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Karin Höljfors, ekonomichef § 110
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 110
Patrik Hedström, socialchef § 110
B-O Södergren, barn- och utbildningschef § 110
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 110, 117
Nina von Krusenstierna, tillväxt- och utvecklingschef § 110,125-126
Thomas Hanzèn, kulturchef § 134
Magnus Thulin, säkerhetssamordnare § 128
Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg § 135
Martina Jönsson, HR-konsult § 119

Övriga
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utses att justera Annelie Sjöberg

Justeringens plats  Paragrafer 109-148
och tid

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

Helena Lundborg

Ordförande   …………………………………………… Ordförande …………………………….
                      Annelie Hägg                    Sebastian Hörlin

Justerande   …………………………………………….
Annelie Sjöberg

2



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-05-05

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Stadshuset 

2020-05-13 Datum då anslag 2020-06-04
publiceras tas bort

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

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

Godkännande av föredragningslistan

Budgetuppföljning per 2020-03-31 - förvaltningen 2020/78

Intern kontroll 2019 - förvaltningen 2019/97

Revisionsskrivelse - Granskning av internkontroll 2019/417

Årsredovisning Höglandets samordningsförbund 2019 2020/83

Årsredovisning Höglandsförbundet 2019 2020/98

Kommunens fastigheter, förvaltningsplan 2018/33

Beslut med anledning av ny kommunallag - ersättare för råd 2019/301

Riktlinjer hot och våld 2020/18

IT för seniorer 2020/101

SOU 2020:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 
rehabilitering

2020/103

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram 2021-2025 - 
Remisssvar

2020/102

Idéburet Offentligt Partnerskap med Folkuniversitetet - avtal 2020/109

Familjen Kamprads stiftelse - bidrag 2020/107

UngDrive 2020 - ansökan 2020/117

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Region 
Jönköpings län - yttrande

2020/113

Eksjö kommuns pandemiplan - förvaltningen 2020/106

Hyror elevhemmen läsåret 2020-2021 2020/112

Programutbud Eksjö Gymnasium - förändring 2019/352

Socialnämndens delegationsordning -revidering 2015/1

Arkitektur- och byggnadsvårdspris 2020 2020/114

Kulturpris 2020 2020/116
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Miljövårdspris 2020 2020/115

Utredning av upphandlingar i bolag - motion 2019/422

Genomförande av boendeenkät på gruppboenden och hos unga -  
familjer som förväntas bo på gruppboende i framtiden - 
medborgarförslag

2019/359

Rastgård för hundar i Eksjö tätort - medborgarförslag 2020/21

Redovisad intäkt för avverkad skog, Klintens naturreservat, tillförs 
Hultbygdens Intresseförening - medborgarförslag

2020/27

Intrångsersättning á 1 770 tkr tillförs Hultbygdens Intresseförening 
- medborgarförslag

2020/28

Affischtavlor på Norra och Södra Storgatan och Stora Torget i 
Eksjö - medborgarförslag - fördelning

2020/48

Gör om Storgatan i Ingatorp till huvudled - medborgarförslag - 
fördelning

2020/62

Skapa en viltpark i Ingatorp av viltparken, med plats för alla - 
medborgarförslag - fördelning

2020/61

Förbifart för lastbilar och tung trafik genom Ingatorps centrum - 
medborgarförslag - fördelning

2020/63

Covid- 19 information

Anmälningsärenden

Utskottsprotokoll, samt beslut fattade med stöd av delegation

Nämnd- och beredningsprotokoll

Strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer. Jönköpings län 2020-2026 - remiss

2020/124

Tillfällig stängning av dagverksamhet 2020/130

Tillfällig avgiftsbefrielse i förskoleverksamhet 2020/131
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EKSJÖ KOMMUN

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-05-05

Ks § 109 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende som tillkommer:
Tillfällig stängning av dagverksamhet
Tillfällig avgiftsbefrielse i förskoleverksamhet
Strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Jönköpings 
län 2020-2026 - remiss
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 110 Budgetuppföljning per 2020-03-31 - 
förvaltningen
Dnr KLK 2020/78

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad uppföljningsrapport.

Ärendebeskrivning 
Budgetuppföljning – Förvaltningen
Årets resultat prognostiseras bli positivt, 23,7 mnkr (motsvarar +2,1 procent av 
skatter och bidrag). Det är 6,3 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på 30 
mnkr (motsvarar +2,7 procent av skatteintäkter och bidrag). 

Jämfört med februaris prognos är det en förbättring med 14,2 mnkr av årets 
resultat.  Orsaken till den stora skillnaden i prognos är större statsbidrag som kan 
täcka mer än minskade skatteintäkter på grund av pandemin. Prognosen är dock 
osäker för hur stort fallet i skatteintäkter blir. 

Sektorerna har till och med mars förbrukat 271,4 mnkr (25,7 procent) av 
budgetanslaget på 1 057,6 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med -21,1 mnkr. Jämfört med februaris prognos är det 1 mnkr 
sämre.   

KF/KS/Nämnder, Revisionen och Samhällsbyggnadssektorn redovisar ingen 
avvikelse mot budget i helårsprognosen. 

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med 1,0 mnkr.

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 2,3 mnkr 
främst beroende på lägre telefonikostnader i samband med nytt avtal, lägre 
personalkostnader på grund av vakanser och högre intäkter i samband med 
försäljning av tjänster. 

Barn- och ungdomssektorn prognostiserar ett underskott på 16,4 mnkr(-3,8 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för IKE 
(interkommunal ersättning) inom gymnasie- och gymnasiesärskolan och 
personalkostnader i grundskolan.  

Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 6,9 mnkr (-1,6 procent av 
budgeten). Underskott finns inom äldreomsorgen och socialt stöd. Inom 
äldreomsorgen beroende på bland annat fler hemtjänsttimmar än budget och 
behov av externa placeringar. Socialt stöd prognostiserar underskott till största del 
inom integration och flyktingverksamhet.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tillväxt- och utvecklingsektorn prognostiserar en negativ avvikelse på -3,6 mnkr (-
5,9 procent av budgeten), underskottet är hänförbart till vuxenutbildningarna. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med -14,2 mnkr. 

Skatteintäkterna prognostiseras bli 33,8 mnkr lägre än budget, varav

 28 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 48 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
 9 mnkr är kompensation för minskade skatteintäkter pga. beslut om 

periodiseringsfond
 1,5 mnkr är statlig ersättning för sjuklönekostnaderna mars-april
 2,6 mnkr är extra statsbidrag till kommuner med högt 

flyktingmottagande
 10,5 mnkr är bättre utfall i kostnadsutjämningen (nytt 

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

Investeringar 
57,4 mnkr disponeras för investeringar 2020 varav 23,0  är återstående anslag från 
2019. Till och med mars har 1,2 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 43,3 mnkr, vilket är 14,2 mnkr lägre än budget.  

Sammanfattande kommentar 
Prognosen efter mars är 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. I prognosen är de hittills aviserade statliga stöden 
medräknade. Prognosen för skatteunderlagets utveckling i riket har sänkts 
ytterligare mot prognosen efter februari men osäkerheten är stor. I prognosen 
täcker den ökning som kostnadsutjämningen och ökade statsbidrag ger de 
minskade skatteintäkterna. Ingen kan dock i dagsläget bedöma hur mycket 
skatteintäkterna kommer att minska på grund av den avstannande ekonomin. Då 
prognosen för skatteintäkter och bidrag är så osäker och därmed osäkert om de 
kan kompensera för sektorernas underskott blir det än viktigare att sektorernas 
prognostiserade underskott minskas för att uppnå budgeterat resultat.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslutade 2020-03-31 § 80 att ge förvaltningen i uppdrag till 
kommunstyrelsen 2020-05-05 att redovisa budgetuppföljning per verksamhet 
samt förslag på/vidtagna åtgärder för en budget i balans 2020.

Under dagens sammanträde redovisar respektive sektorchef prognostiserad 
avvikelse i mars 2020, åtgärder för budget i balans 2021, med i 
budgetförutsättningar 2021-2023 samt vad som inte är aktuellt till 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2020-03-31
Beslut Lu 2020-04-21 § 46
Beslut SocB 2020-04-23 § 35
Beslut BUB 2020-04-22 § 33
Beslut TUB 2020-04-22 § 26
Beslut SBB 2020-04-20 § 26

Utdrag: 
Sektorchefer
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 111 Intern kontroll 2019 - förvaltningen
Dnr KLK 2019/97

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad intern kontroll 2019.

Ärendebeskrivning 
I reglementet för intern kontroll, fastställt av kommunfullmäktige, framgår att 
beredningarna senast före april månads utgång varje år upprättar en särskild plan 
för granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska därefter antas av 
kommunstyrelsen. 

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

Det är viktigt att den politiska nivån involveras i arbetet med den interna 
kontrollen, därav har en diskussion förts vid beredningarnas och 
ledningsutskottets sammanträde i april om vilka områden som ska fokuseras på i 
planen för 2020. 

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

- Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
- Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
- Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar

Beslutsunderlag 
Beslut Lu 2020-03-17
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo
KLK - Bruttolista 2020
Beslut TUB 2020-04-22
Tjänsteskrivelse från Lise Rundén
TUB - Bruttolista, internkontrollplan 2020
Beslut SocB 2020-04-23
Tjänsteskrivelse från Andreas Wigren
Bruttolista internkontroll 2020
Beslut BUB 2020-04-20
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse Ann-Marie Pejrud
Beslut SBB 2020-04-20
Tjänsteskrivelse från Lise Rundén
SBB - Bruttolista internkontrollplan 2020

Utdrag: 
Samhällsbyggnadssektorn
Barn- och utbildningssektorn
Sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingsektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 112 Revisionsskrivelse - Granskning av 
internkontroll
Dnr KLK 2019/417

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en fördjupad 
granskning av internkontroll. Syftet med granskningen var att bedöma om den 
interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig och om verksamheten är 
effektiv och uppfyller målen. 

Kommunfullmäktige (Kf § 3, 2020-01-23) remitterade revisionsrapporten till 
kommunstyrelsen. 

Utredning
Förslag till yttrande

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

Tydliggör hur de kommunala bolagens internkontrollarbete ska utföras och 
följas upp.
Anvisningarna för internkontroll är uppdaterade där det framgår hur såväl 
förvaltningen som de kommunala bolagen ska arbeta med internkontroll(se bilaga 
anvisningar internkontroll). 

Säkerställ att reglemente och anvisningar för internkontroll uppdateras 
löpande så att de överensstämmer med nuvarande organisation och tänkt 
arbetssätt.
Kommunkoncernens ekonomiledningsgrupp kommer årligen att aktualitetspröva 
reglemente och anvisningar för internkontroll för att dessa ska stämma överens 
med nuvarande organisation och tänkt arbetssätt. 

Säkerställ att medarbetarna har god kännedom om vilka styrdokument som 
finns avseende intern kontroll och att det sker en kontinuerlig 
utbildning/information hur de ska efterlevas.
De forum som framförallt ska användas för utbildning/information är:
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Information och grundutbildning om internkontroll kommer att vara ett 
inslag vid en av kommunens chefsdagar. 

 Internkontroll ska vara en punkt som tas upp i sektorernas och bolagens 
ledningsgrupper. 

 Information om internkontroll ska finns på intranätet såväl för 
kommunen som för bolagen. 

 Internkontroll ska ingå i nyvalsutbildning för politiker. 

Det bör ske utbildning/information om internkontrollarbetet i kommunen 
och i de kommunala bolagen i fler sammanhang än när en medarbetare 
anställs.
Förutom utbildning/information om internkontroll när en medarbetare anställs 
sker utbildning/information framförallt enligt svaret i punkten ovanför. 

Risk- och väsentlighetsanalyser bör dokumenteras för samtliga nämnder 
och bolag. Denna analys bör omfatta en bruttolista över samtliga 
identifierade risker och det bör tydliggöras vilka risker som utifrån 
sannolikhet och konsekvens genererar ett kontrollmoment i 
internkontrollplanen.
En gemensam mall för bruttolista ska användas av sektorerna/bolagen som bland 
annat innehåller en risk- och väsentlighetsanalys. Risk- och väsentlighetsanalysen 
ska utgå ifrån bedömningar för respektive kontrollområde och kategoriseras enligt 
följande. 

Riskanalys

 Osannolik: Risken är praktiskt taget obefintlig att ska uppstå
 Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå
 Möjlig: Det finns risk för att fel ska uppstå
 Sannolik: Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Väsentlighetsanalys

 Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. 
 Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
 Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommun.
 Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Risk- och väsentlighetsanalysen dokumenteras dels i bruttolistan över 
kontrollområden och dels i en matris för att visuellt skildra de olika 
kontrollområdena. 

Säkerställ att återrapporteringen innehåller förslag på åtgärder vid 
konstaterade avvikelser/brister.
Återrapporteringen av internkontrollen ska följa samma struktur oavsett sektor 
eller bolag. I denna mall ska åtgärder vara med som egen rubrik till 
kontrollområdena. 

Säkerställ att alla delegationsbeslut återrapporteras till respektive styrelse 
och nämnd och att anmälan av delegationsbeslut innehåller fastställda 
uppgifter.
Information till respektive ledningsgrupper om rutiner för att rapportera 
delegationsbeslut samt information om delegationsordningen för att säkerställa att 
kunskap finns om vad som ska rapporteras. Rapportering av delegationsbeslut ska 
ske utifrån, beslutsfattare, beslutsdatum, beslutets innehåll i korthet, hänvisning till 
punkt i delegationsordning samt eventuellt diarienummer

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-04-21
Tjänsteskrivelse yttrande revisionsskrivelse 2020-04-30 
Tjänsteskrivelse yttrande revisionsskrivelse 2020-04-17
Bilaga anvisningar internkontroll 2020-04-20 
Beslut Kf § 3 2020-01-23 revisionsskrivelse – granskning av internkontroll 
Revisionsskrivelse – granskning av intern kontroll ifrån kommunrevision,
2019-11-28 
Granskningsrapport – Eksjö kommun fördjupad granskning av intern kontroll, 
daterad november 2019 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 113 Tillfällig stängning av dagverksamhet
Dnr KLK 2020/130

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att under perioden 2020-05-12 till och med 2020-09-06 stänga dagverksamheten, 
Talgoxen, Elvings och Bobinen. 

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har dagverksamhet på Marieberg, Talgoxen, som riktar sig till 
personer med demensdiagnoser. Verksamheten vänder sig till anhöriga som 
behöver avlastning eller för att bryta isoleringen för dem som lever ensamma. Det 
är i dagsläget 16 personer som biståndsbeslut och som besöker Talgoxen 2 dagar i 
veckan. Det är som mest 7 personer per dag på verksamheten.

Det finns dagverksamhet socialt på Elvings och Bobinen. Denna verksamhet 
vänder sig till dem som behöver bryta isoleringen och för avlastning till anhöriga. 
Bobinen är öppet en dag per vecka och det är 4 personer som har biståndsbeslut 
för social dagverksamhet. På Elvings är det 6 personer som har biståndsbeslut. 
Elvings är öppet två dagar per vecka.  

På grund av rådande situation med Covid-19 bör dagverksamheten stängas under 
perioden 2020-05-11 till och med 2020-09-06 då transporterna till och från 
verksamheten inte kan garanteras på ett säkert sätt utifrån 
Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Transporterna sker i bussar och det 
kan vara flera stycken i varje buss och det går inte att hålla rekommenderat 
avstånd mellan passagerarna. Det gäller även lokalerna där det kan bli svårt att 
hålla rekommenderat avstånd på grund av olika orsaker. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström 2020-05-04

Utdrag: 
Socialchefen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ks § 114 Tillfällig avgiftsbefrielse i 
förskoleverksamhet
Dnr KLK 2020/131

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2020-05-04 omgående på grund av 
rådande läge,   

att de vårdnadshavare som under perioden 2020-05-01--08-15 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 tex är föräldraledig eller arbetssökande,  

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

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Den rådande situationen i förskoleverksamheten är på grund av Corona-
pandemin 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 t.ex. föräldralediga eller 
arbetssökande att låta sina barn stanna kvar hemma. Vårdnadshavaren kan alltså 
välja att låta barnet stanna hemma eller att det kommer till förskolan som vanligt 
under 15 timmar per vecka. 

Enligt Eksjö kommuns riktlinjer för plats i förskoleverksamhet betalar 
vårdnadshavaren för en plats i verksamheten oavsett hur lång vistelsetid barnet 
har. Avgift debiteras alltså även om barnet är frånvarande till exempel på grund av 
sjukdom eller resa.   

Med anledning av den rådande situationen beslutas härmed att de vårdnadshavare 
som under perioden 2020-05-01--08-15 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 på grund av att 
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vårdnadshavaren är t.ex. föräldraledig eller arbetssökande och om 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.  

Intäktsbortfallet för barn- och utbildningssektorn uppskattas till cirka 150 tkr.

Beslutsunderlag 
Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg 

Utdrag: 
Barn- och utbildningssektorn
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Ks § 115 Årsredovisning Höglandets 
samordningsförbund 2019
Dnr KLK 2020/83

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för Höglandets Samordningsförbund,

att bevilja styrelsen för Höglandsförbundets Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2019.

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2019 för Höglandets Samordningsförbund redovisas.

Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att 
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och 
rehabilitering i allmänhet.

Av revisionsberättelsen framgår att uppfattningen är att årsredovisningen 
upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Årsredovisningen ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 
2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. Man tillstyrker att resultaträkning och 
balansräkning för förbundet fastställs.

Under ledningsutskottets sammanträde 2020-04-21 § 50 beslutades att av 
Höglandets Samordningsförbund begära att ärendet kompletteras med en 
delredovisning på kommunnivå till kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05. 
Höglandets samordningsförbund har 2020-04-30 kommit in med en skrivelse, att 
man kommer att ta upp frågan om kommunens önskemål vid kommande 
styrelsemöte.

Beslutsunderlag 
Höglandets Samordningsförbund årsredovisning 2019
Höglandets Samordningsförbund årsredovisning 2019, bilaga 1
Höglandets Samordningsförbund årsredovisning 2019, bilaga 2
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Revisionsberättelse 2019
Revisionsbiträdesrapport 2019
Skrivelse från Britt-Marie Vidall 2020-04-30

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 116 Årsredovisning Höglandsförbundet 2019
Dnr KLK 2020/98

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen för Höglandsförbundet,

att bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Annelie Hägg (C), Stellan Johnsson (C), Markus Kyllenbeck (M) och 
Ingegerd Axell (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Höglandsförbundet har 2020-03-26 § 6 godkänt att resultat- och 
balansräkningen för 2019 fastställts. Förbundets årsredovisning överlämnas till 
medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet.

Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 093 tkr vilket motsvarar 
1 procent av omsättningen under 2019. Det innebär att det beslutade målet, 
resultatnivå 1 procent, uppnås. I resultatnivån är en återbetalning motsvarande 
11 043 tkr inräknat till medlemskommunerna på grund av lägre kostnader än 
budgeterat för Höglandsförbundet samtliga tre verksamheter under 2019. 

Under 2019 har investeringar för 8,8 miljoner gjorts i tjänsteidentifiering, 
livscykelhantering av accesspunkter och switchar för att framtidssäkra förbundets 
befintliga infrastruktur. Avvikelsen mot budget med 3,7 miljoner kr beror på att 
investeringar i datahallar har skjutits på framtiden utifrån behovet av en ny 
datahallstrategi innan investeringar genomförs. Självfinansieringsgraden 2019 
är 126 procent.

Förbundets övergripande mål mäts genom 7 indikatorer. Samtliga av förbundets 7 
indikatorer uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2019. 

Revisorerna konstaterar i sin granskning att förbundet lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att resultatet är förenligt med 
förbundets finansiella- och verksamhetsmål om god ekonomi hushållning som 
följs upp i årsredovisningen.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige för verksamhetsåret 2019 beviljar 
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen samt enskilda ledamöterna i detta organ. 
Samt att fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2019.
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Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-04-21
Årsredovisning Höglandsförbundet 2019 
Granskning av Årsredovisning 2019 Höglandsförbundet 
Revisionsberättelse
Beslut DIR 2020-03-26 § 6

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 117 Kommunens fastigheter, 
förvaltningsplan
Dnr KLK 2018/33

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan på hantering av kommunens 
fastigheter, 

att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att genomföra avstyckning av 
Kvarnarps gård och Ledningscentralen under 2019, 

att initiera avstyckning berörande Skedhults gård, Valbackens toppstuga och 
Klinten för genomförande 2020, samt 

att fortsätta planera och initiera fastighetsbildningsåtgärder med målsättning att 
genomföra 2-3 avstyckningar per år för att inom en period om cirka 5-6 år ha 
fastighetsbildat lämpliga byggnadsbestånd.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-10-31 § 260 samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att 
upprätta plan för vilka byggnader som har förutsättningar för att avstyckas till 
egna fastigheter samt redovisa tidplan och övergripande kostnader för 
återredovisning till kommunstyrelsen. 

Huvuddelen av de byggnader som förvaltningen hanterar är möjliga att stycka av 
till fristående fastigheter, med några undantag som anges nedan. Att genomföra 
avstyckningarna erfordrar inte beslut om överlåtelse utan kan ske i egen regi. 
Avseende kostnader bedöms att en avstyckning rör sig om cirka 50 tkr i snitt 
beroende på förutsättningarna för respektive ärende. En rimlig nivå att bära 
kostnadsmässigt är att fastighets bilda 2-3 byggnadsbestånd per år till en beräknad 
kostnad om 100-150 tkr. Eftersom en lantmäteriförrättning normalt tar 1-1,5 år 
att genomföra är det av stor vikt att kommunen planerar fastighets bildning väl 
och har god framförhållning. Med detta upplägg för att fastighetsbilda 
kommunens byggnadsbestånd har man inom 5-6 år styckat av kommunens 
byggnader till fristående fastigheter och spridit ut kostnaderna över tid. 
Kostnaderna bör ses som en långsiktig investering och framförallt en 
tidsbesparing om och när överlåtelse blir aktuell med anledning av dagens långa 
genomförandetider för fastighetsbildning hos Lantmäteriet. 
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För närvarande pågår två avstyckningar, Kvarnarps gård och ledningscentralen, 
som är under handläggning av Lantmäteriet för fastighetsbildning. De bedöms bli 
genomförda under 2019 till en kostnad om cirka 100 tkr.

Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan på hantering av kommunens 
fastigheter. 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Christer Ljung (L) tilläggsyrkande mot avslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Ljungs (L) yrkande.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2018-12-11
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist 2018-12-11
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-31 § 260
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist 2018-10-11
Faktaunderlag Kommunägda byggnader

Utdrag: 
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 118 Beslut med anledning av ny 
kommunallag - ersättare för råd
Dnr KLK 2019/301

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att ersättare för råd som beviljats föräldraledighet eller som är sjukskriven en 
längre period (mer än 30 dagar) kan utses. Sådan ersättare ska utses av 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Av SKL:s Cirkulär 17:57 om den nya kommunallagen som trädde i kraft 
2018-01-01 framgår bland annat att kommunfullmäktige ska fatta beslut om hur 
man utser ersättare för ett råd som har beviljats ledighet. 

Vid en ledande politikers längre frånvaro fungerar inte de generella reglerna om 
ersättares tjänstgöring. Förarbetena lyfter också fram behovet av att aktivt kunna 
utse en ersättare när ett råd är frånvarande en längre tid.

Det har därför gjorts möjligt att besluta om en personlig ersättare för den ledande 
politiker som beviljas ledighet för viss tid. Ersättaren är förtroendevald i 
kommunallagens mening och omfattas av samma regler som övriga 
förtroendevalda, till exempel vad gäller valbarhet. Den som utses till sådan 
personlig ersättare tjänstgör under hela frånvaron och övertar alla funktioner som 
den som beviljats ledighet innehar. Däremot kan en sådan ersättare inte överta en 
plats i fullmäktige eftersom det är ett direktvalt uppdrag.

Det är fullmäktige som ska bestämma hur en ersättare i sådana här situationer ska 
utses. Det kan ske genom att ersättare väljs av fullmäktige eller att fullmäktige 
överlåter till styrelsen eller annan nämnd att utse en sådan ersättare. Det är även 
tänkbart att t.ex. styrelsen utser ersättare vid kortare ledigheter medan en ersättare 
som ska tjänstgöra under en längre tid i stället utses av fullmäktige. Däremot är 
det inte lämpligt att fullmäktige direkt lägger ansvaret att utse en ersättare på ett 
utskott – det blir i så fall en fråga för styrelsen eller den nämnd som fått ansvaret 
för uppgiften att delegera uppgiften till utskott.

Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt kan inte tillämpas vid beslut om att 
utse en ersättare för ett råd som beviljats ledighet. 
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Ett beslut om att utse en sådan ersättare är inte ett fyllnadsval – det är enbart ett 
beslut om att just utse en ersättare för ett visst råd under en viss tid.

Skulle ett råd avgå under den beviljade ledigheten eller skulle uppdraget upphöra 
av annan anledning, upphör också ersättarens uppdrag. Vem som ska utses i ett 
sådant fall behandlas som ett vanligt valärende.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-04-21
Tjänsteskrivelse från Anneli Gustafsson 2020-04-08
SKL Cirkulär 17:57

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
EKFS
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Ks § 119 Riktlinjer hot och våld
Dnr KLK 2020/18

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinjen för Hot och våld.

Ärendebeskrivning 
En partsammansatt arbetsgrupp bestående av en representant från varje sektor 
samt tre fackliga representanter har sedan hösten 2016 genomfört revidering av 
policydokumenten för hälsa och arbetsmiljö. Detta har dels gjorts till följd av den 
nya arbetsmiljöföreskriften 2015:04 (Organisatorisk och social arbetsmiljö) som 
trädde i kraft 2016-03-31 och dels då en uppdatering av policy och riktlinjer 
behövts.

I början av detta arbete beslutades det även att en översyn kring strukturen för 
dessa dokument behövde göras. Strukturen som valdes var att det skulle finnas en 
policy för ämnesområdena hälsa och arbetsmiljö och att de dokument som idag är 
policy ex. policy om sjukskrivning och rehabilitering skulle revideras och bli 
riktlinjer. För några områden fanns ett behov av att skapa nya riktlinjer, hot och 
våld är ett sådant område. Förslaget på riktlinjen har varit på remiss hos 
arbetsgruppen. 

Riktlinjen utgår ifrån Arbetsmiljölagen och tillhörande arbetsmiljöföreskrift. Den 
omfattar alla anställda och förtroendevalda. Riktlinjen beskriver arbetsgivarens 
skyldigheter och ansvar, men även det ansvar som följer medarbetare och 
förtroendevalda. Den innehåller mål för att förebygga och hantera händelser med 
hot och våld samt uppföljning efter en hot- eller våldssituation.

Till riktlinjen finns en rutin med checklistor som beskriver hur det förebyggande 
arbetet ska utföras. Till detta finns även checklistor utifrån olika händelser som 
kan inträffa.

Förslaget på riktlinjen presenterades, samverkades och tillstyrktes i centrala 
samverkansgruppen 2019-10-22.  

Under ledningsutskottet 2020-04-21 § 54 beslutades att till dagens sammanträde 
se över skrivningen under punkten polisanmälan. Förvaltningen redovisar under 
sammanträdet att skrivningen bör kvarstå oförändrad.
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Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-04-21
Tjänsteskrivelse från Martina Jönsson 2020-03-10
Riktlinje – Hot och våld

Utdrag: 
HR-avdelningen
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Ks § 120 IT för seniorer
Dnr KLK 2020/101

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att under förutsättning att projektet genomförs avsätta medel om 26 tkr för 
handledare till IT för seniorer under feriepraktiken 2020,

att medel avsätts från kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 

Ärendebeskrivning 
Sommaren 2019 anordnades med hjälp av handledare och feriepraktikanter kurs 
för seniorer hur man kan nyttja digitala hjälpmedel, framförallt med hjälp av 
smartphone. Totalt var det fyra grupper om 8 personer per grupp som tog del av 
kursen. Responsen från deltagarna var mycket god. Det fanns ett 30-tal som inte 
kom med eftersom det inte fanns platser.

Allt fler samhällstjänster blir digitala och andra alternativ erbjuds inte alltid. Finns 
inte kunskap eller verktyg för att kunna ta del av information eller utföra digitala 
tjänster riskerar personer att hamna i utanförskap. Personer över 65 år har 
identifierats som en grupp som i högre utsträckning lever i digitalt utanförskap 
och därmed riskerar att stängas ute från delar av samhället. Forskning visar att 
utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland 
äldre personer. Kommunen har en viktig roll i att främja och stödja digital 
delaktighet för alla invånare. Det är också en förutsättning i en omställning till 
digitala tjänster att kommuninvånare har kunskap och verktyg att nyttja dem.

Planeringen är att erbjuda IT för seniorer under sommaren 2020. Medel finns 
avsatta för feriepraktikanter, men inte för handledare. Förra året togs kostnaden 
för handledare inom sociala sektorn. IT för seniorer är en fråga som berör hela 
kommunen och aktiviteten går i linje med kommunprogrammets effektmål 
delaktighet. 

Slutsats
Kostnaden för handledare är på cirka 26 tkr. Kommunstyrelsen föreslås avsätta 
medel för handledare för sommaren 2020. En utredning kommer att ske hur 
aktiviteten IT för seniorer ska tillhandahållas och vidareutvecklas över tid.
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Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-04-21
Tjänsteskrivelse från Kim Olsson
Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer
Synpunkter från deltagare IT för seniorer 2019

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
D-strateg
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Ks § 121 SOU 2020:6 En begriplig och trygg 
sjukförsäkring med plats för rehabilitering
Dnr KLK 2020/103

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna yttrandet.

Ärendebeskrivning 
Ett väl genomarbetat betänkande som skulle gynna medarbetares rehabilitering i 
deras långtidssjukskrivning för att återgå till arbete. Eksjö kommun instämmer 
med remissyttrandet.

 Ur ett arbetsgivarperspektiv är betänkandet till en fördel där Eksjö 
kommun ser möjlighet till att få en väl grundad och genomtänkt 
rehabilitering under den tid som behövs för medarbetaren att återgå till sin 
tjänst. Det utredande rehabiliteringsansvar som föreslås ligga mer på 
försäkringskassan skulle innebära att det i större utsträckning skulle bli ett 
samarbete mellan vård, försäkringskassa och arbetsgivare för att så snart 
som möjligt få medarbetaren åter i tjänst. Det är gynnsamt för 
medarbetaren, arbetsgivaren och samhället i stort om långa 
sjukskrivningsperioder kan kortas. 

 Ur ett medarbetarperspektiv är betänkandet till en fördel där det finns 
möjlighet, tillsammans med vården, att göra en väl avvägt plan för 
återgång till ordinarie arbete under det första året av sjukskrivning. Att 
försäkringskassan skulle bedöma mot ett angivet normalt förekommande 
arbete skulle förtydliga för medarbetaren vilka kvarvarande färdigheter 
man har för att klara ett arbete och en tydlig vägledning till vilka jobb man 
klarar av.

 För medarbetare som uppnått ålder av 62 år ger betänkandet en bättre 
förutsättning för att må bra de sista åren i yrkeslivet och kunna stanna 
kvar på sin arbetsplats fram till pensionen.

 Gällande möjligheten att bedömas mot sin nuvarande tjänst om 
bedömning är att vara åter inom 365 dagar, gör att medarbetaren får 
möjlighet att under planerade former återfå sin arbetsförmåga och 
arbetsgivaren ser en rehabilitering som håller på sikt.
 

 I de medarbetarärenden som sjukskrivningen löper över 365 dagar ser 
Eksjö kommun att det kan vara gynnsamt att få ytterligare en tid att följa 
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en lång rehabiliteringsplan för att återfå sin fulla arbetskapacitet. 

 Medarbetarens möjlighet till arbetsträning tidigt i sjukskrivningen är 
gynnsam för en snabbare återgång till arbete, både socialt och för att inte 
tappa sina färdigheter inom yrket. Arbetsgivaren ser även att en snabb 
återgång till arbete är bra ur ett ekonomiskt perspektiv både för 
verksamheten och för medarbetaren privat.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-04-21
Förslag till yttrande från Maria Hård
SOU 2020_6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering
Remisslista från Socialdepartementet

Utdrag: 
Finansdepartementet                                                                                                     
fi.remissvar@regeringskansliet.se                                                                                                     
Fi S2020/00536/SF
HR-avdelningen
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Ks § 122 Region Jönköpings läns 
hållbarhetsprogram 2021-2025 - Remissvar
Dnr KLK 2020/102

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet är anmält.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har bjudits in för att lämna synpunkter på Region Jönköpings läns 
kommande hållbarhetsprogram för åren 2021-2025. Då svarstiden för remissvaret 
var för kort för att kunna antas utav kommunstyrelsen innan utgången tid, 
beslutades remissvaret i ledningsutskottet och ärendet anmäls till dagens 
sammanträde.

Ledningsutskottet beslutade 2020-04-21 § 57 att till yttrandet lägga till 
formuleringen “En prioriterad åtgärd gällande att förlänga busslinjen mellan 
Jönköping och Värnamo så att den även inkluderar hållplatser vid Länssjukhuset 
Ryhov och Värnamo sjukhus. Efter utvärdering av denna busslinje utreds 
möjligheten att etablera busslinje mellan Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset 
Eksjö och Värnamo sjukhus. Denna åtgärd bör påskyndas och genomföras istället 
för förslaget att utvärdera och utreda möjligheten”, samt 

att i första stycket komplettera skrivningen med att distribution av materialbistånd 
kan ske via distribution av hjälporganisationer.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har tagit fram ett hållbarhetsprogram för sin verksamhet; 
som organisation, finansiär, delägare i bolag och samhällsaktör. 

Programmet inleds med Region Jönköpings läns policy för hållbar utveckling. Där 
beskriver man den Regionala Utvecklingsstrategin som verktyget för att driva en 
hållbar samhällsutveckling för hela länet. Hållbarhetsprogrammet är det som ska 
styra den egna verksamheten. I policyn lyfter man fram olika målområden för 
hållbarhetsprogrammet:

 Invånare i länet – hälsoansvaret, kollektivtrafiken, utbildning och kultur.
 Andra aktörer inom länet, samverkan, forskning och utbildning.
 Minska utsläpp och anpassa till klimatförändringar.
 Produkter och tjänsters livscykel – minsta miljöbelastning. 
 Medarbetare – lika värde och rättigheter, hög kompetens.
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Man förklarar ett hållbart samhälle utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet och 
presenterar även de globala målen. 

Man har lyft fram fyra framgångsfaktorer som täcker in helheten i begreppet 
hållbarhet. De fyra framgångsfaktorerna är:

 Vi är till för alla
 Vi är klimatsmarta
 Vi bidrar till en sund livsmiljö
 Vi använder våra resurser klokt

Mål och åtgärder är relevanta och tydliga. Konkreta prioriterade åtgärder som 
bedöms vara resurskrävande har specificerats. En prioriterad åtgärd rör utredande 
av möjligheten att etablera busslinje mellan länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus, sid 9. 

Synpunkter på innehållet: 

Av de 17 Globala målen, är det fyra mål som inte tas upp av 
hållbarhetsprogrammet. Mål ett och två; Ingen fattigdom och ingen hunger kan ses 
som att de ligger utanför Regionens direkta verksamhetsområde, och mål fyra God 
utbildning för alla, som något verksamheten redan lever upp till. Vi saknar dock 
Regionens bidrag till mål 17. Mål 17 är nödvändigt för att de andra målen ska 
kunna uppnås, där förändring framför allt behöver ske i utvecklingsländer. 
Regionen skulle kunna bidra till kompetensutbyte med utvecklingsländer. Man 
skulle kunna underlätta för medarbetare att få tjänstledigt för att göra insatser i och 
för utvecklingsländer. Utbytesprogram skulle kunna utvecklas för att stärka 
kompetens i utvecklingsländer. Regionen skulle också kunna bidra med 
materialbistånd genom att säkerställa återanvändning av produkter som inte längre 
kan brukas i den egna verksamheten men är en värdefull resurs i ett 
utvecklingsland.

Det Globala målet 3 – God hälsa och välbefinnande har i programmet kopplats till 
”Vi är klimatsmarta”. Det är dock svårt att se kopplingen mellan dessa mål, om 
man tittar på delmål och indikatorer för mål 3 (https://www.globalamalen.se/om-
globala-malen/mal-3-halsa-och-valbefinnande/). Ett delmål som man hade kunnat 
lyfta kopplat till mål tre är; 3.C – Stärka insatserna för att utbilda hälso- och 
sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, genom insatser från personal el. 
utbytesprogram. 

I policyn på sid. 1 skulle man kunna lägga till: För att bidra till de globala målen 
verkar vi för kompetensutbyte med och materialbistånd till utvecklingsländerna.

Där Agenda 2030 presenteras skulle man med fördel kunna lägga till att;

För att nå målen krävs Genomförande och partnerskap, som omnämns i mål 17. För att 
nå en global hållbar utveckling, som är det Agenda 2030 går ut på, behöver vi öka 
stödet till utvecklingsländerna.
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Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-04-21 § 57
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist 2020-04-03
Remissutgåva Hållbarhetsprogram 2021-2025
Följebrev remissutgåva

Utdrag: 
Region Jönköpings län, folkhälsa och sjukvård regionen@rjl.se
Hållbarhetsstrateg
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Ks § 123 Regionalt trafikförsörjningsprogram 
2021-2035 för Region Jönköpings län - yttrande
Dnr KLK 2020/113

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning 
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska det 
finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att 
upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram. 

Region Jönköpings län har tagit fram förslag till regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2021-2035. Förslaget har sänts till kommunen för 
yttrande.

Förslag till yttrande för Eksjö kommun har upprättats. Sammanfattningsvis ger 
förslaget från Regionen anledning till en tilltro på en successivt förbättrad 
kollektivtrafik i hela regionen. Ett genomförande av programmet i sin helhet 
skulle bedömas som en stor framgång för länet och för Eksjö kommun utifrån 
såväl ett kompetensförsörjnings-, attraktions- och miljöperspektiv.

Förslaget är ambitiöst och de årliga anslagen för kollektivtrafiken föreslås öka i 
alla alternativ. För Eksjö kommuns del finns ett antal huvudfrågor att bevaka och 
belysa i detta sammanhang, vilket redovisas i yttrandet. 

Beslutsunderlag 
Beslut SBB 2020-04-20
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring
Remiss; Trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Region Jönköpings län, 
2020-01-30
Missiv Remissbehandling
Bilagor - remissversion
Förslag till yttrande, 2020-04-23

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen
regionen@rjl.se diarienummer: RJL 2019/2969
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Ks § 124 Strategi för att motverka mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer. Jönköpings län 
2020-2026 - remiss
Dnr KLK 2020/124

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att i yttrandet påtala att regionen bör följa socialtjänstlagens mening att i arbetet 
med våldsutsatta vuxna och barn samt utövare av våld ska socialtjänsten inleda en 
utredning enligt 11 kap. 1§ Socialtjänstlagen.

att därefter ställa sig bakom remissvaret.

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Kommunal utveckling 
har tagit fram en länsövergripande strategi för arbetet mot våld i nära relationer. 
Eksjö kommun har tillsammans med regionens övriga kommuner samt andra 
myndigheter och organisationer ombetts att ge svar på remissdokument utifrån 
nedanstående frågeställningar.

1. Beskriv hur din organisation kan använda strategin i ert arbete kring våld i 
nära relationer. 
a) Vilka av strategins mål kan kopplas till din verksamhet/organisation? 
b) Föreslå gärna vilka förändringar i strategin som kan öka användbarheten, vad 
saknas? 

2. Kan din organisation stå bakom den regionala strategin? 
Med stå bakom menar vi att i sin verksamhet bidra till vision och måluppfyllelse. 

a) Om ja, vad är det i strategin som din organisation bedömer som 
särskilt värdefullt för det fortsatta arbetet med att nå vision och mål? 

b) Om nej, vilka förändringar i måste genomföras för att din 
organisation ska kunna stå bakom strategins vision och mål? 

3. Ange dina övriga synpunkter på innehållet, både generella och 
detaljerade. 

Eksjö kommun lämnar följande remissvar utifrån ovanstående 
frågeställningar 

1. Eksjö kommun använder alla delar av strategin inom det pågående arbetet 
mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Vi kommer referera till 
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strategin i framtagandet av en sektorsövergripande kommunal 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck som håller på att tas 
fram, samt i revideringen av våra riktlinjer mot våld i nära relationer. 

a) Samverkan sker internt inom individ- och familjeomsorgens verksamheter 
och med förskola och skola samt externt i olika samverkansgrupper där 
bland annat polis och kvinnojour ingår. (sid 12)

Eksjö kommun bedriver ett förebyggande arbete genom spridning av 
informationsmaterial och broschyrer mot våld i nära relationer samt inom 
grund och fördjupad utbildning av personal. Skolan tar under året fram 
rutiner och genomför en utbildning om hedersrelaterat våld för all sin 
personal och en fördjupning för elevhälsans personal. 

Förbättrad upptäckt av våld beskrivs idag bland annat inom Individ- och 
familjeomsorgen i form av FREDA- kortfrågor samt Individ- och 
familjeomsorgens Våga Fråga- kort och pärm/handbok i handläggning av 
våld i nära relationer. Skolan håller på att ta fram rutiner vad gäller 
hedersrelaterat våld. Om och hur rutiner och metoder för att ställa frågan 
om våld till medarbetare har lyfts till HR avdelningen och strategin kommer 
kunna användas i det fortsatta övergripande arbetet i frågan.

Starkare stöd och skydd för våldsutsatta och barn kan kopplas till 
individ- och familjeomsorgens arbete med utveckling av tillgängligt 
informationsmaterial både till medarbetare och kommuninvånare, 
samverkan med ATV och övriga kommuner i regionen avseende metod och 
skydd. 

Effektivare brottsbekämpning är ett område där individ- och 
familjeomsorgen samverkar med främst polis, familjerätt och ATV. 
Området hålls aktuellt genom löpande grund och fördjupad utbildning av 
personal inom Individ- och familjeomsorgen. 

Förbättrad kunskap och metodutveckling är ett prioriterat område för 
individ- och familjeomsorgens alla verksamheter samlat och specifikt utifrån 
verksamheternas olika inriktningar. Individ- och familjeomsorgen arbetar 
löpande med grund och fördjupad utbildning, rutiner, metoder och utifrån 
en årlig handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer. Frågan ingår 
även i individ- och familjeomsorgens Kvalitetsplan för 2020. 
Barnkonventionen beaktas och utbildning inom barnkonsekvensanalys ska 
påbörjas under året. 

b) Strategin skulle kunna förtydligas i sin helhet avseende begrepp som mäns 
våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld. När mäns våld mot 
kvinnor används som kappa till våld i nära relationer riskerar det att 
marginalisera våldsutsatta i samkönade relationer och de män som utsätts 
för våld i nära relationer.
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Om strategin inte avgränsades till våld i nära relationer hade prostitution 
och människohandel för sexuella ändamål kunnat omfattas av strategin, 
liksom nätbaserat våld, vilket vi skulle se som en fördel. Detta är något som 
omfattas av den nationella strategin, så det är anmärkningsvärt att det inte 
nämns i den regionala strategin.

Begreppet intersektionalitet skulle kunna förklaras på ett bättre sätt. för att 
en bredare målgrupp som inte arbetar med dessa frågor aktivt inom 
kommunen ska förstå och kunna tillämpa den på bästa sätt. Se 
sidhänvisning under punkt 3.
Vi tycker att barn som bevittnar våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld försvinner i helheten.

2. a)   Eksjö kommun kan bidra till strategins vision och måluppfyllelse genom 
sitt pågående arbete, aktivt deltagande i lokala och regionala 
samverkansgrupper och planerat utvecklingsarbete. Särskilt värdefullt för 
det fortsatta arbetet med att nå strategins vision och måluppfyllelse bedöms 
vara det intersektionella perspektivet inom området, en fördjupad och 
allmän kunskap och samverkan inom hela kommunen snarare än inom delar 
av den och fortsatt regional samverkan och kunskapsutbyte.

3. Strategin är tydlig, relevant och lätt att förstå för den som arbetar inom 
området och har förförståelse. Men de som inte arbetar inom området kan 
behöva fler förtydliganden för att undvika missförstånd kring begreppen 
och kring målgrupper. 

Särskilt behöver förtydliganden göras av intersektionalitet och att strategin 
använder begreppen våld i nära relationer samt mäns våld mot kvinnor 
parallellt för att peka på vikten av att lyfta båda perspektiven.  

 Sid 1 Rubrik - Varför Mäns våld mot kvinnor, om det senare ändå 
avgränsas till nära relationer. Det är otydligt om t.ex. människohandel för 
sexuella ändamål ingår.

 Sid 6 Ange referens till den nationella strategin.
 Sid 7 Begreppen behöver förtydligas. I visionen nämner man inte Mäns våld 

mot kvinnor utan begränsar sig till Våld i nära relationer. Om man har med 
”Mäns våld mot kvinnor”, vilket vi tycker, bör man också inbegripa 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 
Vi hade dessutom föredragit att man tydligare skriver ut ”inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck”. 

 Sid 9 Försummelse – gäller också barn – brist på omvårdnad.
 Sid 9 Beskriv varför ni exkluderat vissa former av mäns våld mot kvinnor 

och var regionen i så fall har strategier för att motverka dessa typer av våld. 
 Sid 9-10 Det framgår av bilden att våld i nära relationer är en del av Mäns 

våld mot kvinnor. Det är inte olika perspektiv utan olika områden som 
delvis överlappar varandra. Istället för att försöka greppa för mycket i 
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rubriken, tror vi att det är mer effektivt att förtydliga begreppen om syftet är 
att ”lyfta båda perspektiven”. Man kan t.ex. beskriva bilden i text. 

 Sid 10 Stycket om Intersektionalitet är otydligt. Stycke två, rad tre; risken är 
väl snarare att vi inte adderar? Vi håller inte heller helt med om andra 
paragrafen; det intersektionella perspektivet handlar i vår mening om hur 
olika former av diskriminering samverkar och förstärker varandra, inte om 
att blanda person och situation. 

 Sid 12 Vi tycker att man skulle ha med att förebygga hot, kränkningar och 
prostitution på nätet, något som är del i den nationella strategin.

 Sid 15 Bilaga 2. Kommunerna. Lägg till att Skolan och förskolan har ansvar 
att göra anmälan av oro för barn som riskerar att fara illa (SoL 14:1). 
Förskolans och skolans arbete med att upptäcka våldsutsatta barn och 
elever bör också lyftas som ett ansvar i bilaga 2. Rutiner – ställa frågor osv. 
likt Regionen 

 Sid 18 Efter de regionala aktörerna, beskriv också de Nationella aktörerna, 
såsom Länsstyrelsen i Östergötland med särskilt ansvar för Hedersrelaterat 
våld. 

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att i yttrandet 
påtala att regionen bör följa socialtjänstlagens mening att i arbetet med våldsutsatta 
vuxna och barn samt utövare av våld ska socialtjänsten inleda en utredning enligt 
11 kap. 1§ Socialtjänstlagen.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot Christer 
Ljungs (L) ändringsyrkande.

Varvid kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Beslutsunderlag 
Regional strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
Remissbrev
Förslag till yttrande av Sara Bergqvist

Utdrag: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Ks § 125 Idéburet Offentligt Partnerskap med 
Folkuniversitetet - avtal
Dnr KLK 2020/109

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inte ingå avtal med Folkuniversitetet gällande Idéburet Offentligt Partnerskap.

Ärendebeskrivning 
Syftet med Idéburet Offentligt Partnerskap med Folkuniversitetet är att skapa ett 
långsiktigt hållbart Eksjö kommun genom att stärka samspelet mellan den 
offentliga och idéburna sektorn. Målet är att utveckla möjligheterna för den 
idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet. Ett Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) ger möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och 
mål. IOP tillvaratar de ideellt verkande krafter som finns i kommunen, som ett 
komplement till Eksjö kommuns egna verksamheter.

Genom partnerskapet samverkar parterna i att skapa möjlighet för utrikesfödda 
med låga kunskaper i svenska språket, att komma närmare arbetsmarknaden samt 
att känna delaktighet i civilsamhället. Detta görs genom Folkuniversitets 
aktivitetsbaserade verksamhet för utlandsföddas praktiska språkträning på 
basnivå. 

I detta avtal beskrivs en praktikverksamhet inom avtalsramarna vilken utgör ett 
exempel på hur partnerskapet effektuerar avtalet. Praktikverksamheten omfattar 
utbildning och praktik inom caféverksamhet i Toppstugan i Ingatorp, vilket 
möjliggör ökad turism genom Ingatorp under verksamhetens period (v 23-v.33). 

För att öka öppettider ytterligare, och därmed öka attraktiviteten för turismen och 
besöksnäringen, erbjuder Tillväxt och Utvecklingsektorn handledare som kan 
stötta ferieungdomar i caféet som komplement till praktikverksamheten. 
Omfattning tas fram i dialog med Folkuniversitetets verksamhetsledare. Beroende 
av deltagarnas mått av självständigt arbete, ges möjlighet att även bemanna upp 
fikaförsäljning vid Långanässjön under perioden.

Bakgrund
Tidigare cafévärdar har dragit tillbaka sitt intresse för att driva café i Toppstugan, 
Ingatorp, under sommaren. Läget har stor vikt för turismen och för att locka fler 
besökare till besöksnäringen i regionen. Samtidigt finns behov av utlandsfödda att 
få ökad kontakt med civilsamhället samt att ta arbetspraktik och språkpraktik. 
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Kommunen har medel avsatta för att minska försörjningsstöd.

Ledningsutskottet beslutade 2020-04-21 § 59 att till kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-05-05 redovisa förslag på hur verksamhet kan genomföras 
med längre öppettider. Förslaget som redovisades under sammanträdet innebar 
en kostnadsökning med 100 tkr (total kostnad på 220 tkr) för inköp av varor, 
köp utav utrustning samt handledar-kostnader från tillväxt- och utvecklingsektorn.
Politiken ser många positiv värden i projektet, men man ser svårigheter i de 
begränsade öppettiderna, samt den korta planeringstiden inför projektstart.

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) avslag på 
ledningsutskottets förslag till beslut.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot Christer 
Ljung (L) yrkande på avslag

Varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-04-21
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna 
IOP avtal Vuxenskolan aktivitet språkträning 

Utdrag: 
Tillväxt- och utvecklingsektorn
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Ks § 126 Familjen Kamprads stiftelse - bidrag
Dnr KLK 2020/107

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att genom näringslivsavdelningens utse en projektgrupp enligt 
ärendebeskrivningen att genomföra projektet.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har erbjudits att delta i ett pilotprojekt där familjen Kamprads 
stiftelse har avsatt 500 000 kr till kommunen. 
En styrgrupp bestående av representanter från Eksjö kommun varav en 
representant från tillväxt- och utvecklingsberedningen, målgruppen/sociala 
sektorn, företag inom handeln, besöksnäring och entreprenörer inom landsbygden 
tillsätts.
Processledare utses från tillväxt- och utvecklingsektorn.

Styrgruppen i samarbete med processledare kommer gemensamt att prioritera 
aktiviteter/insatser och planera upp projektinnehåll, med huvudsyfte att på bästa 
sätt främja lokala entreprenörer, handeln och öka livskvalitén för framför allt äldre 
i kommunen.
Utvecklingsprojektet påbörjas 22 april och ska vara slutredovisat 30 juni och avser 
insatser som kombinerar entreprenörskap med minskad isolering för äldre. Eksjö 
kommun har fria händer att utforma innehållet i projektet. Projektet redovisas 
löpande till Kampradstiftelsen och Tillväxt- och utvecklingsberedningen.

Bakgrund
Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att anslå tio miljoner kronor inom 
stiftelsens tre olika profilområden: Att öka äldres livskvalitet, stödja lokala 
entreprenörer och satsa på utbildning.

Vimmerby, Växjö och Eksjö kommun har erbjudits att delta i pilotprojekt där 
utveckling, kreativitet och entreprenörskap står i centrum. I de olika 
pilotprojekten ska de tre kommuner hitta metoder som gynnar - och kanske 
räddar - de hårt drabbade företagen och samtidigt öka livskvalitén för äldre i 
riskgrupperna. Man vill med denna summa hjälpa de hårt drabbade företagen 
inom handel, restaurang och besöksnäringsbranschen.

Syftet med utvecklingsprojektet är att ge handel och besöksnäringen en 
vitamininjektion, få medial uppmärksamhet och ge lokalbefolkningen en insikt i 
hur viktigt det är med en levande handel. 
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Beslutsunderlag 
Beslut LU 2020-04-21
Beslut TUB 2020-04-22
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna
Tidslinje Kamprad
Kraftsamling Entreprenörskap

Utdrag: 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 127 UngDrive 2020 - ansökan
Dnr KLK 2020/117

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att 47 000 kr tas ur oförutsett för att ge totalt 12 ungdomar möjlighet att delta i 
sommararrangemanget UngDrive.

Ärendebeskrivning 
I sommar erbjuds ungdomar runt om i regionen möjligheten att delta i UngDrive. 
Regionen finansierar hälften av kostnaderna upp till 12 deltagare. 

Ung Drive innebär att ungdomar att med stöttning och hjälp av riktiga företagare 
och entreprenörer få driva sin egen affärsidé som sommarjobb. Projektet startar 
med en utbildningsvecka där företagarna och entreprenörerna delar med sig av 
diverse tips, kunskaper och erfarenheter till deltagarna för att göra dem redo för 
sommaren. Ung Drive riktar sig till ungdomar i nionde klass eller som går första 
eller andra året på gymnasiet. Näringslivsenheten har ett nära samarbetet med 
skolans UF-elever/lärare vilket lett till att många ungdomar är intresserade av att 
driva eget företag. Att driva eget företag på sommaren är ett alternativ till 
traditionella sommarjobb.

Söktrycket 2019 var högt och 35 elever i Eksjö kommun sökte plats till UngDrive. 
Med anledning av det extra intresset från Eksjö så tillsköt UngDrive ytterligare en 
plats med egna medel. Totalt 13 ungdomar utbildades och startade eget företag 
under sommaren 2019. 

Förra årets kostnader finansierades genom statliga lovmedel och Region 
Jönköpings län. Statliga lovmedel uteblir 2020 och UngDrive kan därför inte 
finansieras med dessa medel. Ansökan 2020 avser kostnader till Omnes media 
som driver projektet. 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22
Tjänsteskrivelse 2020-03-31

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
Näringslivschef
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 128 Eksjö kommuns pandemiplan - 
förvaltningen
Dnr KLK 2020/106

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förelagd pandemiplan samt anmäla denna till kommunfullmäktige,

att sektorernas pandemiplaner anses anmälda.

Ärendebeskrivning 
En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i 
stora delar av världen. Det innebär ofta stora konsekvenser för vårt samhälle. Vid 
en pandemi kan händelseförloppet vara komplext och långdraget med successiva 
vågor, belastningen inom sjukvården bli mycket hög, flera samhällssektorer 
påverkas samtidigt och samhällsviktiga verksamheter drabbas av en omfattande 
sjukfrånvaro.

Det övergripande målet med pandemiarbetet är att minimera dödligheten och 
sjukligheten i befolkningen samt att minimera övriga negativa konsekvenser för 
individen och samhället. Detta sker genom olika strategier – medicinska, icke-
medicinska samt kommunikationsinsatser.

Syftet med pandemiplanerna i Eksjö kommun är att fastställa vilken lägsta 
acceptabla nivå av personal som krävs för att kunna upprätthålla de mest 
prioriterade verksamheterna inom respektive sektor. 

Målet med pandemiplanerna i Eksjö kommun är att möjliggöra en konkret 
prioriteringslista med omfördelning av personal till de verksamheter som mest 
behöver det vid en viss tidpunkt. Detta sker i första hand inom respektive sektor 
och i andra hand på en kommunövergripande nivå. 

Vid ett pandemiutbrott kommer stora delar av kommunens verksamhet att kunna 
påverkas avsevärt under smittspridningens mest intensiva fas (pandemisk fas). I 
och med att både personal och medborgare förväntas drabbas vid en 
influensapandemi inriktas planeringsarbetet på att säkerställa 
personalförsörjningen i syfte att klara personalbortfall i kombination med ett ökat 
behov av vård, omsorg och service. Under två-tre veckor beräknas upp till 50 
procent av personalen kunna drabbas av sjukdom. Planeringsförutsättningarna har 
indelats i tre olika scenarier/steg: personalfrånvaro på över 15 procent, 
personalfrånvaro på 50 procent eller högre samt när tillgängliga personalresurser 
inte längre klarar av verksamheten. 
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Den analys som varje sektor genomfört avseende personalförsörjning utgör 
grunden för att kunna genomföra prioriteringar utifrån aktuell händelseutveckling. 
Inom varje enskild sektor specificeras respektive prioriterade verksamheter. 
Arbetet inriktas till att i möjligaste mån upprätthålla en normal verksamhetsnivå 
utifrån det rådande personalläget. Åtgärder för att upprätthålla prioriterade delar 
av en verksamhet utgörs bland annat av att utse ställföreträdare eller person med 
motsvarande kompetens för en viss arbetsuppgift, omprioritering av 
arbetsuppgifter där mindre nödvändiga delar prioriteras ned samt utbildning av 
personal för att vid behov kunna lösa en särskilt viktig uppgift. 

Vid ett särskilt allvarligt läge med omfattande personalbortfall, inriktas arbetet helt 
på att säkerställa kontinuitet av samhällsviktiga verksamheter. Prioriterade 
verksamheter vid ett pandemiutbrott är identiska med de samhällsviktiga 
verksamheter som anges i Risk- och sårbarhetsanalys Eksjö kommun 2019-2022 Bilaga 
1. Utöver samhällsviktiga verksamheter är även Eksjö kommuns 
krisledningsorganisation en prioriterad verksamhet.

Pandemiplanen för Eksjö kommun är ett paraplydokument som beskriver 
bakgrund, planeringsförutsättningar för sektorerna samt syfte och mål med 
pandemiarbetet inom Eksjö kommun. Med anledning av sektorernas olika 
uppdrag har varje sektor tagit fram en separat pandemiplan som i detalj beskriver 
vilka tillgängliga resurser (personal) som finns i normalfall, vilken personaltillgång 
som finns vid 50 procent frånvaro, samt vilket behov av minimibemanning en viss 
verksamhet behöver för att lösa en uppgift. Sektorerna har även listat vilka 
konsekvenser personalfrånvaron får vid 
15 procent personalbortfall, 50 procent personalbortfall samt när tillgängliga 
personalresurser inte längre klarar av verksamheten.

Sektorerna har listat specifika kritiska beroenden som utgör en verksamhets 
viktigaste uppgifter, vilket också blir den/de uppgift/verksamheter som 
prioriteras högst vid ett ansträngt personalläge. Exempel på ett sådant specifikt 
kritiskt beroende är kontering av fakturor och löneutbetalning. 

Specifika kritiska beroenden som listats kan också utgöras av moment som är en 
förutsättning för att bedriva prioriterad verksamhet. Exempel på ett sådant 
specifikt kritiskt beroende är påfyllnad av andningsluftpaket för Räddningstjänsten 
– utan detta moment kan inte livräddning med rökdykning genomföras.   

Sektorernas pandemiplaner läggs som bilagor (Bilaga 1-5) till Eksjö kommuns 
pandemiplan 2020. Sektorchefer beslutar om respektive sektors pandemiplan och 
anmäler dessa genom respektive beredning till kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Magnus Thulin
Pandemiplan för Eksjö kommun 2020
Sektorernas pandemiplaner

Utdrag: 
Barn- och utvecklingsektorn
Sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingsektorn
Samhällsbyggnadssektorn
Säkerhetssamordnare
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Ks § 129 Hyror elevhemmen läsåret 2020-2021
Dnr KLK 2020/112

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreslagna hyresbelopp för elevhemmen läsåret 2020/2021.

Ärendebeskrivning 
Enligt hyreskontrakten ska kommunstyrelsen fastställa hyrorna för elevhemmen i 
Eksjö kommun. 

Eksjö Gymnasium föreslår uppräkning av elevhemshyrorna, läsåret 2020/2021,  
med 2 procent vilket motsvarar den ökning som skett sedan föregående läsår 
avseende löneutveckling samt hyres- och driftkostnadsökningar. Förslaget innebär 
även att kostnaden för internetuppkoppling läggs till på hyran som en icke valbar 
del.

Debitering sker nio månader per år. I hyran ingår frukost, middag, kvällsmat och 
internetuppkoppling.

Beslutsunderlag 
Beslut BUB 2020-04-22
Tjänsteskrivelse från Roger Olsson

Utdrag: 
BUB
Ekonom, Eksjö Gymnasium.
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Ks § 130 Programutbud Eksjö Gymnasium - 
förändring
Dnr KLK 2019/352

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att El- och energiprogrammet inte erbjuds i Eksjö Gymnasiums programutbud 
läsåret 2020/2021.

Ärendebeskrivning 
Programutbudet för Eksjö Gymnasium, läsåret 2020/2021, beslutades av 
kommunstyrelsen 2019-10-29, § 324. På grund av för få sökande finns det inte 
underlag att starta årskurs 1 i El- och energiprogrammet till hösten 2020. De få 
elever som sökt måste beredas möjlighet till omval i justeringsperioden.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, gymnasiechef, 2020-04-15.

Utdrag: 
Beslut BUB 2020-04-22
Gymnasiechef, Eksjö Gymnasium
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Ks § 131 Socialnämndens delegationsordning -
revidering
Dnr KLK 2015/1

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna reviderad delegationsordning för sociala sektorn. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har i mars 2020 beslutat att delegation för att fatta beslut om 
hemtjänst från 121 timmar ska ligga på socialnämnden. Det innebär även att både 
biståndshandläggarnas och funktionschefs delegation sänks avseende beslut om 
antal hemtjänsttimmar. Förändringen medför att Biståndshandläggarnas 
delegation sänks från upp till 120 timmar/ månad till 100 timmar/ månad och 
funktionschef från 121 – 150 timmar/ månad till 101- 120 timmar/ månad. 

Beslutsunderlag 
Beslut SOC 2020-04-23 § 42
Delegationsordning socialnämnden 
Tjänsteskrivelse av Åsa Löfkvist

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Socialchefen
Funktionschef Individ och familjeomsorgen

50



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 132 Socialnämndens delegationsordning - 
tillfällig ändring gällande trygg hemgång
Dnr KLK 2015/1

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillfälligt till 2020-06-15 utöka delegationsordningen för insatsen trygg 
hemgång att gälla beslut upp till 150 timmar för biståndshandläggare, samt

att uppföljning av ovanstående utökning sker av Socialberedningen och att 
beredningen bemyndigas att, vid behov, utöka tidsperioden att gälla som längst till 
och med 2020-09-01.

Ärendebeskrivning 
Det är under Covid-19-pandemin en ökad arbetsbelastning för flera 
personalgrupper inom sociala sektorn. Fler brukare skrivs ut från 
Höglandssjukhuset och har behov av insatsen trygg hemgång. För att kunna 
hantera detta behöver biståndshandläggarna kunna bevilja insatsen trygg hemgång 
i upp till 150 timmar. En uppföljning kommer att ske på socialberedningens 
sammanträde 2020-06-15.

Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att 
uppföljning av ovanstående utökning sker av Socialberedningen och att 
beredningen bemyndigas att, vid behov, utöka tidsperioden att gälla som längst till 
och med 2020-09-01.

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

Varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-04-23 § 43
Socialnämndens delegationsordning

Utdrag: 
Funktionschef IFO
Enhetschefer hemtjänst
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Ks § 133 Arkitektur- och byggnadsvårdspris 2020
Dnr KLK 2020/114

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utifrån att det inkomna förslaget inte uppfyller kriterierna, avstå från att dela ut 
Eksjö kommuns arkitektur- och byggnadsvårdspris 2020.

Ärendebeskrivning 
För årets pris har endast ett förslag inkommit under tiden för nominering. Den 
föreslagna byggnaden bedöms inte fylla de kriterierna för detta pris. Detta är 
anledningen till förslaget på att avstå från att dela ut Eksjö kommuns arkitektur- 
och byggnadsvårdspris 2020.

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset är inrättat för att uppmärksamma god 
arkitektur och byggnadsvård. Denna utmärkelse kan tilldelas för ny- eller 
ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering, 
stadsbyggnad, fysisk planering eller andra förtjänstfulla insatser som gjorts inom 
de olika arkitektoniska områdena. Enskilda, företag, föreningar eller 
organisationer kan motta priset.

Beslutsunderlag 
Beslut SBB 2020-04-22
Tjänsteskrivelse från Lucia Botero Fridholm

Utdrag: 
SBB
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Ks § 134 Kulturpris 2020
Dnr KLK 2020/116

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt

att utse Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening till 
årets kulturpristagare 2020.

Ärendebeskrivning 
Kulturpriset är inrättat för uppmuntran för förtjänstfulla kulturella insatser av stor 
betydelse i Eksjö kommun. Priset om 10 tkr utdelas årligen till förtjänta enskilda 
eller sammanslutningar i samband med nationaldagsfirandet.

Nomineringskommittén för Eksjö kommuns kulturpris, ordförande Maria 
Havskog och ledamot Johan Andersson, ersättare Erik Johansson, Jürgen Beck, 
Jes Suhr i Tillväxt- och utvecklingsnämnden, samt kultursekreterare Karolina 
Eriksson och kulturchef Thomas Hanzén, föreslår att Kråkshults 
hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening 2020 års kulturpris med 
motiveringen:

2020 års kulturpris utdelas till Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults 
föreläsningsförening som sedan 1957 respektive 1948 har verkat för en betydande 
kulturgärning där landsbygdens kulturbetydelse har lyfts fram genom goda 
exempel. 
Genom att bevara, förädla och förnya kulturen i Kråkshult fortsätter människor 
att komma samman i föreläsningar, arrangemang och firanden! 
Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening är ett 
fantastiskt exempel på hur man kan skapa en levande kulturell hembygd, öppen 
för alla!  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén 
Kulturpristagare genom åren 

Utdrag: 
Pristagaren
Kulturchef
Tillväxt- och utvecklingsektorn
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Ks § 135 Miljövårdspris 2020
Dnr KLK 2020/115

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt

att tilldela Stig Johansson 2020 års Miljövårdspris.

Ärendebeskrivning 
”Klimatförändringarna och biologisk mångfald är vår tids stora ödesfrågor och 
det är två frågor som är sammanflätade. Artrik natur utgör hållbara system som 
lättare kan klara av klimatförändringar. Forskningsrapporter fastslår vikten av 
biologisk mångfald och vi vet att människor mår bättre av att leva nära en artrik 
natur. De senaste 50 åren har antalet vilda ryggradsdjur minskat med mer än 60 
procent”.

Årets pristagare Stig Johansson har visat att en annan utveckling är möjlig. Uttern 
minskade drastiskt i antal under många år, men ökar nu i Sverige. Stig Johanssons 
insatser har bidragit till att vi idag ser utter i flera av kommunens vattendrag. Stig 
har gjort många ideella insatser för naturen och naturvården. Insatserna handlar 
bland annat om vatten i landskapet och skydd för viltet som samtidigt gynnar 
plantor, insekter och småfåglar.

Stig har också spridit sina kunskaper genom otaliga exkursioner, 
informationsmaterial och artiklar. Han har propagerat för naturvård i skogsbruket 
genom möten, konferenser och arbete med lagstiftning.

Stigs breda kunskaper och entusiasm tjänar som inspiration till naturvård i en tid 
då frågan spelar en avgörande roll för arters överlevnad och vår framtid. Han har 
visat vad som kan göras för att bidra till biologisk mångfald och en hållbar 
utveckling.”

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-04
Förslag från Nomineringskommittén

Utdrag: 
Hållbarhetsstrateg
Samhällsbyggnadssektorn
Pristagaren
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Ks § 136 Utredning av upphandlingar i bolag - 
motion
Dnr KLK 2019/422

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Ärendebeskrivning 
I en motion från Sverigedemokraterna, undertecknad av Ulf Svensson, Elisabeth 
Werner, Helena Möller, Mats Svensson, Urban Svensson och Göran Augustsson, 
föreslås kommunfullmäktige att:

-med extern hjälp utreda samtliga kommunala bolag inklusive samtliga dotterbolag 
som ligger under Eksjö Stadshus och i vilken omfattning upphandlingar gjorts 
utan korrekt förfrågningsunderlag.

-Kommunstyrelsen ger Eksjö Stadshus i uppdrag att entlediga de ledamöter och 
ersättare som idag är invalda och sitter på uppdrag och som var invalda i bolagen 
Eksjöbostäder och Kommunfastigheter under åren 2014-2018.

Utredning

Extern hjälp utreda samtliga kommunala bolag inklusive samtliga 
dotterbolag som ligger under Eksjö Stadshus och i vilken omfattning 
upphandlingar gjorts utan korrekt förfrågningsunderlag.

I samband med utredningen har samtal skett med Ulf Svensson som är en av dem 
som skrivit motionen.

Bakgrunden till motionen är att Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter 
AB under perioden 2015-2018 köpt konsulttjänster för 6,7 mnkr utan att göra 
regelrätta upphandlingar. 

Efter detta uppdagats har åtgärder vidtagits för att förhindra att något liknande 
sker igen. Eksjö Stadshus AB beslöt § 47 2019-10-21 att ge VD i uppdrag att:

-Ta fram en handlingsplan för att gällande riktlinjer för upphandling följs i hela 
koncernen.

-Ta fram rutiner för delgivning av information mellan bolagsstyrelse och ägare av 
genomförda upphandlingar.
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En handlingsplan och rutin för delgivning av information av genomförda 
upphandlingar är framtagen och kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31 § 82 att 
godkänna handlingsplanen och rutinen för delgivning av information avseende 
genomförda upphandlingar. 

Nedan redovisas antagen handlingsplan och rutin för delgivning av information:

Handlingsplan 
Av kommunens Upphandlings- och inköpspolicy framgår bland annat följande:
”Kommunstyrelsen ansvarar för att:

• antagen upphandlings- och inköpspolicy revideras enligt fastställda datum,
• det utfärdas enhetliga riktlinjer utifrån antagen upphandlings- och

inköpspolicy,
• uppföljning av policyn görs i samband med internkontrollplanen varje år.

Förvaltningschefen/VD ansvarar för att det:
• upprättas rutiner som säkerställer att upphandlings- och inköpspolicyn 

och därtill hörande riktlinjer följs,
• uppföljning av policyn görs i samband med internkontrollplanen varje år.”

Ägardirektiven
Följande har lagts till i ägardirektiven under punkterna Internkontroll och 
Upphandling till samtliga helägda bolag: 

• Internkontroll: 
Uppföljning av följsamheten mot upphandlings- och inköpspolicyn med 
riktlinjer ska ske i internkontrollen.

• Upphandling:
o Bolaget ska vid upphandlingen se till att Lagen om offentlig 

upphandling samt övrig tillämplig lagstiftning iakttas. 
o Eksjö kommuns upphandlingskompetens ska i möjligaste mån 

användas. 
o Kommunens upphandlings- och inköpspolicy gäller för hela 

koncernen. 
o Styrelsen ska anta riktlinjer som är enhetliga med kommunens 

riktlinjer. Avvikelser från dessa ska beslutas av Eksjö Stadshus AB.

Upphandlings- och inköpsskola
Alla anställda inom kommunens helägda bolag som genomför upphandlingar och 
inköp utbildas enligt kommunens upphandling- och inköpsskola. Utbildning 
genomförs av upphandlingsavdelningen under våren 2020. Sedan ansvarar varje 
chef för att utbilda sin personal enligt det instuderingsmaterial som tagits fram av 
upphandlingsavdelningen. 

Delgivning av information
Uppföljning av följsamheten mot upphandlings- och inköpspolicyn med riktlinjer 
ska ske i internkontrollen i hela förvaltningen och i alla helägda bolag. Bolagens 
internkontroll redovisas årligen vid ett ägarsamråd. Detta säkerställer att 
bolagsstyrelsen informerar ägaren om genomförda upphandlingar.
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Genom fastställd handlingsplan och fastställda rutiner för delgivning av 
information har kommunstyrelsen skärpt kontrollen av att upphandlingar i 
koncernen sker i enlighet med gällande riktlinjer och policy. Ytterligare granskning 
av historiska upphandlingar av extern utförare i samtliga helägda bolag skulle inte 
innebära att den nu skärpta kontrollen förändras samtidigt som en extern 
granskning innebär en kostnad. Då beslut och åtgärder är vidtagna för att 
förhindra att liknande händelser ska inträffa föreslås att motionen avslås.

Kommunstyrelsen ger Eksjö Stadshus i uppdrag att entlediga de ledamöter 
och ersättare som idag är invalda och sitter på uppdrag och som var invalda 
i bolagen Eksjöbostäder och Kommunfastigheter under åren 2014-2018.

Sverigedemokraterna har i sin motion ”Utredning av upphandlingar i bolag” 
föreslagit att kommunstyrelsen ger Eksjö Stadshus i uppdrag att entlediga de 
ledamöter och ersättare som idag är invalda och sitter på styrelseuppdrag och som 
var invalda i bolagen Eksjöbostäder och Kommunfastigheter under åren 2014-
2018. 

Efter att bolagens hantering av upphandling uppdagats har en noggrann analys av 
händelseförloppet genomförts. Analysen redovisades för Eksjö Stadshus AB § 47 
2019-10-21, Kommunstyrelsen § 300 2019-10-24 och Kommunfullmäktige § 396 
2019-10-24. 

Analysen visar tydligt, vilket också de involverade aktörerna medgivet att 
agerandet och hanteringen skötts helt inom presidiet tillsammans med VD:n för 
berörda bolag. 

Presidiet i Eksjö Stadshus AB uppmanade därav presidiet, för mandatperioden 
2014-2018, i Eksjöbostäder AB, Eksjö kommunfastigheter AB och Byggnadsfirma 
Stridh och Son AB att lämna sina nuvarande politiska styrelseuppdrag. 

De resterande ledamöterna i styrelserna under berörd mandatperiod har under 
händelseförloppet inte varit informerad och då inte heller inblandad i den felaktiga 
hanteringen av upphandling av konsulttjänster. 

Kommunstyrelsen har 2020-03-31 § 82 godkänt handlingsplan för upphandling 
samt rutin för delgivning av information avseende genomförda upphandlingar, 
redovisad i ärendet bilagd tjänsteskrivelse. Kontinuerlig uppföljning av samtliga 
bolags hantering av upphandling kommer att ske årligen i respektive 
internkontroll i samband med ägarsamråd med Eksjö Stadshus AB.

Kommunfullmäktige beslutade §§ 416-419 2019-10-24 att godkänna avsägelser 
från de inblandade politikerna gällande deras nuvarande styrelseuppdrag. Vidare 
åtgärder anses inte behöva vidtas för resterande styrelseledamöter i berörda bolag 
under mandatperioden 2014-2018.  
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Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-04-20
Motion från Sverigedemokraterna: Utredning av upphandlingar i bolag 
Beslut KS § 82 2020-03-31
Skrivelse från Annelie Hägg 2020-04-20 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 137 Genomförande av boendeenkät på 
gruppboenden och hos unga - familjer som 
förväntas bo på gruppboende i framtiden - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2019/359

Beslut 
Kommunstyrelsenbeslutar

att godkänna redovisad information om planering för genomförande av 
medborgarförslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag från Peter Titus i oktober 2019 lyfts betydelsen av att 
kommunen följer upp hur boendesituation för personer med 
funktionsnedsättning ser ut. Peter Titus anser att en boendeenkät bör genomföras 
för att kartlägga situationen i Eksjö kommun med det övergripande syftet att få 
kunskap om hur personer med utvecklingsstörning, i olika åldrar bor idag samt 
hur personen själv eller tillsammans med vårdnadshavare/ god man ser på det 
framtida boendet.

I medborgarförslaget önskar Peter Titus få svar på svar på följande 
frågeställningar:

 Hur vill ungdomar/unga vuxna bo när de flyttar från föräldrarna?
 Hur vill unga som omfattas av LSS bo när de flyttar från föräldrahemmet?
 Vilka drömmar har man för framtiden?
 Ges man på boendet möjlighet till en aktiv fritid?
 Stöttas man på boendet till inkludering i samhället?
 Vilken upplevelse har man av gemenskap/ensamhet?

Kommunstyrelsen beslutade att den enkät som medborgarförslaget lyfter fram ska 
genomföras och socialnämnden gavs uppdraget. Socialnämnden beslutade att 
Individ- och familjeomsorgen ska genomföra de åtgärder som krävs så som en 
enkät. Första redovisning av genomförande tillbaka till socialberedningen sattes 
till maj år 2020.
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 Februari 2020: Genomgång av redan genomförd brukarenkät omsorg 
2019 och dess resultat inom kommunens omsorg för personer med 
funktionsnedsättning.

 Februari- mars 2020: Samråd kring hur befintligt uppföljningsarbete i 
verksamheterna för personer med funktionsnedsättning, dess resultat samt 
kunskapsunderlag kan ge svar på de frågor som man i medborgardialogen 
efterfrågar och övertid bidra i IFO:s systematiskt uppföljningsarbete. 

 Februari- mars 2020: Genomgång av vilka ungdomar som är aktuella för 
att delta i en enkät

 April 2020: Informationsbrev till föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning som är folkbokförda och boende i Eksjö kommun. 
Utskick v. 14

 April 2020: Följebrev och enkät med övergripande syfte att få en 
uppfattning om hur föräldrar till barn/ ungdomar med 
funktionsnedsättning som idag bor i föräldrahemmet, ser på behov av 
boende och sysselsättning i framtiden. Utskick v. 16. Svar senast v. 19, den 
8 maj.

 April 2020: Genomgång av resultat från brukarenkät omsorg 2020. 
 Maj- , resultatsammanställning påbörjas och en planering för vidare arbete 

läggs avseende exempelvis analys och ytterligare kunskapsinhämtning
 Juni 2020: Redovisning socialnämnd

Förslagsställaren har informerats om planeringen och är nöjd.

Beslutsunderlag 
Socialberedningens beslut 2020-04-23 § 41
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-21 § 25
Tjänsteskrivelse från Åsa Löfkvist
Medborgarförslag från Peter Titus
Bilaga Ett gott liv - om bostad och stöd i bostaden

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Socialchef
Funktionschef IFO
Förslagsställaren
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Ks § 138 Rastgård för hundar i Eksjö tätort - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/21

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut, 2012-09-27, 2013-10-
31, 2015-06-16 samt 2019-05-23, 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 man kunde installera 
fasta agilityövningar, exempelvis 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. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2020-01-19
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-04-20 § 19
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 § 57
Tjänsteskrivelse, 2020-04-15

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 139 Redovisad intäkt för avverkad skog, 
Klintens naturreservat, tillförs Hultbygdens 
Intresseförening - medborgarförslag
Dnr KLK 2020/27

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå förslaget med hänvisning till genomförd utredning.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03, § 58, att remittera rubricerat 
medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till 
fullmäktige senast 2020-09-24.

Förslagsställaren framför önskemål om att intäkt för avverkad skog på Klintens 
naturreservat ska tillföras Hultbygdens Intresseförening, ekonomisk förening.

Utredning
De åtgärder som utförts i Klintens naturreservat bedrivs inte i enlighet med ett 
rationellt skogsbruk med fokus på ekonomi utan enligt särskild beslutad 
skötselplan för Klintens naturreservat, laga kraft 2005-08-25. De åtgärder som 
genomförts i Klintens naturreservat har inte inneburit några nettointäkter för 
Eksjö kommun totalt sett då kostnaderna över tid för åtgärder i reservatet 
överstigit intäkterna. De medel som finns avsatta för förvaltandet av Klintens 
naturreservat ökar inte med anledning av de avverkningar som skett i enlighet 
med skötselplanen.

Reservatsskötseln inriktas på att bevara och återskapa naturvärden. De åtgärder i 
form av bland annat avverkning som skett på senare tid är engångsåtgärder för 
planterade bestånd skog som förekommer delvis inom reservatet. Syftet är att för 
dessa delar återskapa naturskogsstrukturer. Stor hänsyn tas vid dessa åtgärder i 
reservatet vilket innebär högre kostnader än vad som är normalt inom sedvanligt 
skogsbruk.

Det finns flera olika typer av bidrag som kan vara bidragsberättigade som 
förslagsställaren föreslås ombe Hultbygdens intresseförening att formellt ansöka 
om.
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2020-01-28
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-04-20 § 20
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 § 58
Tjänsteskrivelse, 2020-04-08

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 140 Intrångsersättning á 1 770 tkr tillförs 
Hultbygdens Intresseförening - medborgarförslag
Dnr KLK 2020/28

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå förslaget med hänvisning till genomförd utredning.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03, § 59, att remittera rubricerat 
medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till 
fullmäktige senast 2020-09-24.

Förslagsställaren framför följande: Intrångsersättning á 1770 tkr utbetalades till 
Eksjö kommun vid bildandet av Klintens naturreservat. Förslagsställaren föreslår 
att pengarna ska tillföras Hultbygdens Intresseförening ekonomiska förening.

Utredning
Den intrångsersättning Eksjö kommun erhöll i samband med bildandet av 
Klintens naturreservat har använts och används löpande för att bekosta åtgärder 
som sker i enlighet med skötselplan för Klintens naturreservat. Eksjö kommun är 
förvaltare av naturreservatet och intrångsersättningen som erhölls 2005 används 
endast för att genomföra åtgärder i enlighet med skötselplan, laga kraft 2005-08-
25. Avsatta medel bedöms som väsentliga att bibehålla för att trygga förvaltningen 
av reservatet över tid för att säkerställa att fastställda åtgärder enligt skötselplanen 
genomförs. 

Syftet med naturreservatet är enligt beslutad skötselplan att;
- Bevara och utveckla ett för regionen ovanligt stort barrskogsområde med 

naturskogskvalitéer och de arter som är knutna till dessa miljöer.
- Tillvarata området betydelse för friluftslivet, inom ramen för bevarandet 

av områdets naturvärden.

Det finns flera olika typer av bidrag som kan vara bidragsberättigade som 
förslagsställaren föreslås ombe Hultbygdens intresseförening att formellt ansöka 
om.
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2020-01-28
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-04-20 § 21
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 § 59
Tjänsteskrivelse 2020-04-08

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 141 Affischtavlor på Norra och Södra 
Storgatan och Stora Torget i Eksjö - 
medborgarförslag - fördelning
Dnr KLK 2020/48

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige 2020-09-24.

Ärendebeskrivning 
Jens Östergaard, Bruzaholm, framför i medborgarförslag inkommet 2020-02-19 
att tre affischtavlor sätts upp på Norra och Södra Storgatan samt på Stora Torget i 
Eksjö. Förslagsvis skulle elever från gymnasiets bygg- och anläggningslinje kunna 
uppföra sådana. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 61
Medborgarförslag från Jens Östergaard, 2020-02-19

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 142 Gör om Storgatan i Ingatorp till huvudled 
- medborgarförslag - fördelning
Dnr KLK 2020/62

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige 2020-09-24.

Ärendebeskrivning 
Jonatan Arvidsson, Ingatorp, framför i medborgarförslag 2020-03-03 att Storgatan 
i Ingatorp borde göras om till huvudled. Under alla tider har Storgatan av bilister 
behandlats som en huvudled. Storgatan uppfyller förmodligen inte kriterierna för 
en huvudled.

När besökare i Ingatorp kör utifrån att Storgatan inte är en huvudled, skapas 
onödiga olyckstillbud. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 63
Medborgarförslag från Jonatan Arvidsson 2020-03-03

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen

67



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 143 Skapa en viltpark i Ingatorp av 
viltparken, med plats för alla - medborgarförslag - 
fördelning
Dnr KLK 2020/61

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige 2020-09-24.

Ärendebeskrivning 
Jonatan Arvidsson, Ingatorp, framför i medborgarförslag 2020-03-03 att en 
viltpark borde skapas i Ingatorp med plats för alla. 

Förslagsställaren framför att det i centrala Ingatorp finns en park/viltpark som ägs 
av kommunen. I dagsläget ser området ut som en obebyggd tomt med sly och 
vildvuxet gräs. 

Ytan skulle väl lämpa sig som grönområde med lekplats och bänkar. Det skulle 
höja Ingatorp som bostadsort för nuvarande och kommande invånare. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 62
Medborgarförslag från Jonatan Arvidsson 2020-03-03

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 144 Förbifart för lastbilar och tung trafik 
genom Ingatorps centrum - medborgarförslag - 
fördelning
Dnr KLK 2020/63

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige 2020-09-24.

Ärendebeskrivning 
Jonatan Arvidsson, Ingatorp, framför i medborgarförslag 2020-03-03 att en 
förbifart för lastbilar och tung trafik för trafik kommande från Österbymovägen i 
Ingatorp borde tillskapas. 

På en av raksträckorna mellan Ingatorp och Hjältevad finns en anslutande 
väg/grusväg som kommer ut nordväst om Ingatorp. Om den skulle breddas 
något, skulle den kunna fungera som förbifart runt Ingatorp för att avlasta från 
tung trafik i samhället. Trafik som kommer nordöst ifrån (Rumskullavägen) har 
inte det bekymret, men trafiken från Österbymovägen utgör en trafikfara i 
centrala Ingatorp.

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 64
Medborgarförslag från Jonatan Arvidsson 2020-03-03

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 145 Covid- 19 information

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Kommunens krisledningsstab aktiverades 2020-03-26. Det innebär att den ISF 
som tidigare jobbat med Covid-19 går upp i krisledningsstaben. Skillnaden är att 
stabsarbetet överordnas ordinarie arbete och möten, och att staben tillförs mera 
resurser. 

Stabsgenomgångarna har hållits måndag-fredag sedan den aktiverades. Från och 
med 2020-04-21 träffas Staben, måndag, onsdag och fredag. Stabens uppgift är att 
samordna kommunens arbete kring Covid 19. Staben fördelar arbetsuppgifter, 
arbetar fram åtgärder, bereder ärenden för beslut till chef eller politik, 
sammanställer lägesbild, analyserar nuläge och planerar för ett förvärrat läge. 

Kommunens arbete utgår från folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Staben ska säkerställa att kommunens gemensamma inriktning hålls, och så långt 
det är möjligt ska kommunen agera och informera tydligt och enhetligt.

Länsstyrelsen, Regionen och kommunerna samarbetar i stor utsträckning i arbetet 
med covid-19. Varje vecka rapporteras lägesbilder till länsstyrelsen och 
socialstyrelsen. 

I Staben har man genomgång av sektorernas och bolagens analys/lägesbild som 
rapporteras in dagligen. 

Kommunens invånare uppmanas att regelbundet besöka kommunens hemsida där 
man tillhandahåller uppdaterad information.

-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 146 Anmälningsärenden

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att redovisade ärenden är anmälda.

Ärendebeskrivning 
BUS – Protokoll samverkan 2020-03-26
BUS Protokoll MBL § 11 2020-03-26
BUS Protokoll MBL § 11 2020-03-31
BUS - Protokoll BUS samverkan 2020-04-16  
SOC Förhandlingsprotokoll MBL § 11 2020-01-14 med riskbedömning
SOC - Protokoll samverkan 2020-03-03
SOC – Protokoll samverkan 2020-01-28
SOC – Protokoll samverkan 2020-04-15
Årsredovisning 2019 - Kvar i Eksjö

-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 147 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade 
med stöd av delegation

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2020-04-21 samt att beslut 
fattade med stöd av delegation anmäls.

Ärendebeskrivning 
Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2020-04-21, samt att beslut fattade 
med stöd av delegation redovisas.

-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-05-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 148 Nämnd- och beredningsprotokoll

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att nämndernas och beredningarnas protokoll är anmälda.

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2020-04-20
Samhällsberedningens protokoll 2020-04-20
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-04-22
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2020-04-22
Socialnämndens protokoll 2020-04-23
Socialberedningens protokoll 2020-04-23
Tillväxt- och utvecklingsnämnden protokoll 2020-04-22, samt
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2020-04-22 redovisas.

-----
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