på tillgängliga resurser 
för uppdraget som sakkunnigt biträde, då det är svårt att få in anbud vid 
upphandlingar. Ett samverkansavtal har arbetats fram av revisorerna med stöd av 
Höglandsförbundet. Syftet med samverkansavtalet är att parterna ska samverka i 
ett gemensamt revisionskontor. 

Revisionskontoret omfatta en revisionschefstjänst på 100 procent och Eksjö 
kommun är säteskommun för revisionskontoret. Kostnaderna fördelas mellan 
parterna utifrån kommuninvånarantal, där Höglandsförbundet beräknas ha ett 
fiktivt kommuninvånarantal motsvarande två tredjedelar av Ydre kommuns 
kommuninvånarantal. 

Revisionen har uppdraget att anlita sakkunniga biträde, men då bildandet 
av ett revisionskontor är en stor organisatorisk förändring för hur 
revisionsarbetet ska bedrivas, är det viktigt att beslutet är förankrat med 
kommunfullmäktige menar SKR. Efter positiva beslut i 
kommunfullmäktige och Direktion undertecknas samverkansavtalet av 
kommundirektörerna samt förbundsdirektören.

För Eksjö kommuns del så ”anställer” kommunstyrelsen all personal, för 
att lösa detta krävs att reglementet för revisionen skrivs om. 
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En annan utmaning är riskerna med att vara ensam anställd i sin 
organisation. Det leder till en sårbarhet och risk för ohälsa. Detta kan 
revisionen som anställande förebygga genom en väl genomarbetad 
handlingsplan. 

I samtal med kommundirektör i Aneby och med Förbundsdirektören för 
Höglandsförbundet har framkommit möjligheten att samarbeta med 
regionens revisionskontor. Vid kontakt med tjänstepersoner på 
regionens revisionskontor ställer de sig positiva till detta. Denna lösning 
skulle göra att riskerna med ensamarbete i och med att regionen har två 
anställda och man skulle i ett sådant läge bli tre. Hur politiken inom 
regionen ställer sig till detta är inte undersökt. 

Under ledningsutskottets sammanträde 2020-09-15 beslutades att be 
kommunrevisionen att, med redovisning till kommunstyrelsen, 
undersöka möjligheten till samverkan med annan part för att på så vis 
minska den identifierade risk och sårbarhet som en ensam anställd kan 
medföra. Kommunrevisionens ordförande har kommit in med en 
skrivelse till dagens sammanträde. Kommunrevisionen eftersträvar 
samarbete i första hand med revisorerna på Höglandet i andra hand med 
alla kommuners revisorer inom länet liksom med Regionens revisorer.

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) att 
revisionen återrapporterar till kommunfullmäktige i juni 2021, arbetet med 
gemensamt revisionskontor samt samverkan med andra aktörer för att minska 
sårbarheten av ensamarbete.  

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-09-15
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör
Samverkansavtal revisionskontor
Tjänsteskrivelse revisionskontor 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Revisionen
Höglandsförbundet
Ydre kommun
Aneby kommun
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Ks § 233 Ej verkställda beslut enligt sol och LSS 
kvartal 2, 2020
Dnr KLK 2019/259

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § och genom lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS, som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.

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

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

Beslutsunderlag 
Socialberedningens beslut 2020-09-16
Tjänsteskrivelse från Carina Strandesjö, Socialt ansvarig samordnare, 2020-09-02

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 234 Detaljplan Bykvarn 1:2, 
Nannylundsområdet
Dnr KLK 2020/219

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplanen för Bykvarn 1:2, Nannylundsområdet.

Ärendebeskrivning 
Området Nannylund ligger cirka 800 meter från Eksjö centrum (fågelvägen). 

Planprocessen för Nannylundsområdet har föregåtts av ett planprogram som togs 
fram 2016. Detaljplanen görs i linje med intentionerna i nu gällande översiktsplan 
från 2013, men har bedömts vara av intresse för allmänheten och handläggs 
därför med utökat planförfarande. 

En ny detaljplan upprättas för Nannylundsområdet i syfte att skapa ett område 
med bladade funktioner och blandade former av bostäder. Nannylunsområdet 
planläggs för att bli en ny stadsdel inom Eksjö tätort. Planen innebär en förtätning 
av området med främst bostäder men möjliggör även för service och 
kommersiella verksamheter. 

Planområdet är cirka 9 hektar stort. Delar av området är bebyggt idag men det 
finns även större öppna ytor som genom den nya detaljplanen ges större 
byggrätter. Området har en variation i tillåten byggnadshöjd och ges en bred och 
flexibel användning för att möjliggöra både bostäder och andra funktioner. 

Synpunkter som inkommit under granskningen besvaras i granskningsutlåtandet. 
Efter granskningen görs inga väsentliga förändringar av planförslaget och det 
föreslås därför gå vidare till ett antagande. 

Beslutsunderlag 
Beslut SbB 2020-09-17
Tjänsteskrivelse från Anna Josephson, planarkitekt
Granskningsutlåtande Nannylund
Plankarta Nannylund Antagande
Plan- och genomförandebeskrivning Nannylund
Bilaga 1 - Undersökning om betydande miljöpåverkan- Nannylund
Bilaga 2 - Beskrivning av naturmiljö
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Bilaga 3 – Illustrationsbilaga
Bilaga 4 - Skuggstudie
Bilaga 5 – bullerstudie
Presentation SbB - Granskningsutlåtande och antagande

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 235 Trafikförsörjningsprogram Region 
Kalmar län – yttrande
Dnr KLK 2020/220

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt remissen ”Trafikförsörjningsprogram 2021-2029 
för Region Kalmar län” för yttrande.

Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som 
började gälla den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafik-
myndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjnings-
program. 

Förbindelserna mellan Eksjö kommun och Kalmar län främjar idag huvudsakligen 
arbetspendling men även studie- och rekreationsrelaterad pendling. 
Förbindelserna mellan Eksjö kommuns orter och Vimmerby får idag anses goda 
med en välanvänd linje 325. Kopplingar till övriga orter i Kalmar län är svaga 
utifrån tillgängligheten med kollektivtrafik. 

Eksjö kommun understödjer Leaderföreningen Astrid Lindgrens Hembygd 
(ALH). ALH främjar och driver lokal utveckling i Högsby, Oskarshamn, 
Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Nässjö kommuner med visionen att bygden ska 
bli mer attraktiv att verka, bo och växa upp i. ALH:s mål är att stödja projekt som 
kan leda till hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Värt att framhålla 
är samverkan över region- och länsgränsen mellan Kalmar och Jönköping. De sex 
kommunerna hör naturligt ihop med gemensam struktur, geografi och nätverk. 
Det gäller inte minst kommunikationerna med järnvägen Nässjö-Oskarshamn och 
riksvägarna 40 och 47.

Det är positivt att trafikförsörjningsprogrammet tar upp ambitionshöjning kring 
hållplatsmiljöer för att öka attraktivitet, säkerhet och trygghet. 

Eksjö kommun anser det negativt att NOJ-banan (Nässjö-Oskarshamns järnväg) 
inte är omnämnd i trafikförsörjningsprogrammet. Även om det i det kortsiktiga 
perspektivet finns förutsättningar för en utökad busstrafik i det öst-västliga stråket 
anser Eksjö kommun att persontrafik på järnvägen tydligare stärker 
målsättningarna i det positionspapper där det anges att kollektivtrafiken i 
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Sydsverige ska knyta samman tillväxtmotorer och regionala kärnor samt stärka 
deras samspel med sitt omland. Detta fungerar väl för kommunikationerna mellan 
tillväxtmotorerna Jönköping, Växjö och Kalmar. Däremot saknas det öst-/västliga 
perspektivet från Jönköping/Nässjö till Oskarshamn där positionspapperet 
lämnar hela nordöstra Småland utan regionöverskridande ambitioner. 
Eksjö kommun anser att trafiken på järnvägen Jönköping-Nässjö-Eksjö-
Hultsfred-Oskarshamn ska klassas som storregionalt stråk.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, Samhällsbyggnadschef
Remiss, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2021-2029
Missiv 2020-05-11

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen
Kalmar Länstrafik
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Ks § 236 Utsiktstorn på Klintaberget såväl södra 
som norra utsikten - medborgarförslag
Dnr KLK 2019/285

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-26, § 389, att remittera redovisat 
medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsnämnden, med återredovisning till 
kommunfullmäktige, senast 2020-04-23.

Förslagsställaren framför i medborgarförslag 2019-07-05 att, utsiktstorn på 
Klintaberget skulle förhöja naturupplevelsen och höjer besöksfrekvensen i 
naturreservatet. Till förslaget bifogas idéskisser på hur ett sådant torn skulle kunna 
utformas. Förslagsställaren menar att tornet skulle kunna uppföras av elever på 
Nifsarpsskolan.  

Efter överenskommelse mellan fritidschef och förslagsställaren, som önskat 
avvakta med ärendet tills eget arbete avslutats i området, påbörjades en utredning 
och kommunfullmäktige presidiet beslutade återredovisning först efter sommaren 
2020.

Diskussioner har förts med förslagsställaren, Nifsarpsskolan och 
förvaltningsledningen. Slutsatsen är att det skulle tillföra området ett värde om 
man bygger. Däremot skulle byggkostnaderna bli höga, vilket skulle innebära att 
man måste prioritera bort andra projekt. Även om man skulle kunna klara av 
investeringen så återstår ett flertal frågor som gör en byggnation svår eller 
olämplig. Det skulle kunna vara svårt att komma in med byggtrafik eftersom det 
är ett naturreservat på platsen. Sedan tillkommer drift och skötsel av den nya 
anläggningen. En träanläggning behöver underhållas, säkerhetskontrollernas och 
ha regelbunden tillsyn över lång tid, vilket i dagsläget Eksjö kommun inte har 
några förutsättningar eller resurser att ta ansvar för. Förutsättningarna ser ut att bli 
än mindre i och med att man planerar att avyttra Klinten inom en snar framtid. 

Förslaget skulle tillföra ett värde för området, men investerings -och 
driftskostnaderna blir för höga, därmed föreslår fritidschef att avslå 
medborgarförslaget.
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2019-07-05
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2020-08-19
Tjänsteskrivelse från Stefan Hallberg fritidschef, 2020-09-02

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 237 Rastgård för hundar i Eksjö tätort - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/21

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03, § 57, att remittera rubricerat 
medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till 
fullmäktige senast 2020-09-24.

Förslagsställaren framför önskemål om att kommunen styckar av en del av 
kommunens mark i tätort för en hundrastgård, exempelvis en del av Vildparken, 
alternativt att använda den del av gräsplanen mellan Reningsverket och Bykvarn i 
Eksjö, som redan är stängslad. Vidare önskar förslagsställaren att förutom en 
gräsplan, där hundarna kan springa fritt, vore det bra om det kunde installeras 
fasta agilityövningar, till exempel gungbräda, ramp, slalombana och hopphinder 
och gärna bänkar där hussar och mattar kan slå sig ner.

Utredning
Medborgarförslag om hundrastgård i Eksjö har behandlats tidigare. 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-27, 2013-10-31, 2015-06-16 samt 2019-
05-23 att avslå medborgarförslag om att i kommunens regi anlägga en 
hundrastgård. Anledningar som angavs var bland annat att grannar motsatte sig en 
hundrastgård, samt att alternativen bedömdes bli för kostsamma. Vidare finns 
goda möjligheter att vistas i skog och natur i direkt anslutning till tätorten. Efter 
kommunfullmäktige har återremitterat förslaget har vidare utredning i frågan 
skett. 

Lokalisering
Syftet med en hundrastgård är primärt att skapa en socialmötesplats och därför 
har centrala lokaliseringar bedömts som bäst lämpade. Platserna som anses 
möjliga ligger i även i anslutning till naturliga promenadstråk i staden. Vidare har 
platserna bedömts utifrån störningsrisk och placering bör inte ske i direkt 
anslutning till bostäder. 

Vildparken, Sjöängen, Bryggeritomten, Vattenledningsparken, Storegårdsområdet 
och Bykvarn anses som möjlig platser till rastgård för hundar.
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Investeringskostnader
Kostnaden för att skapa en hundrastgård är givetvis direkt kopplat till storlek och 
innehåll. Den enskilt största delen är avgränsning som lämpligen görs med någon 
form av staket och utformningen bör göras varsamt utifrån var den lokaliseras. 
Belysning, papperskorgar, latrintunna, bänkar, eventuella tillbehör för hundarnas 
skull samt eventuellt vattentillgång bör finnas för att hundrastgården ska fungera 
väl och vara inbjudande. Oavsett investeringskostnaden så är det sannolikt bättre 
att satsa på en ordentlig och genomtänkt anläggning som är väl anpassad till 
nuvarande förutsättningar att ta hand om och sköta området. Kostnaden för 
byggandet av en hundrastgård bedöms kunna inrymmas i investeringsbudgeten 
2021 vid omprioritering av åtgärder. Investeringskostnaden bedöms därför inte 
som ett hinder för att genomföra åtgärden. Kostnaden för en hundrastgård 
inramad med staket, någon parkbänk, papperskorg och latrintunna samt 
kompletterande belysning bedöms uppgå till cirka 100 tkr. Övriga tillägg har 
samhällsbyggnadssektorn inte tittat på i detta läge.

Driftkostnader 
Driftkostnader består i skötsel av gräsyta, trimning vid staket, sop- och 
latrintömning med mera. Sammantaget bedöms ett driftbehov till cirka tre timmar 
per vecka beroende på hur väl användarna tar hand om området och följer 
uppsatta förhållningsregler. Nuvarande driftorganisation har idag uppenbara 
svårigheter att utifrån nuvarande tilldelade resurser utföra de ordinarie uppgifterna 
i kommunens orter. Att lägga till ytterligare åtaganden riskerar att påverka den 
allmänna skötseln ytterligare. Samhällsbyggnadssektorn bedömer att Eksjö 
kommun bör fokusera på åtgärder som i första hand minskar skötselåtagandena så 
att det grundläggande skötselbehovet uppfylls innan denna typ av trevnadstillägg 
övervägs.

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-09-17
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-05-28
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 2020-09-16 
Medborgarförslag från Carola Andersson

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 238 Fotbollsmål till lekparken vid 
Slånbärsvägen i Kaffekullen - medborgarförslag - 
fördelning
Dnr KLK 2020/180

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunstyrelsen senast 2020-12-01.

Ärendebeskrivning 
Axel Back, Eksjö, framför i medborgarförslag 2020-07-13 förslag om att två 7-
manna fotbollsmål sätts upp i lekparken på Slånbärsvägen. 

Det är många barn på Kaffekullen som gillar att spela fotboll i lekparken, men 
man saknar riktiga fotbollsmål. Det blir mycket roligare att spela fotboll med 
riktiga mål. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24
Medborgarförslag från Axel Back 2020-07-13

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 239 Väderskydd för anhöriga som vill träffa 
sina nära på exempelvis äldreboende - 
medborgarförslag - fördelning
Dnr KLK 2020/187

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-03.

Ärendebeskrivning 
Tapio Sulasalmi, Eksjö, framför i medborgarförslag 2020-07-28 följande;

Anhöriga till brukare som finns på bland annat Marieberg, och som vill träffa sina 
nära tillåts göra det utomhus. Dock finns det inte någon plats som är skyddad från 
sol o regn. Jämför med hur våra barn har det inom barnomsorgen. Våra äldre är 
sköra liksom våra små barn. Föreslår att kommunen initialt sätter upp tillfälliga 
väderskydd (till exempel partytält) snarast för att på sikt ta fram permanenta 
lösningar.
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24
Medborgarförslag från Tapio Sulasalmi 2020-07-28

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 240 Landsbygdsutveckling genom 
besöksnäringen, Ägersgöl i folkmun Klinten, 
Eksjö kommun – medborgarförslag - fördelning
Dnr KLK 2020/179

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-03-18.

Ärendebeskrivning 
Lars Evert Björck framför i medborgarförslag 2020-07-14 att huvudbyggnaden i 
Klinten ska hyras ut ekonomiskt förmånligt till åretruntboende, skriven inom 
Eksjö kommun; 

att hantering och ekonomiska tillgångar vad gäller vandrarhem och Lilla Klinten 
tillförs Hultbygden; Försjöns Fritid/Movänta Camping; 

att Lönhult/Ågersgöl återköps genom expropriering/tvångsinlösen för att så ingå 
i utvecklingen av besöksnäringen inom Hultbygden.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Lars Evert Björck 2020-07-14

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen

62



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 241 Bibehållet kommunalt ägande av klinten, 
Hult – Medborgarförslag - fördelning
Dnr KLK 2020/216

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-03-18.

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag 2020-09-10 framförs följande: 

Eksjö kommun avser att göra en ny fastighetsbildning av gården Klinten vid 
Försjön i Hult. En tanke från kommunledningens sida är att en avstyckad 
fastighet ska kunna säljas. Klinten är dock sedan cirka 50 år tillbaka en viktig del 
av besöksnäringen i Hultbygden, och dessutom en allmän rekreationsplats för 
Hultbor och andra besökare. 

Anläggningen är välbesökt, även om detta kanske inte alltid märks i kronor och 
ören i form av intäkter till kommunen. Den samhällsekonomiska nyttan med 
Klinten överstiger med allra största sannolikhet kommunens driftskostnader.

Förslagsställaren vill att:

 Kommunen behåller sitt ägande över Klinten för att området även i 
fortsättningen ska kunna utnyttjas av allmänheten.

 Kommunen behåller sitt ägande över Klinten och dessutom i högre 
utsträckning marknadsför anläggningen för att främja besöksnäringen.

 Kommunen underlättar för Movänta Camping i Hult att i högre 
utsträckning använda anläggningen för sin verksamhet (till exempel 
bröllop, företagsevent, läger o dylikt).

 Att fastighetsbildning pausas och att ett samråd hålls med invånare, 
föreningar och näringsliv i Hult vad gäller Klintens framtida status.

 Att en nybildad fastighet inte når ner till vattnet, och att allmänheten 
därmed fortsättningsvis har tillträde till strandområde.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-09-10

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 242 Utveckla Klinten/ Sälj inte Klinten – 
motion - fördelning
Dnr KLK 2020/221

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisad motion till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-03-18.

Ärendebeskrivning 
Johan Starck (S), Bertil Granman (S) och Tommy Ingvarsson (C) framför i 
motion 2020-09-18 följande.

Klinten är en pärla som under många år bidragit till ökad turism i kommunen. 
Den har också under flera år bidragit till att de ekonomiska förutsättningarna för 
att driva Movänta Camping, vilket i sin tur bidragit till att affären i Hult också haft 
möjlighet att fortleva. 

Utveckla Klinten med ett Naturum, där miljöerna i våra tre Naturreservat 
Klockarmossen, Klinten och Skurugata ska beskrivas. Ett naturum i Klinten skulle 
också avlasta parkeringarna vid Skurugata. 

Turistnäringen är idag vår snabbast växande näring. Det är därför av stor vikt att 
kommunen in i framtiden har rådighet över anläggningen. 

Innan eventuell försäljning vill vi att följande åtgärder vidtas. 

Uppdra till samhällsbyggnadssektorn
- att i samband med Hultbyggdens Intresseorganisationer (samhällsförening och 
Försjöns Fritid, med flera) samt att dialog med campingens hyresgäst genomförs.

- att noggrant beräkna vad framtida driftskostnader kommer att bli efter 
kommunens försäljning av VA-nätet till Eksjö Energi AB. Och vad en lämplig 
hyra till extern hyresgäst skulle kunna bli.

- att tillsammans med Länsstyrelsen undersöka möjligheten till etablering av ett 
Naturum på Klinten som beskriver naturen i våra tre naturreservat Klinten, 
Klockarmossen och Skurugata.
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Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Motion från Johan Starck (S), Bertil Granman (S) och Tommy Ingvarsson (C) 
2020-09-18

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 243 Anmälningsärenden

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att redovisade ärenden är anmälda.

Ärendebeskrivning 
TUS - Samverkanprotokoll 2020-02-20
TUS - Samverkansprotokoll 2020-06-25 
TUS - Samverkansprotokoll  2020-08-20
TUS – Samverkansprotokoll 2020-09-21
BUS - Samverkanprotokoll 2020-03-04 
BUS - Samverkan protokoll 2020-03-12 
BUS - Samverkansprotokoll 2020-03-19
BUS - Samverkansprotokoll förskola 2020-04-23 
BUS - Protokoll MBL 11 - grundskola 2020-04- 30 
BUS - Samverksprotokoll BUS 2020-06-11  
BUS - Samverkansprotokoll 2020-08-13
BUS - Samverkansprotokoll 2020-09-10
BUS  - Samverkansprotokoll 2020-09-21
SOC - Samverkansprotokoll 2020-09-01
SOC - Samverkansprotokoll 2020-09-17
SOC- Uppföljning riskbedömning nattpatrullen 2020-09-01
Beslut Vetlanda - KS 2020-09-02 - Avtal Smålands Turism AB 
Förlängning avtal SOS Alarm AB avseende kommunal räddningstjänst, samt 
Inkommen skrivelse gällande Klinten 2020-09-21 

-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 244 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade 
med stöd av delegation

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

Ärendebeskrivning 
Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2020-09-15, samt att beslut 
fattade med stöd av delegation redovisas. 

-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 245 Nämnd- berednings- och Eksjö 
Stadshusprotokoll

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att nämndernas och beredningarnas protokoll är anmälda.

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2020-09-17
Samhällsberedningens protokoll 2020-09-17 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-09-16 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2020-09-16
Socialnämndens protokoll 2020-09-16 
Socialberedningens protokoll 2020-09-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2020-09-16, samt
Eksjö Stadshus AB protokoll 2020-09-15 redovisas.

-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 246 Information

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens sammanträde ställs in 2020-11-24 och flyttas till 2020-12-01.

-----
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