
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-03-03

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-17:30

Beslutande
Ledamöter  Markus Kyllenbeck (M), ordförande

Sebastian Hörlin (S)
Annelie Sjöberg (M) § 37-42, 44-69
Ulf Björlingson (M)
Elisabeth Werner (SD)
Lennart Gustavsson (S)
Stellan Johnsson (C) § 29-36, 38-46
Ingegerd Axell (S) § 29-46
Bo Ljung (KD)
Ulla Hägg (S)
Christer Ljung (L)
Birgitta Johansson (S)

Tjänstgörande ersättare  Rozita Hedqvist (S) tjänstgörande ersättare för Ingegerd Axell (S) § 47-69
 Marie-Louise Gunnarsson (M) tjänstgörande ersättare för Annelie Sjöberg (M) § 29-36, 43
 Karin Eriksson (C) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) § 29-69
 Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnnson (C) § 37, 47-69 

Övriga närvarande 
Ersättare Anders Gustavsson (M)

Johan Ragnarsson (V)
Lea Pettersson (MP)
Ulf Svensson (SD)

Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande
Karin Höljfors, ekonomichef § 30-37
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 37
Catharina Tingvall, kanslichef § 37,43
Patrik Hedström, sektorchef Sociala sektorn § 37
Mikael Wärnbring, sektorchef Samhällsbyggnadssektorn § 37
Nina vin Krusenstierna, sektorchef Tillväxt- och utvecklingsektorn § 37
Ann-Marie Pejrud, tillförordnad skolchef § 37
Robert Glader, verksamhetsutvecklare Emilkraften § 43

Övriga  

Utses att justera Lennart Gustafsson 

Justeringens plats  Stadshuset kl. 10.00 Paragrafer 29-69
och tid
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Helena Lundborg

Ordförande   ……………………………………………
Markus Kyllenbeck 

Justerande   …………………………………………….
Lennart Gustafsson 

2



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-03-03

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag 2020-03-11 Datum då anslag 2020-04-01
publiceras tas bort

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

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

Godkännande av föredragningslistan

Bokslut 2019 - Förvaltningen 2020/42

Borgensavgifter från kommunens helägda bolag 2020/13

Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag - 
revidering

2020/41

Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med 
Kommuninvest

2020/34

Gemensamt ekonomiservicekontor - information 2020/23

Verksamhetsplan - Förvaltningen 2020/16

Internbudget politiken 2020 2020/38

Översiktsplan Eksjö kommun 2019/261

Marköverlåtelse del av Kråkeberg 1:1 2020/37

Rapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av 
åtgärdsprogrammet 2016-2021

2020/50

Ändrade ägarförhållanden i Itolv AB 2020/44

Integration 360 grader - slutrapport 2020/17

Ansökan ur kommunstyrelsens integrationspott - Hjältevad 
Mariannelunds IS

2019/420

Ansökan ur kommunstyrelsens integrationspott - Eksjö 
Badmintonförening

2019/430

Handlingsplan med åtgärder gällande IKE inom gymnasieskolan 2019/435

Sommaromsorg på obekväm tid 2020/51

Enkät - LUPP till folkhälsoenkät ung 2020/52

Lokaler - Eksjö Gymnasium - Information 2020/53

Delegationsordning för Socialnämnden - revidering 2015/1

Delegationsordning för kommungemensam socialjour - revidering 2020/54

Ej verkställda beslut enligt sol och LSS 2019/259
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till nya entréavgifter vid Eksjö museum 2019/388

Gatubelysning på cykelväg - medborgarförslag 2019/331

Syn- och hörselinstruktör - medborgarförslag - fördelning 2020/4

Hantering av skräp i naturen - medborgarförslag - fördelning 2020/12

Rastgård för hundar i Eksjö tätort - medborgarförslag - fördelning 2020/21

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

2020/27

Intrångsersättning á 1 770 tkr tillförs Hultbygdens Intresseförening 
- medborgarförslag - fördelning

2020/28

Val av ersättare i ledningsutskottet efter Göran Augustsson 2020/56

Val av ombud i Emilkraftens ekonomiska förening efter Ulf Bardh 2020/57

Val av ersättare i kommunala funktionshinderrådet efter Ulf Bardh 2020/55

Val av ersättare till ombud i AB Eksjö Industribyggnader efter Ulf 
Bardh

2020/6

Val av ersättare till ombud i Byggnadsfirma Stridh & Son AB efter 
Ulf Bardh

2020/5

Val av ombud i Itolv AB efter Ulf Bardh 2020/7

Val av ombud och ersättare till Kommuninvest 2020-2022 2020/58

Anmälningsärenden

Utskottsprotokoll, samt beslut fattade med stöd av delegation

Nämndprotokoll
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EKSJÖ KOMMUN

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

Ks § 29 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende som tillkommer:
Val av ombud och ersättare i Kommuninvest 2020-2022

Resultatutredning med förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv och prognos 
för återställande av tidigare års negativa balanskravsresultat

Bokslut 2019 - överföring av avvikelser i driftbudget och återstående anslag 
investeringsbudget

Ärende som utgår:
Förslag till nya entréavgifter vid Eksjö museum
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 30 Bokslut 2019 - Förvaltningen
Dnr KLK 2020/42

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun redovisar 2019 ett positivt resultat om 23,2 mnkr, vilket är positiv 
då resultatet varit negativt de senaste två åren. Budgeterat resultat för 2019 var 27 
mnkr, vilket inte helt nådde upp till budget utan medförde en avvikelse på 3,8 
mnkr. 

Sektorerna har överskridit sina budgetramar med 13,4 mnkr, kostnaden för 
pensioner är också högre än budget. Underskotten vägs delvis upp av bättre utfall 
av skatteintäkter och bidrag.

Positivt är att nettokostnadernas utveckling varit lägre än skatteintäkternas 
utveckling, något som varit nödvändigt för att vända tidigare års negativa resultat.

Av de finansiella målen uppnås hälften, investeringarna är självfinansierade och 
finansiellt sparande om 5 mnkr uppnås med ett positivt kassaflöde.

Årets resultat är positivt men når inte helt upp till budgeterat resultat. Även 
soliditeten förbättras från 56,9 procent till 59,5 procent men når inte upp till 
budgeterat 60,5 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen (pensionsskuld) 
förbättras från -5,25 procent till -0,03 procent. 

Ärendet återkommer till Kommunstyrelsen den 2020-03-31 då kommunstyrelsen 
formellt behandlar årsredovisningen

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 § 8
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2020-02-19 § 4
Barn- och utbildningsberedningens beslut n2020-02-19 § 2
Socialberedningens beslut 2020-02-19 § 3
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-02-19 § 3 

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsberedningen 
Samhällsbyggnadsberedningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 31 Borgensavgifter från kommunens helägda 
bolag
Dnr KLK 2020/13

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att från och med 2020-07-01 ta ut följande borgensavgift av respektive bolag för 
nyttjad borgen:

Eksjö Energi AB 0,53 %
AB Eksjö Industribyggnader 0,49 %
Eksjöbostäder AB 0,49 %
Byggnadsfirma Stridh och son AB 0,49 %
Eksjö kommunfastigheter AB 0,64 %
Eksjö Stadshus AB 0,29 %

att borgensavgift beräknas på nyttjad borgen per 30 juni samt 31 december och 
faktureras kvartalsvis.

Ärendebeskrivning 
Kommunal borgen lämnas till helägda kommunala bolag, vilket gör att bolagen får 
förmånligare räntor när de lånar än om de lånat utan kommunal borgen. För att 
det ska vara konkurrensneutralt tar kommunen ut en borgensavgift. Den måste 
vara marknadsmässig. Är den för hög kan den ses som otillåten överföring av 
vinstmedel, är den för låg kan den anses subventionera bolagets finansiering på ett 
otillåtet sätt.

Marknadsmässig borgensavgift kan man få fram genom att vid varje upplåning 
fråga kreditgivare vad de skulle lånat ut till för ränta om kommunal borgen inte 
fanns, och ställa mot den faktiska räntan. Det är dock svårt att motivera 
kreditgivare att lämna den uppgiften. Koncernens samtliga lån finns i 
Kommuninvest. För att kommunala bolag ska kunna låna där, krävs att 
kommunen är medlem, och att kommunal borgen finns. Kommuninvest lämnar 
inga andra ränteuppgifter. Bankerna, som inte  erbjuder lika förmånliga villkor 
som Kommuninvest, är inte heller intresserade av att räkna på fiktiva villkor för 
låneupphandlingar de inte kommer att ta hem.    

Eksjö kommun tar ut en borgensavgift om 0,4 procent av nyttjad borgen för alla 
helägda kommunala bolag. Senaste förändringen gjordes av kommunfullmäktige 
2009-06-11, § 75, då borgensavgiften höjdes från 0,3 till 0,4 procent. 
Bedömningen som då gjordes, och som har gjorts därefter, har varit jämförelser 
med länets kommuner. Vid jämförelse i länet ligger borgensavgiften mellan 0,3-0,5 
procent.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

För att få en mer marknadsmässig bedömning har en analys upphandlats av 
Söderberg & Partners. 

Utifrån modellen skulle borgensavgiften för alla bolag, utom för Eksjö Stadshus 
AB och Byggnadsfirma Stridh och Son AB, öka mot dagens borgensavgift. Nedan 
visas nuvarande och förändrad borgensavgift per bolag, utifrån den borgen som 
nyttjades per 2019-12-31. 

0,40%

Borgens
ram, 

mnkr
Lån, 

mnkr

Nuvarande 
borgens-

avgift, 
mnkr Procent mnkr Diff%

Diff helår    
mnkr

Eksjö Energi AB 450,0 325,1 1,3 0,53% 1,7 0,13% 0,4

AB Eksjö Industribyggnader 114,0 103,5 0,4 0,49% 0,5 0,09% 0,1

Eksjöbostäder AB 320,0 317,0 1,3 0,49% 1,6 0,09% 0,3

Byggnadsfirma Stridh och son AB 40,0 0,0 0,0 0,21% 0,0 -0,19% 0,0

Eksjö kommunfastigheter AB 398,6 295,7 1,2 0,64% 1,9 0,24% 0,7

Eksjö Stadshus AB 50,0 45,4 0,2 0,29% 0,1 -0,11% 0,0

TOTALT BORGENSÅTAGANDE, mnkr 1 086,7 4,3 5,8 1,5

Borgen S&P utredning

Då Byggnadsfirma Stridh och Son AB vid analystillfället 2018-2019 inte hade 
några lån, och på grund av utbetald försäkringsersättning en mycket god 
balansräkning, gav modellen bolaget en låg borgensavgift som inte är rimlig för 
kommande år. En uppskattad rimlig borgensavgift för Byggnadsfirma Stridh och 
Son AB är densamma som för Eksjöbostäder AB, då de bedriver samma typ av 
verksamhet. 

 Utredningens borgensavgifter, förutom för Byggnadsfirma Stridh och Son 
AB som föreslås till 0,49 procent, föreslås gälla från och med 2020-07-01, 
på nyttjad borgen per 2020-06-30. 

 Framåt föreslås att borgensavgift tas ut på nyttjad borgen per 31december 
och per 30 juni, vilken faktureras kvartalsvis. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 § 10
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, 2020-02-10
Analys av borgensavgifter från Söderberg och Partners november 2019 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 32 Finanspolicy för Eksjö kommun och dess 
helägda bolag - revidering
Dnr KLK 2020/41

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag ändras under punkt 5 
Borgen enligt redovisat förslag.

Ärendebeskrivning 
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen 
till de kommunala bolagen hanteras som en borgensram.

I samband med att borgensavgifterna för kommunens helägda bolag förändras, 
behöver även Finanspolicyn revideras enligt följande. 

För nyttjad borgen utgår borgensavgift per bolag:

Eksjö Energi AB 0,53 %

AB Eksjö Industribyggnader 0,49 %

Eksjöbostäder AB 0,49 %

Byggnadsfirma Stridh och Son AB 0,49 %

Eksjö Kommunfastigheter AB 0,64 %

Eksjö Stadshus AB 0,29 %

Avgiften beräknas på utestående skuld per den 31 december året före respektive 
30 juni innevarande år, och faktureras kvartalsvis.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 § 11
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, 2020-02-12
Förslag till förändring i Finanspolicyn

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 33 Borgensförbindelse, regressavtal och 
garantiavtal med Kommuninvest
Dnr KLK 2020/34

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Eksjö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 3 oktober 
2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Eksjö kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Eksjö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer

att Eksjö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Eksjö kommun 
den 20 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller.

att Eksjö kommun bekräftar att garantiavtalet, undertecknat av Eksjö kommun  
den 20 juli 2011 vari Eksjö kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

att utse Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande och Karin Höljfors, 
ekonomichef, att för Eksjö kommuns räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun är medlemmar i Kommuninvest i Sverige AB, vilket gör att 
kommunen och dess helägda bolag kan låna av Kommuninvest. Alla medlemmar 
har ingått solidariskt borgensansvar, vilket innebär att om Kommuninvest inte 
betalar till sina kreditgivare kan dessa begära att vilken som helst av kommunerna 
betalar.  

Det finns sedan ett regressavtal som innebär att den kommun som betalat 
Kommuninvests skulder kan kräva de andra kommunerna på sina andelar av 
skulden. Det finns också ett garantiavtal som reglerar medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. 

Borgensåtagande är endast giltigt i tio år från åtagandet ingicks. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det gäller även regressavtalet och garantiavtalet som kommunfullmäktige alltså 
behöver bekräfta att de gäller även fortsättningsvis. Dessa tre avtal är avgörande 
för medlemskap i Kommuninvest. 

Kommuninvest har skickat ut förslag till beslutsformulering till samtliga 
medlemmar att besluta om i region- eller kommunfullmäktige, för att 
förlängningen ska vara giltig.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 § 12
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-02-10
Skrivelse från Kommuninvest i Sverige AB 2020-01-16 
Kf beslut 2002-08-22 § 79 - Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening  
Kf beslut 2011-06-16 § 219 - Reviderade avtal med Kommuninvest i Sverige AB 
angående regress och derivat
Avtal om Regress M.M
Avtal om kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 34 Resultatutredning med förslag till 
avsättning till resultatutjämningsreserv och 
prognos för återställande av tidigare års negativa 
balanskravsresultat
Dnr KLK 2020/19

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att nyttja hela det positiva balanskravsresultatet 2019 om 23,2 mnkr för 
återställande av tidigare års negativa balanskravsresultat och inte avsätta något av 
resultatet till resultatutjämningsreserv,

att notera att återställande av negativt balanskravsresultat från 2017 och 2018 med 
2019 års resultat och med budgeterade resultat för 2020 och 2021 kommer att nås 
inom lagstadgad tid.

Ärendebeskrivning 
Balanskravsutredning ska redovisas i årsredovisningen, 11 kap. 10 § LKBR. Vid 
negativt resultat ska kommunfullmäktige anta en åtgärdsplan för hur det negativa 
underskottet ska återställas de närmaste tre åren i enlighet med 11 kap. 12 § KL. 

Under åren 2013-2016 har avsättning till resultatutjämningsreserv skett av 
överskottet som överstiger 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Den totala 
avsättningen till resultatutjämningsreserven uppgår till 19,2 mnkr, vilket efter 
bokslut 2016 var maximal resultatutjämningsreserv i enlighet med 
kommunfullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning och motsvarade 2 
procent av skatteintäkter och bidrag inklusive resultatutjämningsreserv.

2017 och 2018 var balanskravsresultatet negativt och ingen avsättning kunde 
göras. Resultatutjämningsreserven kunde inte nyttjas i bokslut 2017 eller 2018 för 
att minska behovet av återställande av resultatet, då kriteriet för lågkonjunktur 
eller befolkningsminskning inte uppfylldes.

Resultatutredningen 2019 är enligt följande:

14



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019 2018 2017
Årets resultat 23,2 -9,8 -25,9
Avstämning balanskrav:
Reavinster avyttring anläggningstillgångar 0,0 -2,1 -0,3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 23,2 -12,0 -26,3
Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0
Balanskravsresultat 23,2 -12,0 -26,3

Ackumulerad RUR -19,2 -19,2 -19,2
Max RUR (2% av skatteintäkter och bidrag) -21,7 -20,7 -19,8

Soliditeten inklusive pensionsskuld är i 2019 års bokslut -0,03 procent, alltså nära 
noll, men fortfarande negativ. Då finns möjlighet att avsätta den del av resultatet 
som överstiger 2 procent av skatteintäkter och bidrag till resultatutjämningsreserv, 
vilket är 1,5 mnkr. Då återställande av tidigare års negativa balanskravsresultat 
fortfarande pågår, föreslås att hela det positiva balanskravsresultatet 2019 istället 
används till att återställa tidigare års negativa balanskravsresultat och att ingen 
avsättning görs till resultatutjämningsreserv 2019.

Den av kommunfullmäktige fastställda planen för återställande av negativt 
balanskravsresultat från 2017 och 2018 var:

Planerat återställande inom 3 år
Årets 
resultat

Balanskravs-
resultat 2019 2020 2021 Totalt 

Ej återställda resultat
från 2017 -25,9 -26,3 26,3 0 26,3
från 2018 -9,8 -12,0 0,7 11,3 0 12,0
Totalt att återställa -38,3 27,0 11,3 0,0 38,3

16,3 28,3 44,6
27,0 27,6 28,3 82,9

Resultat utöver återställande 
Totalt  budgeterat resultat

Med utfallet 2019 och den av kommunfullmäktige i oktober 2019 fastställda 
budgeten för 2020-2021, blir planerat återställande enligt följande:

Utfall
Balanskravs-
resultat 2019 2020 2021 Totalt 

Ej återställda resultat
från 2017 -26,3 23,2 3,1 26,3
från 2018 -12,0 0,0 12,0 0 12,0

Totalt att återställa -38,3 23,2 15,1 0,0 38,3
14,9 27,0 41,9

23,2 30,0 27,0 80,2
Resultat utöver återställande 

Totalt resultat

Budget
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Av 2017 års underskott kvarstår 3,1 mnkr och det måste återställas senast 2020, då 
3 år gått från dess att underskottet uppstod.

Om budgeterat resultat om 30 mnkr 2020 uppnås, kan de återstående 3,1 mnkr 
från 2017 samt de 12 mnkr i underskott från 2018 återställas, samtidigt som det 
finns en marginal på 14,9 mnkr. Underskottet från 2018 ska senast återställas år 
2021 och då finns ytterligare marginal om 27 mnkr.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-17 § 5
Resultatutredning, återställande av balanskravsresultat och avsättning till RUR, 
tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-02-16

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 35 Bokslut 2019 - överföring av avvikelser i 
driftbudget och återstående anslag 
investeringsbudget
Dnr KLK 2020/19

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys gällande kostnader och 
intäkter för vuxenutbildningarna för 2019 samt ta fram en handlingsplan för 
budget i balans för 2020,

att redovisning av uppdragen ska ske till kommunstyrelsen 31 mars 2020, 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen i oktober, utreda och 
föreslå förändringar i resultatfondssystemet för att systemet på bästa sätt ska ge 
incitament i verksamheterna för god ekonomisk hushållning.

Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att av kommunledningskontorets resultat överföra netto 2 067 tkr, vilket medför 
maximal resultatfond om 3 471 tkr för kommunledningskontoret, 

att överföra övriga avvikelser i driftbudget till resultatfond,

att skriva av 252 tkr av överförmyndarens resultatfond i enlighet med av 
kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22, § 50, då överförmyndaren uppnått 
budgetbalans 2019

att om överförmyndarnämnden uppnår budgetbalans 2020, skrivs den negativa 
resultatfonden ned med 252 tkr per år, dock längst till dess resultatfonden inte 
längre är negativ,

att, om den politiska verksamheten uppnår budgetbalans 2020-2022, skrivs 27 tkr 
ned av den negativa resultatfonden per år, dock längst till att resultatfonden inte 
längre är negativ 

att om samhällsbyggnadssektorn uppnår budgetbalans 2020-2022, skrivs 65 tkr 
ned av den negativa resultatfonden per år, dock längst till att resultatfonden inte 
längre är negativ. 

att om barn- och utbildningssektorn uppnår budgetbalans 2020-2022, skrivs den 
negativa resultatfonden ned med 10 172 tkr per år, dock längst till dess 
resultatfonden inte längre är negativ,
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att om sociala sektorn uppnår budgetbalans 2020-2022, skrivs den negativa 
resultatfonden ned med 21 787 tkr per år, dock längst till dess resultatfonden inte 
längre är negativ,

att om tillväxt- och utvecklingssektorn uppnår budgetbalans 2020-2022, skrivs 
den negativa resultatfonden ned med 102 tkr per år, dock längst till dess att 
resultatfonden inte längre är negativ,

att 2020 tilläggsbudgetera 22 998 tkr av återstående investeringsbudget 2019 med 
fördelning enligt följande:

Kommunledningskontoret + 4 600 tkr

Samhällsbyggnadssektorn + 7 242 tkr

Barn- och utbildningssektorn + 3 012 tkr 

Sociala sektorn + 5 182 tkr

Tillväxt- och utvecklingssektorn + 2 962 tkr

Ärendebeskrivning 
Årets resultat - drift

Eksjö kommuns resultat för 2019 är +23,2 mnkr, vilket är en avvikelse med 3,8 
mnkr från det budgeterade resultatet på 27,0 mnkr.

Årets resultat motsvarar +2,1 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är lägre 
än det resultatmål om +2,5 procent som budgeterades för 2019.

Förvaltningen/sektorerna har bedrivit verksamhet för netto 1 042,2 mnkr, vilket 
är 13,4 mnkr mer än budgeterat (inklusive resultatfond). 
Kostnaden för pensioner har överskridit budget med 9,1 mnkr. 
Sektorernas och pensionskostnadernas budgetunderskott vägs upp av att:

 Anslag för kapitalkostnader ger ett överskott på 5,4 mnkr
 Outlagt anslag för personal ger överskott på 2,1 mnkr 
 Övriga outlagda anslag under kommunstyrelsen ger ett överskott på 4,4 

mnkr, varav 3,4 mnkr är ombudgeterade anslag för kompensation för 
lärarlönelyft, som statsbidrag istället utgått för.

 finansiella intäkter/ränta pensioner lämnar ett överskott om 2,2 mnkr mot 
budget

 Skatteintäkter och bidrag gör ett överskott mot budget på 11,7 mnkr

Enligt kommunfullmäktiges regler ska sektorerna redovisa den avvikelse som 
begärs överförd till resultatfond. Avvikelserna analyseras i samråd med 
ekonomiavdelningen, som upprättar förslag till bokslutsberedningen om 
överföring. Kommunfullmäktige beslutar om överföringen. Det är sektorns totala 
avvikelse som regleras, inte enskilda verksamheters resultat.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Huvudregeln är att över-/underskott förs till sektorns resultatfond. Underskott 
ska täckas de kommande 3 åren. Sektorns resultatfond är begränsad till 5 procent 
av sektorns bruttobudget. 

Om en sektor har negativ resultatfond ett år, ska belopp motsvarande en tredjedel 
av det årets negativa resultatfond beviljas som avskrivning de kommande 3 åren, 
om sektorn uppnår budgetbalans, dock längst till dess att sektorns resultatfond 
inte längre är negativ. 

Avsteg från reglerna till resultatfond och maxbelopp ska alltid motiveras.

Politisk verksamhet -211 tkr

Förslag till beslut:
att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond.

att om den politiska verksamheten uppnår budgetbalans 2020-2022 skrivs 27 tkr 
ned av den negativa resultatfonden per år, dock längst till att resultatfonden inte 
längre är negativ. 

Överförmyndarnämnden, +109 tkr
Förslag till beslut:
att skriva av 252 tkr av överförmyndarens resultatfond i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22, § 50, då överförmyndaren uppnått 
budgetbalans 2019

att överföra övriga avvikelser i driftbudget till resultatfond

att om överförmyndarnämnden uppnår budgetbalans 2020 skrivs den negativa 
resultatfonden av med 252 tkr per år, dock längst till dess resultatfonden inte 
längre är negativ.

Revisionen +11 tkr
Hantering av revisionens resultat ligger hos kommunfullmäktiges presidium varför 
något förslag inte lämnas av förvaltningen, bokslutsberedningen eller 
kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret +4 246 tkr
att av kommunledningskontorets resultat överföra netto 2 067 tkr, vilket medför 
maximal resultatfond om 3 471 tkr för kommunledningskontoret. 
 
Samhällsbyggnadssektorn -924 tkr
Förslag till beslut:
att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond
att om samhällsbyggnadssektorn uppnår budgetbalans 2020-2022 skrivs 65 tkr 
ned av den negativa resultatfonden per år, dock längst till att resultatfonden inte 
längre är negativ. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningssektorn -9 195 tkr
Förslag till beslut:
att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond
att om barn- och utbildningssektorn uppnår budgetbalans 2020-2022, skrivs den 
negativa resultatfonden av med 10 172 tkr per år, dock längst till dess 
resultatfonden inte längre är negativ.

Sociala sektorn -4 795 tkr
Förslag till beslut:
att överföra övriga avvikelser i driftbudget till resultatfond
att om sociala sektorn uppnår budgetbalans 2020-2022, skrivs den negativa 
resultatfonden av med 21 787 tkr per år, dock längst till dess resultatfonden inte 
längre är negativ.

Tillväxt- och utvecklingssektorn -5 149 tkr
Förslag till beslut:
att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond
att om tillväxt- och utvecklingssektorn uppnår budgetbalans 2020-2022, skrivs 
den negativa resultatfonden av med 102 tkr per år, dock längst till dess 
resultatfonden inte längre är negativ.

Årets resultat – investering
Att disponera för investeringar 2019 fanns fastställd budget från 
kommunfullmäktige med 30,5 mnkr samt tilläggsbudget från tidigare överskott 
med 19,2 mnkr, totalt 49,7 mnkr. Under året användes totalt 26,7 mnkr av 
sektorerna. Ytterligare 1,2 mnkr bokfördes som investering för fordon beroende 
på förändrad redovisningsprincip för leasade fordon. 

Förslag till beslut:
att 2020 tilläggsbudgetera 22 998 tkr av återstående investeringsbudget 2019 med 
fördelning enligt följande:
Kommunledningskontoret + 4 600 tkr
Samhällsbyggnadssektorn + 7 242 tkr
Barn- och utbildningssektorn + 3 012 tkr 
Sociala sektorn + 5 182 tkr
Tillväxt- och utvecklingssektorn + 2 962 tkr

Christer Ljung (L) och Elisabeth Werner (SD) reserverar sig till förmån för 
Christer Ljungs (L) yrkande.

Utveckling av resultatfondshantering
Syftet med resultatfonder är att skapa incitament för verksamheterna för god 
ekonomisk hushållning. Verksamheterna kan använda sitt positiva resultat 
kommande år och inte känna sig tvungna att använda alla resurser innevarande år 
för att de inte ska försvinna.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Eksjö kommun har haft resultatfonder i över 20 år och de senaste åren med 
negativa resultat har medfört att alla sektorer utom kommunledningskontoret har 
negativa resultatfonder. 

Undersökning visar också att kunskapen om resultatfonderna bland chefer har 
sjunkit. Olika sektorer hanterar också resultatfonder olika.

För att öka resultatfondernas incitament till god ekonomisk hushållning föreslås 
att förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen i oktober utreda och 
föreslå förändringar i resultatfondssystemet. Ekonomi- och 
upphandlingsavdelningens förslag till hantering av resultat i bokslut 2019

Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

Christer Ljung (L) att de 1.2 mnkr som bokfördes som investering för fordon 
beroende på förändrad redovisningsprincip för leasade fordon, inte ska överföras 
till nästa års budget.

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-17 § 6
Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förslag till hantering av resultat i 
bokslut 2019
Resultatöverföring, tabeller
Text och ekonomitabell till årsredovisning från sektorerna 
Förslag på hantering av resultat från sektorerna

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 36 Gemensamt ekonomiservicekontor - 
information
Dnr KLK 2020/23

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
I samband med att Aneby, Eksjö, Nässjö och Vetlanda upphandlade gemensamt 
ekonomisystem under 2011-2012 med driftstart 2013, diskuterades frågan om att 
ha ett gemensamt ekonomikontor för så kallad transaktionsintensiv verksamhet. 

Man arbetade då med intentionen att först upphandla och implementera ett 
gemensamt system och sedan skapa ett gemensamt kontor. Man nådde inte ända 
fram med ett gemensamt kontor då, men i samband med ny upphandling av 
ekonomisystem har frågan väckts igen och denna gång är också Sävsjö med. Nytt 
avtal för ekonomisystem ska gälla från 2024-01-01, innan dess bör det 
gemensamma ekonomiservicekontoret ha skapats.

Kommunernas ekonomichefer har skrivit en avsiktsförklaring som beskriver 
kommunernas viljeinriktning att skapa ett gemensamt ekonomikontor på 
Höglandet där bakgrund, syfte, mål och effekter framgår. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 § 14
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-01-22
Avsiktsförklaring Ekonomiservicekontor - Höglandsförbundet

Utdrag: 
Höglandsförbundet
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Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 37 Verksamhetsplaner - Förvaltningen
Dnr KLK 2020/16

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att i barn- och utbildningssektorns verksamhetsplaner justera användandet av 
begreppet ”tätort”,

att därefter godkänna verksamhetsplaner 2020.

Ärendebeskrivning 
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige § 54 att anta en ny vision för Eksjö 
kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog kommunfullmäktige 
§ 73) en policy för styrning och ledning. Kommunfullmäktige godkände i oktober 
2019 § 397 kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 
2020-2023. 

Den koncernövergripande analys- och kvalitetsgruppen (AKG), som är en 
stödfunktion för att skapa förutsättningar för en enklare och effektivare styrning 
och ledning, arbetar för att få en samsyn med arbetet kring planering, 
verksamhetsutveckling, uppföljning och kvalitetsarbete. 

Deltagarna i AKG är tjänstepersoner från sektorer och bolag och leds från 
kommunledningskontoret av kanslichef och biträdande ekonomichef. I policyn 
för styrning och ledning framgår att sektorerna och bolagen ska ha verksamhets- 
respektive affärsplaner. AKG har arbetat fram en gemensam mall för 
verksamhetsplaner. 

Syftet med policyn för Eksjö kommuns styrning och ledning är att säkerställa att 
kommunkoncernen uppfyller de politiska målen och grunduppdragen, oavsett om 
verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform.

Styrmodellen utgår från kommunens vision Alla är vi Eksjö kommun. Visionen är 
den ledstjärna som visar färdriktningen för kommunkoncernen, den är styrande 
för dess utveckling som helhet och vägledande i styrning och ledning.  

Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument (fyra 
effektmål) som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska 
utvecklas.

Utifrån kommunprogrammet ska styrning, ledning och planering av 
verksamheterna ske på både kort och lång sikt. Effektmålen bryts sedan ned i 
sektorernas och bolagens verksamhets- och affärsplaner, där respektive 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

verksamhet anger vad de kan bidra med för att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. 
Valda indikatorer i kommunprogrammet kan belysa måluppfyllelsen på flera 
effektmål. I verksamhets- och affärsplaner ska det också framgå definierat 
grunduppdrag och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska göras.

Uppföljning av effektmålen görs årligen av kommunstyrelsen som en samlad 
bedömning, och baseras bland annat på uppföljning av indikatorer, analyser av 
måluppfyllelse, uppföljning av styrdokument, omvärldsbevakning och effekter av 
olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av 
hur Eksjö kommun klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. 

Eksjö kommuns styrning och ledning ska ses som en ständigt pågående process 
med att analysera, planera, genomföra och följa upp. Processens utformning kan 
se olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå verksamheten befinner sig på, 
men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga organisatoriska nivåer.

I fortsättning kommer verksamhetsplanen att beslutas samtidigt som 
internbudgeten vid årets sista sammanträde med kommunstyrelsen

Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

Christer Ljung (L) återremiss för att redigera samtliga verksamhetsplaner med 
redaktionella ändringar och framförda synpunkter.

Sebastian Hörlin (S) att i barn- och utbildningssektorns verksamhetsplaner 
justera användandet av begreppet ”tätort”.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande, först proposition på Christer Ljung (L) förslag till återremiss, mot 
att ärendet hanteras vid dagens sammanträde.

Varvid kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs idag.

Därefter ställer ordföranden med kommunstyrelsens godkännande, proposition 
på Sebastian Hörlin (S) ändringssyrkande mot förvaltningens förslag till beslut 
varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sebastian Hörlin (S) 
ändringssyrkande.
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Beslutsunderlag 
Policy Eksjö kommuns styrning och ledning 
Kommunprogram 
Beslut BUB 2020-02-19 § 3
BUN - Tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2020-02-10
Verksamhetsplan förskola och pedagogisk omsorg
Verksamhetsplan Eksjö Gymnasium
Verksamhetsplan elevhälsan
Verksamhetsplan förskoleklass grundskola fritidshem och grundsärskola
Beslut TUB 2020-02-19 § 5
TUB - Tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2020-02-10
Verksamhetsplan Tillväxt- och utvecklingssektorn
Beslut SocB 2020-02-19 § 4
SocB - Tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2020-02-10
Verksamhetsplan sociala sektorn 
Lu beslut 2020-02-18 § 9
KLK – tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2020-02-12
Verksamhetsplan KLK - med redaktionella ändringar och framförda synpunkter
Verksamhetsplan - KLK -  markerade justeringar gjorda efter Lu 2020-02-18
Beslut SBB 2020-02-19 § 5
SBB - Tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2020-02-11
Verksamhetsplan Samhällsbyggnadssektor

Utdrag: 
Sociala beredningen
Samhällsbyggnadsberedningen
Barn- och utbildningsberedningen
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 38 Internbudget politiken 2020
Dnr KLK 2020/38

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att i internbudgeten omfördela 15 000 kr från kommunfullmäktiges id 6010 till 
socialnämndens id 6025

att fastställa Internbudget 2020 för politiken. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till internbudget för politiken 2020 redovisas. Förslaget har 
kommunicerats med kommunfullmäktiges presidium. 

Sammanfattning internbudget kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Sorterat efter ident
2019 Utfall 2019 2020 Förändring

Id 2511 Pensionärsråd 15 000 17 412 18 000 3 000

id 2512 Hjälpmedelsmässa 0 0 0

Id 6010 Kommunfullmäktige 901 000 817 691 866 000 -35 000

Id 6011 Kommunstyrelsen 2 883 000 3 154 353 3 024 000 141 000

Id 6012 Ledningsutskottet 150 000 124 297 118 000 -32 000

Id 6013 Kommunalt partistöd 600 000 616 608 625 000 25 000

Id 6018 Nyvaldutbildning 268 000 342 079 0 -268 000

Id 6019 Barn- och utbildningsnämnd 488 000 513 400 487 000 -1 000

Id 6025 Socialnämnd 651 000 518 291 502 000 -149 000

Id 6026 Valberedning 10 000 29 266 14 000 4 000

Id 6028 Ersättning revison HKF 30 000 29 698 30 000 0

id 6047 Tillväxt- och utvecklingsnämnden 452 000 528 270 514 000 62 000

Id 6090 Kurs/utbilning/ representation 
ks/kf

0 1 340 0 0

Id 6091 Samhällsbyggnadsnämnd 497 000 591 935 473 000 -24 000

Id 6092 Kommunala funktionshinderrådet 19 000 20 889 20 000 1 000

Id 6093 Internationella rådet 4 000 0 0 -4 000

Id 6094 Kostrådet 4 000 0 0 -4 000

Id 6095 Rådet för trygghet och livskvalitet 4 000 0 0 -4 000

id 6120 Arvoden stiftelser 0 -1 247 0 0

Id 6809 Tillfällig beredning 16 000 35 513 35 000 19 000

id 8700 Krisledningsnämnd 0 0 0 0

id 8750 Valnämnd 163 000 25 944 0 -163 000

Totalt 7 155 000 7 365 739 6 726 000 -429 000
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Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

Sebastian Hörlin (S) att i internbudgeten omfördela 15 000 kr från 
kommunfullmäktiges id 6010 till socialnämndens id 6025.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens 
godkännande, proposition på Sebastian Hörlins (S) ändringsyrkade mot 
ledningsutskottets förslag till beslut.

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

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 § 13
Förslag till internbudget 2020 för politiken

Utdrag: 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Ks § 39 Översiktsplan Eksjö kommun
Dnr KLK 2019/261

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsätta en styrgrupp, bestående av fyra representanter från majoriteten och två 
från oppositionen med representation från samtliga nämnder, för 
översiktsplanearbetet

att tillsätta en referensgrupp med en representant från varje i kommunfullmäktige 
representerat parti, 

att styrgruppen kontinuerligt använder sig av referensgrupper, bland annat plan- 
och miljörådet och politisk referensgrupp med flera, i arbetet med 
översiktsplanen, 

att ersättning ska utgå för politiskt tillsatt styrgrupp och referensgrupp i form av 
sammanträdesarvode, förlorad arbetsinkomst och reseersättning,

att till styrgrupp utse Anders Gustavsson (M) till ordförande, till ledamöter utse 
Maria Havskog (C), Anders Pansell (KD), Karin Eriksson (C), Johan Starck (S) 
och Ingegerd Axell (S)

att till politisk styrgrupp utse Sven-Olof Lindahl (L) till sammankallande, 
Lars Ugarph (M), Stig Axelsson (S), Julia Liderfelt (C), Bosse Ljung (KD), Eva 
Ekenberg (MP), Jurgen beck (V) och Ulf Svenson (SD).

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 § 325 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att upprätta förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen ska kunna 
användas som ett strategiskt styrdokument. För detta behöver den ta sikte på nya 
mål med uppdaterade förutsättningar för den fysiska planeringen för att av 
allmänhet, näringsliv, politiker och tjänstepersoner, uppfattas som aktuell och 
trovärdig. 

Ledningsutskottet beslutade 2020-02-18 § 16 att i kommunfullmäktige 
representerade partier till kommunstyrelsens sammanträde 3 mars 2020, komma 
med förslag på representanter till styrgrupp och politisk referensgrupp.

Sedan Eksjö kommun antog Översiktsplanen 2013 har flera förutsättningar 
förändrats och statliga myndigheter ställer även nya och förändrade krav på 
översiktsplanens utformning. Ämnen som kan förväntas få större utrymme i en 

28



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommande översiktsplan är anpassningar i ett förändrat klimat och 
markanvändning kopplat till areella näringar, då främst jord- och skogsbruk. 

Fortsatt kan även de långsiktiga ställningstagandena kring mark- och 
vattenanvändning kopplat till infrastrukturförbättringar, bostadsförsörjning och 
näringslivsutveckling, förväntas ta stort utrymme med koppling till den nya 
visionen där inriktningarna den hållbara, den nära och den aktiva kommunen, 
tydligt bör framgå.

Ekonomi för framtagande

För att ta fram en översiktsplan förutsätts i huvudsak att tid kan avsättas hos 
befintlig personal. Traditionellt har arbetet letts av samhällsbyggnadssektorn, med 
inspel från övriga sektorer och bolag. Med nuvarande personalstyrka bedöms 
huvuddelen av arbetet kunna genomföras utan externt stöd. 

Medborgardialogen, som är en av grundförutsättningarna för ett trovärdigt 
slutresultat, kan genomföras på flera olika sätt med olika stor ekonomisk 
påverkan. Den ekonomiska faktorn får dock inte ses som ett hinder för en god 
dialog. 

Dialogen som skedde från 2011 och framåt har till stor del varit uppbyggd på en 
geografisk uppdelning av kommunen i olika bygder. Detta föreslås ändras till en 
mer ämnesorienterad dialog där hela kommunen diskuterar gemensamt kring 
frågor som exempelvis hållbara transporter, bostadsförsörjning, kollektivtrafik och 
klimatanpassning.

Tillsättande av en politisk styrgrupp och referensgrupp innebär en kostnad som 
blir högst teoretisk att ställa i relation till nyttan. Den politiska insynen och 
närvaron i denna typ av strategiskt arbete är nödvändig för ha framgång i planens 
efterföljande beslut över lång tid.

Digitala verktyg och tekniska stöd utvecklas succesivt. Flera kommuner har under 
de senare åren experimenterat med att digitalisera översiktsplanen, både som 
dokument och som process. Vilken väg Eksjö kommun ska gå står kommunen fri. 
Kostnad för eventuell inköp för system med mera bedöms inrymmas i 
samhällsbyggnadssektorns budget. 

Kostnader för externa konsulter kan uppkomma beroende på vilka 
frågeställningar som framkommer under processen. Budgetutrymme för denna 
typ av eventualiteter får hanteras av samhällsbyggnadssektorn i varje enskilt fall. 
Om utrymme saknas, får arbetet omprioriteras. 

Tidplan och process för arbetet

Dialogen är styrande för arbetet med översiktsplanen. En välgrundad 
medborgardialog i det inledande arbetet med planen bedöms vara nyckeln för ett 
gott slutresultat. Tiden för framtagandet beräknas till 1,5-2 år. Nedan följer en 
preliminär och uppskattad tidplan och beslutsprocess.
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2020
Kv. 1 Ks: Beslut om styrgrupp och politisk referensgrupp            
Kv. 1         Formerande av arbetet
Kv. 1-3 Förarbete inför inledande medborgardialog
Kv. 4 Interna diskussioner och framarbetande av samrådshandling

2021
Kv.1-2 SbN: Beslut om samråd, samrådsfas och synpunktshantering
Kv. 2-3 SbN: Beslut om granskning och slutjusteringar
Kv. 3-4 Färdigställande och antagande i kommunfullmäktige med 

ärendeberedning i SbN och ks. 

Styrgrupp

Styrgruppens uppgift är att följa och styra arbetet genom kontinuerliga träffar och 
avstämningar med arbetsgruppen och referensgrupperna. Styrgruppen föreslås 
bestå av politiker med bred kompetensbas, med utgångspunkt som ledamot från 
samtliga nämnder.

Referensgrupp

Referensgrupper kan bildas internt och externt utifrån för arbetet aktuella 
frågeställningar. Referensgrupperna ska utgöra forum för dialog och skapa 
engagemang i arbetet med översiktsplanen. Fasta referensgrupper utgör plan- och 
miljörådet (bestående av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 
presidier) samt en politisk referensgrupp bestående av en representant från 
samtliga partier. 

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen som rapporterar till styrgruppen föreslås bestå av tjänstepersoner 
från samhällsbyggnadssektorn och kommunledningskontoret. 
Samhällsbyggnadschef är ytterst ansvarig tjänsteperson för arbetet.

Befattningar:
Hållbarhetsstrateg
Kommunikatör
Planarkitekt
Plan- och byggchef
Samhällsbyggnadschef                                                        
Kommundirektör
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Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar 

Elisabeth Werner (SD) att styrgruppen ska bestå av sju personer.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens 
godkännande, proposition på Elisabeth Werners (SD) ändringssyrkande mot 
ledningsutskottets förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 § 16
Skrivelse från Annelie Hägg 2020-02-13

Utdrag: 
De valda
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Ks § 40 Marköverlåtelse del av Kråkeberg 1:1
Dnr KLK 2020/37

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avyttra del av Kråkeberg 1:1 motsvarande ca 10 000 m2 till ett pris om 300 000 
kronor, enligt förslag till köpekontrakt.

Ärendebeskrivning 
Tre vänner Group AB vill köpa del av fastigheten Kråkeberg 1:1. Bolaget 
arrenderar området som omfattar ca 10 000 m2. Där bedriver man 
paintballverksamhet. Avsikten med förvärvet är att bolaget utöver 
paintballverksamheten, ska nyttja området som utgångspunkt för sin verksamhet 
med byggnation av lagerlokaler.

Aktuellt område ligger strax öster om Gyesjödeponin. Ytan om ca 10 000 m2 
utgörs av öppen hårdgjord yta. På platsen har det tidigare bedrivits 
minkuppfödning. Eksjö kommun har utfört markundersökning och provtagning, 
med anledning av tidigare verksamhet, men den har inte påvisat att det föreligger 
någon markförorening på området. 

Eksjö kommun har inte bedrivit någon verksamhet alls på området sedan 
minkfarmen upphörde, då den hårdgjorda ytan uteslutit exempelvis skogsbruk. 
Området är inte planlagt och därmed heller inte försörjt med kommunal 
infrastruktur såsom gator, vatten eller avlopp, vilket verksamheten själv 
ombesörjer med egna anläggningar. Utöver försäljning av området, upplåter Eksjö 
kommun på Kråkeberg 1:1 även servitut för att säkra utfartsrättighet till förmån 
för det överlåtna området..

Området bedöms som lämpligt att överlåta för att ge verksamheten möjlighet att 
utvecklas samt att verksamheten i sig bidrar till att Eksjö kommuns invånare och 
besökare kan erbjudas att utöva fritidsintressen i området. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 § 17
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist 2020-02-06 
Förslag till kontrakt 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige

32



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 41 Rapportering till vattenmyndigheterna för 
genomförande av åtgärdsprogrammet 2016-2021
Dnr KLK 2020/50

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge rapport enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning 
Vattenmyndigheten har sänt ut frågor till kommuner för rapportering av 
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019. Förslag till 
Eksjö kommuns svar är upprättat.

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-02-19 § 4
Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019, Eksjö kommuns svar

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 42 Ändrade ägarförhållanden i Itolv AB
Dnr KLK 2020/44

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna att Itolv AB återköper Leif Sundsviks andel i bolaget, som är 30 
procent av bolagets aktier. 

Ärendebeskrivning 
Ledningsutskottet beslutade 2020-02-18 § 15 att i det fall köpeskillingen kan 
redovisas, ska den offentliggöras till kommunfullmäktige.

Peab, AB Eksjö Industribyggnader och Leif Sundsvik bilade 1995 tillsammans 
bolaget Itolv AB, där Peab och AB Eksjö Industribyggnader vardera ägde 35 
procent och Leif Sundsvik 30 procent av aktierna. 

Eksjö Stadshus AB övertog från och med 2013 AB Eksjö Industribyggnaders aktier.

Leif Sundsvik önskar nu avyttra sin andel i bolaget. Ägarparterna föreslår att de 30 
procent av bolagets aktier som ägs av Leif Sundsvik, köps av Itolv AB. Aktierna 
kommer i samband med köpet att elimineras. 

Målsättningen som ägarna har, är att bolaget inom tre år åter ska ha tre delägare. 
När det blir aktuellt med en ny, tredje ägare, nyemitteras aktier i bolaget. 

Bolaget kommer, om kommunfullmäktige godkänner det, att köpa aktierna i två 
steg, först köps 20 procent av aktierna och avtal sluts om option för bolaget att 
inom tre år, senast vid bolagsstämman 2023, köpa resterande 10 procent av 
aktierna. Bolaget kommer, i enlighet med aktieägaravtalet, att köpa aktierna till 80 
procent av den värdering av bolaget, som gjorts av revisorn. 

Finansiering av köpet görs av bolaget Itolv AB och ingen ytterligare finansiering 
krävs av Itolv AB:s ägare. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 § 15
Skrivelse från Annelie Hägg 2020-02-14

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 43 Integration 360 grader - slutrapport
Dnr KLK 2020/17

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Emilkraften tog kontakt med Eksjö kommun i slutet av 2018, då man ansåg att 
det fanns ett behov av att se över hur vi jobbar med integrationsfrågorna i den 
östra kommundelen. Emilkraften ansökte om medel från Eksjö kommun för att 
kunna genomföra en förstudie kring integration och inkludering i östra 
kommundelen. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medel från 
kommunstyrelsens utvecklingspott till förstudien. 

Av kommunens beslut framgår att förstudien går i linje med kommunens vision 
"Alla är vi Eksjö kommun" och blir en del i det strategiska arbetet när det gäller 
social hållbarhet. Eksjö kommun ser ett behov av att arbeta mer systematiskt och 
strategiskt med integration och inkludering. För att hantera dessa frågor kan 
medborgardialog vara ett verktyg. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 
under 2018-2019 fått särskilda resurser för att arbeta med medborgardialog i 
komplexa frågor kring integration, och har fungerat som en samarbetspartner i 
förstudien.

Verksamhetsledare Robert Glader, Emilkraften, informerar om hur förstudien har 
bedrivits och vilka konkreta åtgärder som det mynnade ut i. 

Emilkraften lyfte den stora inflyttningen av personer med utländsk bakgrund och 
genomströmningen av dessa personer, som en utmaning och en möjlighet. Olika 
människor ser olika saker, har olika perspektiv, vilket gör att man kan kalla frågan 
komplex. 

Flera tjänstepersoner från Eksjö kommun och verksamhetsledare från 
Emilkraften, har deltagit i den utbildning som SKR anordnade medborgardialog i 
komplexa frågor. Utbildningen gav en introduktion till Medborgardialog i 
komplexa frågor samt förhållningssätt och konkreta verktyg som kan användas i 
olika faser av dialogmodellen. 

Eksjö kommun deltar nu tillsammans med 10 andra kommuner i SKR:s nätverk 
för Medborgardialog i komplexa frågor. 

Emilkraften har fått många positiva kommentarer från medborgare som tycker att 
det var ett bra initiativ att bjuda in dem för att tycka till om en sådan viktig fråga 
som integration.  
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Eksjö kommun beslutade samtidigt att tillsätta resurser i projektgruppen i form av 
tjänstpersoner och representanter från SKR.

SKR har visat extra intresse för förstudien, då det inte är så vanligt att föreningar 
tillsammans med kommuner gör medborgardialoger på detta sätt. Emilkraften och 

Eksjö kommun har fått frågan från SKR om att dela med sig av erfarenheterna. 
SKR vill att det ska spridas vidare som ett exempel på en lyckad medborgardialog.  

För Eksjö kommun har det varit en mycket lärande process att få arbeta enligt 
SKRs modell kring medborgardialog i komplexa frågor. Arbetet har hela vägen 
skett i stor samverkan med Emilkraften, med gemensam delaktighet i processen. 

Perspektivinsamlingen har satt igång en rörelse och det finns ett mervärde att över 
200 personer har fått möjlighet att reflektera över integration. Att arbeta 
tillsammans i arbetsgrupper med medborgare har gett stora möjligheter till fortsatt 
gemensam dialog och arbete.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 § 18
Ansökan om projektmedel för insatser inom integration – Emilkraften
Slutrapport integration 360 grader

Utdrag: 
Emilkraften
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Ks § 44 Ansökan ur kommunstyrelsens 
integrationspott - Hjältevad Mariannelunds IS
Dnr KLK 2019/420

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Hjältevad Mariannelund IS (HMIS) upp till 120 tkr med medel från 
kommunstyrelsens integrationspott, under förutsättning att HMIS själva kan 
hantera driftkostnaderna för minibussen,  

att HMIS återredovisar till kommunstyrelsen hur beviljade medel har använts. 

Ärendebeskrivning 
Hjältevad Mariannelund IS (HMIS) ansöker om 250 tkr kronor från 
integrationspotten som stöd för införskaffande av en minibuss. 

HMIS har två gånger tidigare fått beviljade medel från kommunstyrelsens 
integrationspott;

 2018-01-30 17 tkr för uteblivna medlems- och sektionsintäkter. 
 2019-10-01 35 tkr för hyra av minibussar till bortamatcher och träningar 

samt för utebliven medlemsavgift, fotbollsskor och/eller skydd. 

HMIS har två idrottsanläggningar, Slättvallen i Mariannelund och Hjältemon i 
Hjältevad. Anläggningarna i Mariannelund och Hjältevad nyttjas likvärdigt och det 
kräver att spelarna har möjlighet att kunna transportera sig till respektive 
idrottsplats. Det är 15 kilometer mellan Mariannelund och Hjältevad. Föreningen 
är alltid i behov av anhöriga till spelarna som kan ställa upp och skjutsa till 
matcher och träningar, liksom bortamatcher under säsong. Flera av de nysvenska 
barn och ungdomar som är delaktiga i föreningen har svårt att få stöd i skjutsar, 
vilket gör att många uteblir från träningar och matcher. Föreningens ledare jobbar 
hårt för att i möjligaste mån få skjutsar att fungera så att alla kan delta, men HMIS 
beskriver situationen som ohållbar. Föreningen vill därav införskaffa en minibuss 
som kan utgöra en lösning för denna problematik. Med en minibuss i föreningen 
kan fokus läggas på att skapa spelglädje och utveckla och stimulera idrotten för 
våra aktiva.

HMIS har ansökt om 250 tkr. För cirka 100- 120 tkr kan en begagnad minibuss 
köpas som har gått cirka 10 000 mil och är av årsmodell 2014. Integrationspotten 
för 2020 är på 300 tkr. 

Bidraget omfattar inte drift och skötsel av minibussen. Det måste föreningen 
själva kunna hantera. 

37



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I riktlinjerna för ansökan från kommunstyrelsen integrationspott framgår att 
potten i första hand vänder sig till ideella organisationer och föreningar som vill 
underlätta för nyanlända och asylsökande att integreras i vår kommun. HMIS 
passar väl in på målgruppen och ansökan följer upprättande riktlinjer för 
integrationspotten. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 § 19
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, 2020-02-11
Riktlinjer Integrationspotten
Ansökan HMIS
Stadgar HMIS   

Utdrag: 
Hjältevad Mariannelunds IS
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Ks § 45 Ansökan ur kommunstyrelsens 
integrationspott - Eksjö Badmintonförening
Dnr KLK 2019/430

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Eksjö Badmintonförening 3 600 kr med medel från kommunstyrelsens 
integrationspott,

att Eksjö Badmintonförening återredovisar till kommunstyrelsen hur beviljade 
medel har använts. 

Ärendebeskrivning 
Eksjö Badmintonförening har 2019-12-20 kommit in med ansökan om 
3 600 kr från kommunstyrelsens integrationspott. 

Ansökan avser utebliven medlemsavgift för tre ungdomar. Ungdomarna är i 
åldern 12- 14 år med utländskt ursprung. Ungdomarna har inte betalat 
medlemsavgiften. Med kännedom om deras bakgrund är det sannolikt att deras 
föräldrars ekonomi inte möjliggör ett medlemskap i Eksjö Badmintonförening. 
Alla tre är nybörjare och två av ungdomarna har varit med och tävlat på 
nybörjartävlingar. Eksjö Badmintonförening ansöker om medel ur 
integrationspotten för att täcka tre personers medlemsavgifter.

Medlemsavgifter Eksjö Badmintonförening 
Nybörjare 600 kr per år (1 person)
Nybörjare som tävlar 1500 kr per år (2 personer)

Ansökan avser 3 600 kr för att täcka uteblivna medlemsavgifter. I riktlinjerna för 
ansökan från kommunstyrelsen integrationspott framgår att potten i första hand 
vänder sig till ideella organisationer och föreningar som vill underlätta för 
nyanlända och asylsökande att integreras i vår kommun. Eksjö 
Badmintonförening passar väl in på målgruppen och ansökan följer upprättande 
riktlinjer för integrationspotten. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 § 20
Riktlinjer Integrationspotten
Ansökan Eksjö Badmintonförening
Stadgar Eksjö Badmintonförening  

Utdrag: 
Eksjö Badmintonförening
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Ks § 46 Handlingsplan med åtgärder gällande IKE 
inom gymnasieskolan
Dnr KLK 2019/435

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Eksjö Gymnasiums handlingsplan med åtgärder gällande IKE inom 
gymnasieskolan

Ärendebeskrivning 
Eksjö Gymnasium har ett stort negativt utfall på interkommunala ersättningar, 
IKE. Detta innebär i realiteten att de elever från Eksjö kommun som väljer att 
studera på annan ort gör det på program som är betydligt dyrare än de program 
som finns på kommunens gymnasieskola. Dessutom är det fler elever än tidigare 
som valt att studera i annan kommun.

För att hantera det negativa resultatet på IKE genomförs följande:  

 Eksjö gymnasium fortsätter att lägga fokus på marknadsföring med inriktning 
mot gymnasieskolan i allmänhet samt estetiska- och humanistiska programmet 
i synnerhet. Flertalet elever till dessa program har tidigare läsår kommit från 
andra kommuner. 

 Det stora intresset för bygg- och anläggningsprogrammet förväntas bestå och 
ambitionen är att fylla antalet platser även hösten 2020.

 En musikinriktning startas på estetiska programmet i samarbete med Eksjö 
Stadsfest/Fiesta Eksjö. Förhoppningsvis förbättrar detta sökbilden även till 
estetiska programmets inriktning, bild och form.

 Programutbudet ses över. Beslutad organisation för läsåret 2020/2021 kan 
komma att justeras för att minska kostnaderna.

 Hela gymnasieskolans personalorganisation ses över för att hitta 
effektiviseringsområden. 

 Revidering av IKE-priser utifrån 2020 års budget samt genomlysning och 
kvalitetssäkring av modell för IKE-beräkning. 

 Eksjö Gymnasium fortsätter arbetet med lokala profiler, där skolan idag är 
framgångsrik inom framförallt handboll, dans och musik. Nya profiler 
planeras för att locka fler elever att studera på hemmaplan alternativt vilja 
komma till kommunen och studera.

 Sannolikt kommer Eksjö gymnasium hösten 2020 att vara en av få skolor i 
hela länet som erbjuder humanistiska programmet. Detta bör medföra att fler 
elever från andra kommuner söker till Eksjö gymnasium.
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 Utredning av lärlingsutbildningar har påbörjats där gymnasieskolan på sikt ser 
möjligheter att i samarbete med näringslivet starta flera olika 
lärlingsutbildningar.

Alla barn- och utbildningssektorns verksamheter har utmaningar med att 
genomföra beslutade besparingar, som till stor del beror på ökat antal barn/elever 
samt uppdämda lokalbehov och minskade externa intäkter från i huvudsak 
Migrationsverket. Inom flera verksamheter sker dessutom en omfördelning från 
personalbudget för att täcka nya fasta kostnader, det vill säga minskad 
personaltäthet. 

Under 2020 finansieras inköp av IT-verktyg till gymnasieskolan med 250 tkr ur 
sektorsövergripande budget för att på så vis tillfälligt förbättra möjligheterna för 
gymnasieskolan att ställa om till fortsatt minskade resurser. Så gott som alla beslut 
i budgetprocessen 2020–2022 är specifika lokalprojekt eller direkt kopplade till 
volymförändringar inom respektive verksamhet. Detta i kombination med 
minskad personaltäthet gör det svårt för sektorn att under 2020 frigöra medel att 
omfördela från en verksamhet till en annan. Med tanke på tidigare års besparingar, 
ambitionsminskningar och minskade intäkter från Migrationsverket är 
verksamheterna i full gång med att anpassa verksamheten till aktuellt budgetläge.

Utifrån utmaningarna ovan bedömer barn- och utbildningssektorn att andra 
verksamheter inom sektorn inte har möjligheter att täcka gymnasieskolans 
prognostiserade underskott relaterat till IKE.

Utifrån de senaste årens externa faktorer som sammantaget negativt påverkat 
kommunens nettokostnad för gymnasieskolans IKE kommer barn- och 
utbildningssektorn att lyfta IKE problematiken i budgetprocessen för 2021–2023.

För att säkra Eksjö Gymnasiums framtid ställer barn- och utbildnings-
beredningen sig bakom ovanstående skrivning.

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2020-02-19 § 4
Tjänsteskrivelse, gymnasiechef, 2020-02-14.
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-21 § 21.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-11 § 189.
Tjänsteskrivelse, gymnasiechef, 2019-12-09.

Utdrag: 
Barn- och utbildningsberedningen
Eksjö Gymnasium, gymnasiechef.
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Ks § 47 Sommaromsorg på obekväm tid
Dnr KLK 2020/51

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet för att ge beredningen i uppdrag att utreda andra 
alternativ för att uppnå en motsvarande besparing inom förskola.

Ärendebeskrivning 
Sommaren 2019 anordnade Eksjö kommun sommaromsorg för förskola och 
fritidshem under vecka 28-31. Under sommaromsorgen erbjöds även plats på 
obekväm tid. Det var tolv barn anmälda till omsorg på obekväm tid men det var 
ett stort bortfall under de här veckorna. 

Barn- och utbildningssektorns förslag är att ej erbjuda omsorg på obekväm tid 
under sommaromsorgen. Dialog har förts med arbetsgivare och deras synpunkter 
har tagits i beaktande. 

Regionens och kommunens semesterperioder är vecka 25-33. Kommunen 
kommer att erbjuda omsorg på obekväm tid helgen vecka 27 samt helgen vecka 
33.  Det innebär att de som lägger önskeschema har tillgång till omsorg på 
obekväm tid någon gång under semesterperioden.

Grannkommunerna Nässjö och Vetlanda erbjuder ej omsorg under obekväm tid.

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

Sebastian Hörlins (S) att ärendet återremitteras för att ge beredningen i uppdrag 
att utreda andra alternativ för att uppnå en motsvarande besparing inom förskola.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande, proposition på Sebastian Hörlins (S) förslag till återremiss, mot 
att ärendet hanteras vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
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Omröstning
Omröstning begärs.

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns:
Ja-röst för att ärendet avgörs idag
Nej-röst för Sebastian Hörlins (S) yrkande om återremiss

Vid omröstning avges fem (5) ja-röster och åtta (8) nej-röster.

Kommunstyrelsen beslutar således att ärendet återremitteras. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2020-02-19 § 5
Tjänsteskrivelse, förskolechef 2020-02-06.

Utdrag: 
Barn- och utbildningsberedningen
Förskolechef, barn- och utbildningssektorn
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Ks § 48 Enkät - LUPP till folkhälsoenkät ung
Dnr KLK 2020/52

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att byta enkät för uppföljning av det barn- och ungdomspolitiska arbetet från 
LUPP till Folkhälsoenkät samt

att STÄV, samverkansgrupp med representanter från BUS, SOC och TUS, får i 
uppdrag att besluta om eventuella kommunspecifika frågor till enkäten.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun följer i dagsläget upp det barn- och ungdomspolitiska arbetet med 
resultatet från LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitik). Enkäten genomförs 
vart tredje år för samtliga elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. Enkäten 
genomfördes senast hösten 2018 och samordnas tillsammans med region Kalmars 
kommunala utveckling. Eksjö kommun betalar en årsavgift om 50 000 kronor till 
Kalmar för samordningsuppdrag samt det administrativa arbetet i samband med 
genomförande av enkäten.

Region Jönköping har en egen enkät för uppföljning av barn och ungdomars 
livssituation, som övriga kommuner i regionen genomför, och som ligger till 
grund för det regionala förbättringsarbetet.

Under 2013 och 2015 deltog Eksjö kommun även i Folkhälsoenkät ung, så 
tidigare resultat finns att tillgå. Enkäten håller på att revideras och kommer från 
och med 2020 genomföras vart tredje år för samtliga elever i årskurs 9 och år 2 på 
gymnasiet. Folkhälsoenheten kommer inte att ta ut någon avgift från 
kommunerna.

Ett byte av enkät skulle innebära följande:

 Bruten kontinuitet i uppföljning av resultat över tid.
 Möjlighet att jämföra resultat i förhållande till Höglandet och den egna 

regionen.
 Möjlighet att påverka innehållet i enkäten genom samverkan med 

Folkhälsoenheten .
 Minskad kostnad för kommunen.
 Minskat samarbete med region Kalmar utifrån barn- och ungdomspolitiska 

frågor.
 Närmare samarbete utifrån gemensam grund med region Jönköping i det 

barn- och ungdomspolitiska arbetet.
 Möjlighet att få hjälp att bearbeta rådata i korsjämförelser.
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De största skillnaderna mellan enkäterna är att LUPP har mer fokus på politik, 
samhälle och förutsättningar (arbete, fritidsaktiviteter, inflytande) medan 
Folkhälsoenkät ung har mer fokus på individen och den enskildes upplevelse av 
tillvaron. 

Om Eksjö kommun väljer att byta enkät kommer det finnas möjlighet att välja till 
ett par kommunspecifika frågor. Formuleringar från LUPP kan användas för att 
även fortsättningsvis kunna följa frågor om politik och samhälle. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2020-02-19 § 6
Tjänsteskrivelse, tf elevhälsochef, 2020-01-30.

Utdrag: 
Barn- och utbildningsberedningen
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Ks § 49 Lokaler - Eksjö Gymnasium - Information
Dnr KLK 2020/53

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Eksjö Gymnasium har förlagt utbildningslokalerna för bygg- och anläggnings-
programmet till Galoppstigen 1 i Eksjö. Gymnasieskolan valde att tillfälligt flytta 
in i dessa lokaler med fokus på att om möjligt hitta ändamålsenliga lokaler 
närmare Eksjö Gymnasium. 

Från och med augusti 2020 har skolan möjlighet att hyra en fastighet på I12-
området i direkt anslutning till Eksjö gymnasiums skolområde. Lokalen kommer 
att iordningsställas av elever på bygg- och anläggningsprogrammet och kommer 
att innehålla fyra omklädningsrum, arbetsrum, ett mindre klassrum samt bygghall. 

Byte av lokaler innebär en stor ekonomisk besparing för Eksjö Gymnasium.

Pedagogiska fördelar är bland annat:

 Eleverna får nära till övriga elever på skolan och skapande av subkulturer 
på en mindre skolenhet undviks.

 Eleverna på bygg-och anläggningsprogrammet äter lunch i skolans matsal 
och får på detta sätt träffa kompisar.

 Samverkan med andra lärare på Eksjö gymnasium blir lättare för 
byggprogrammets lärare då avståndet mellan skolbyggnaderna är minimalt.

 Introduktionsprogrammen kan använda lokalerna och genom en praktisk 
verksamhet skapa nya möjligheter för dessa elever. Gäller elever på såväl 
yrkesintroduktionen som exempelvis elever på individuella alternativet.

 Eksjö gymnasium arbetar aktivt med ung företagsamhet (UF) och genom 
att bygghallen placeras nära skolan skapad det möjligheter för UF-elever 
och lärare att samutnyttja lokalerna.

 Teknikprogrammets designinriktning kan enkelt nyttja bygghallen vid 
byggnationer.

 Samverkansmöjligheter mellan olika nationella program förbättras och 
gynnar möjligheten för elever från olika program att delta i större projekt.

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2020-02-19 § 7
Tjänsteskrivelse, gymnasiechef, 2020-02-04.
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Utdrag: 
Barn- och utbildningsberedningen
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Ks § 50 Delegationsordning för Socialnämnden - 
revidering
Dnr KLK 2015/1

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna revideringar samt förändringarna avseende delegation och tillägg av 
beslut i delegationsordningen för sociala sektorn.

Ärendebeskrivning 
Den senaste versionen av socialnämndens delegationsordning nr 9 daterad 2019-
10-01 hänvisar till inaktuell lagstiftning avseende överklagande och yttrande om 
bostadsanpassningsbidrag. Den aktuella lagstiftningen för bostadsanpassning är 
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Ändring i delegationsordning krävs 
i och med detta för avsnitt C punkt 1, Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till Förvaltningsrätt och Kammarrätt i SoL, LVU, LVM och 
bostadsanpassningsbidrag. 
Nytt lagrum blir Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag § 24.
Delegat är oförändrad.

Härtill krävs förändringar av delegat i delegationsordningen med anledning av 
förändrade befattningsbenämningar inom Biståndsenheten som tillkommit utifrån 
den nya organisationen inom IFO. Verksamhetsgrupp barn och unga har 
enhetschef och 1:e socialsekreterare och verksamhetsgrupp vuxen missbruk/ 
psykiatri och funktionsnedsättning/ LSS har enhetschef.

Vid genomgång av den senaste version av delegationsordningen nr 9 daterad 
2019- 10- 01 uppmärksammas även att ytterligare beslut behöver revideras och att 
beslut tilläggas inom handläggning barn- och unga samt vuxen missbruk/ 
psykiatri.

Ändring i delegationsordning krävs i och med detta i flera avsnitt och punkter. 

Beslutsunderlag 
Socialberedningens beslut 2020-02-19 § 5
Tjänsteskrivelse av Åsa Löfkvist 202002-13
Socialnämndens delegationsordning nr 9 daterad 2019-10-01.

Utdrag: 
Socialberedningen
Socialchef 
Funktionschef IFO
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Ks § 51 Delegationsordning för 
kommungemensam socialjour - revidering
Dnr KLK 2020/54

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att delegationsordningen för kommungemensam socialjour ska revideras enligt 
förslag i enlighet med förändringar inom befintlig LVU lagstiftningen (lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga). 

Ärendebeskrivning 
LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)
Regeringen har beslutat om en förändring i LVU lagstiftningen som började gälla 
från och med 190901. Förändringen tydliggör att socialnämnden omedelbart ska 
få omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om 
beredande av vård enligt LVU. Meningen är att klargöra att alla barn som vistas i 
Sverige ska skyddas enligt LVU. Detta om förutsättningarna finns för tvångsvård.
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt den nya bestämmelsen 6a § LVU 
ska endast avse barn under 18 år. För beslut om omedelbart omhändertagande 
enligt 6 § LVU gäller samma åldersgränser som tidigare. 

Ny lagtext inom LVU
Ändringen i lagstiftningen innebär dels att ett flertal paragrafer inom LVU har fått 
ändrad lydelse, dels att det införts tre nya paragrafer. De som är aktuella för 
socialjourens arbete redovisas nedan. Ändringen föranleds av Prop. 2018/19:102.

6a § (Obehörig svensk domstol)
Är svensk domstol inte behörig att besluta om beredande av vård enligt denna lag, 
får socialnämnden besluta att den som är under 18 år omedelbart ska 
omhändertas, om
1. åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas med hänsyn till risken 
för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt 
kan försvåras eller vidare åtgärder hindras, och
2. det är sannolikt att den unge tillfälligt behöver vård som avses i denna lag.

För beslut enligt första stycket gäller 6 § andra stycket och, för det fall 
socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, 6 § tredje stycket.

-Ändring i delegationsordning krävs i och med detta.
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Nytt ärende i delegationsordningen, 
Beslut om omedelbart omhändertagande av barn under 18 år om
åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas och det är sannolikt att 
den unge tillfälligt behöver vård som avses i LVU. 
Delegat: Socialnämndens ordförande, Ersättare: Annan ledamot som nämnden 
förordnat

9b § (Upphörande av fortsatt omhändertagande)
Ett fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 6 a § upphör om 
socialnämnden inte har ansökt om att den unge ska vara fortsatt omhändertagen 
innan tiden för gällande beslut om fortsatt omhändertagande har löpt ut.
Om det inte längre finns skäl för att den unge ska vara omhändertagen, ska 
socialnämnden eller, i förekommande fall, rätten besluta att omhändertagandet 
genast ska upphöra.

-Nytt ärende i delegationsordningen,
Beslut om att fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 6 a § LVU ska 
upphöra. 
Delegat: Socialnämndens ordförande, Ersättare: Annan ledamot som nämnden 
förordnat
Beslutsunderlag 
Socialberedningens beslut 2020-02-19 § 6
Tjänsteskrivelse från Åsa Löfkvist 2019-12-10
Delegationsordning för kommungemensam socialjour

Utdrag: 
Socialberedningen
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Ks § 52 Ej verkställda beslut enligt Sol och LSS
Dnr KLK 2019/259

Beslut 
Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna lämnad rapport.

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

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

Socialnämnden har också genom lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, (LSS) 28 f-g §§ skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om 
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på 
individnivå. Enligt 28 f-g §§ LSS ska denna statistikrapportering lämnas från 
socialnämnd till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en 
gång per kvartal. 

Beslutsunderlag 
Socialberedningens beslut 2020-02-19 § 2
Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut 2020-01-29

Utdrag: 
Socialberedningen
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Ks § 53 Förslag till nya entréavgifter vid Eksjö 
museum
Dnr KLK 2019/388

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet kommer till nästa sammanträde 2020-03-31.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-01 § 345 att till tillväxt- och 
utvecklingssektorns ram uttala att intäktsfinansiering av muséet ska öka under 
planperioden. Som första steg i intäktsfinansieringen av muséet höjs 
entréavgifterna. 

Intäkterna beräknas öka med 178 tkr för 2020. 

Höjd entré kan leda till färre spontanbesök, särskilt under vinterhalvåret. 
Återkommande besökare kommer att ges möjlighet att köpa ett årskort, vilket kan 
dämpa denna effekt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 § 475, att återremittera 
kommunstyrelsens förslag till beslut att tillväxt- och utvecklingsnämnden 
bemyndigas att justera entréavgifter vid tillfälliga evenemang. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutade 2020-02-19 § 3 att ge tillväxt- och 
utvecklingsektorn i uppdrag att redovisa förslag till förtydligande i 
delegationsordning gällande justering entréavgifter vid tillfälliga evenemang till 
sammanträdet 2020-03-18.

Beslutsunderlag 
Tillväxt-och utvecklingsberedningens beslut 2020-02-19 § 3 Kommunfullmäktiges 
beslut 2019-12-12 § 475
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-26 § 345

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 54 Gatubelysning på cykelväg - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2019/331

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 356, att remittera rubricerat 
medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till 
kommunfullmäktige 2020-04-23.

Förslagsställaren framför att cykelvägen mellan Klosterstigen och Munkastigen 
helt saknar belysning och att det under höst- och vintermånaderna är så mörkt att 
man inte ser en halvmeter framför sig. Barn, vuxna och äldre går, springer och 
cyklar på denna cykelväg och risken är att det händer något snart om det inte 
tillkommer belysning.

Gång- och cykelvägen som förslaget berör ligger inom fastigheten Morkullan 11 i 
Eksjö som ägs av föreningen Hsb Brf Grevhagen i Eksjö. Frågor om förbättringar 
inom privata fastigheter hanteras av fastighetsägaren. Eksjö kommun ansvarar för 
det allmänna gång- och cykelnätet utmed Vetlandavägen och strax väster och 
söder om fastigheten Morkullan 11. Samhällsbyggnadssektorn ställer sig 
principiellt positiv till förslaget som förbättrar både tryggheten och 
framkomligheten för gående och cyklister.

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-02-19 § 2
Medborgarförslag, daterat 2019-09-30
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-24, § 410
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-26, § 356
Tjänsteskrivelse, 2020-02-11

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 55 Syn- och hörselinstruktör - 
medborgarförslag - fördelning
Dnr KLK 2020/4

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till socialaberedningen, med 
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2020-06-16.

Ärendebeskrivning 
Kenneth Jägsander, Eksjö, framför i medborgarförslag 2020-01-06  att 
kommunen inrättar en befattning för en syn- och hörselinstruktör.

Varje kommun bör ha särskilt utbildad personal som kan ge stöd till personer med 
hörselnedsättning och/eller synnedsättning. Rätten till stöd regleras både i FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i artiklarna 19 
och 28, samt i Socialtjänstlagen.

För kommunen innebär inrättandet av en tjänst som syn- och hörsel instruktör 
flera fördelar genom minskat service- och hjälpbehov och bättre folkhälsa genom 
aktiva medborgare som kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

Uppgifterna för en syn- och hörselinstruktör är bland annat att ge personer med 
syn- och/eller hörselnedsättning kunskaper och färdigheter för att så långt möjligt 
klara sig själva i det dagliga livet samt ge träning i att hantera sina hjälpmedel.

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23 § 6
Medborgarförslag från Kenneth Jägsander 2020-01-06

Utdrag: 
Sociala beredningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 56 Hantering av skräp i naturen - 
medborgarförslag - fördelning
Dnr KLK 2020/12

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige 2020-06-16.

Ärendebeskrivning 
Christina Franzén, Eksjö, framför i medborgarförslag 2020-01-12 följande.

Många med mig har noterat att det ligger mycket skräp i naturen, såsom plast, glas 
kartonger med mera, speciellt längs bilvägar och gångvägar. Det är ju inte förenligt 
med den kunskap vi har om nedskräpning i naturen. Och kommunen verkar inte 
ha resurser att ta hand om detta problem.

Förslaget är att de människor som bor i vår kommun och inte kan försörja sig 
själva med ett arbete och då får försörjningsstöd från kommunen, borde kunna 
göra en stor insats här. Det krävs inga större kunskaper och inga språkkunskaper 
heller. Alla människor i arbetsför ålder utan större kroppsliga hinder borde kunna 
utföra detta. Ingen mår ju bra av att inte ha att arbete att gå till. Känna gemenskap 
och få uträtta något väderfullt.

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 
Medborgarförslag från Christina Franzén, 2020-01-12

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen
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Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 57 Rastgård för hundar i Eksjö tätort - 
medborgarförslag - fördelning
Dnr KLK 2020/21

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

Ärendebeskrivning 
Carola Andersson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2020-01-19 följande; 
Jag och min familj är på väg att bli hundägare. Redan idag umgås vi ofta med 
hundar, då vänner till familjen är hundägare. Ofta är vi hundvakter eller tar med 
hundarna på promenad. Det vi tycker fattas är möjlighet att släppa hundarna fria 
inom stängslat område. Det gäller även när vi umgås och träffar andra hundar och 
dess ägare och vill låta hundarna leka tillsammans.

Förslaget är att avstycka en del av kommunens mark i tätort för en sådan rastgård. 
Antingen genom att stycka av en del av Vildparken, alternativt att använda den del 
av gräsplanen mellan Reningsverket och Bykvarn, som redan är stängslad. 

Förutom en gräsplan, där hundarna kan springa fritt, vore det bra om man kunde 
installera fasta agilityövningar (exempelvis gungbräda, ramp, slalombana och 
hopphinder). Bänkar där hussar och mattar kan slå sig ner, vore även det toppen. 
Förhoppningen är att få till en hundrastgård i Eksjö tätort.

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 30 
Medborgarförslag från Carola Andersson 2020-01-19

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen
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Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 58 Redovisad intäkt för avverkad skog, 
Klintens naturreservat, tillförs Hultbygdens 
Intresseförening - medborgarförslag - fördelning
Dnr KLK 2020/27

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

Ärendebeskrivning 
L-E Björck, Hult, framför i medborgarförslag 2020-01-28 att intäkt för avverkad 
skog på Klintens naturreservat ska tillföras Hultbygdens Intresseförening, 
ekonomisk förening.

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 31
Medborgarförslag från L-E Björck, 2020-01-28

Utdrag: 
L-E Björck
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 59 Intrångsersättning á 1 770 tkr tillförs 
Hultbygdens Intresseförening - medborgarförslag 
- fördelning
Dnr KLK 2020/28

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

Ärendebeskrivning 
Lars-Everth Björck, Hult, framför i medborgarförslag 2020-01-28 följande; 

Intrångsersättning á 1 770 tkr utbetalades till Eksjö kommun vid bildandet av 
Klintens naturreservat. Förslagsställaren föreslår att pengarna ska tillföras 
Hultbygdens Intresseförening ekonomiska förening.

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 32
Medborgarförslag från L-E Björck 2020-01-28

Utdrag: 
L-E Björck
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 60 Val av ersättare i ledningsutskottet efter 
Göran Augustsson (SD)
Dnr KLK 2020/56

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till ersättare i ledningsutskottet efter Göran Augustsson (SD) utse 
Ulf Svensson (SD) till och med 2022-12-31.

Utdrag: 
Den valde
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 61 Val av ombud i Emilkraftens ekonomiska 
förening 2019-2023 efter Ulf Bardh (C)
Dnr KLK 2020/57

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till ombud i Emilkraftens ekonomiska förening  utse Karin Eriksson (C) 
till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Utdrag: 
Den valde
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 62 Val av ersättare i kommunala 
funktionshinderrådet efter Ulf Bardh (C)
Dnr KLK 2020/55

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till ersättare i kommunala funktionshinderrådet efter Ulf Bardh (C) 
utse Jan Nilsson (C).

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har en plats för politiker i funktionshinderrådet. Sociala 
beredningens förslag är att välja Jan Nilsson till ersättare i funktionshinderrådet.

Beslutsunderlag 
Sociala beredningens beslut 2020-02-20 § 7

Utdrag: 
Den valde
Kommunala funktionshinderrådet
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 63 Val av ersättare till ombud i AB Eksjö 
Industribyggnader efter Ulf Bardh (C)
Dnr KLK 2020/6

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som ersättare till ombud i AB Eksjö Industribyggnader efter Ulf Bardh (C) 
utse Karin Eriksson (C) till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Utdrag: 
AB Eksjö Industribyggnader
Den valde
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 64 Val av ersättare till ombud i 
Byggnadsfirman Stridh & Son AB efter Ulf Bardh 
(C)
Dnr KLK 2020/5

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som ersättare till ombud i Byggnadsfirma Stridh & Son AB efter Ulf Bardh (C) 
utse Karin Eriksson (C), till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Utdrag: 
Byggnadsfirma Stridh & Son AB
Den valde
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 65 Val av ombud i Itolv AB efter Ulf Bardh (C)
Dnr KLK 2020/7

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som ombud i Itolv AB efter Ulf Bardh (C) utse Karin Eriksson (C) till 
och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Utdrag: 
Itolv AB
Den valde
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 66 Val av ombud och ersättare till 
Kommuninvest 2020-2022
Dnr KLK 2020/58

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till ombud i Kommuninvest 2020-2022, utse Annelie Hägg (C) med 
Ekonomichef Karin Höljfors som ersättare.  

Utdrag: 
Kommuninvest ekonomisk förening 
De valda
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 67 Anmälningsärenden

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att redovisade ärenden är anmälda.

Ärendebeskrivning 
SbN -Samverkansprotokoll 2019-12-19
Bilaga samverkan 2019-12-19
BUS Samverkansprotokoll 2020-02-06
SOC Förhandlingsprotokoll enligt MBL 2020-01-14
BUS Samverkansgrupp - grundskola
Kommunala funktionshinderrådet protokoll 2020-02-04
SKR:s styrelse om Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och 
effektivitet med den äldre i fokus

-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 68 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade 
med stöd av delegation

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2020-02-18 och lednings- och 
bokslutsberedningsprotokoll 2020-02-17--18, samt beslut fattade med stöd av 
delegation anmäls.

Ärendebeskrivning 
Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2020-02-18 och lednings- och 
bokslutsberedningsprotokoll 2020-02-17--18, samt beslut fattade med stöd av 
delegation redovisas.

-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 69 Nämnds- och beredningsprotokoll

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att nämndernas och beredningarnas protokoll är anmälda.

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2020-02-19
Samhällsberedningens protokoll 2020-02-19
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-02-19
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2020-02-19
Socialnämndens protokoll 2020-02-19
Socialberedningens protokoll 2020-02-19, samt 
Tillväxt- och utvecklingsnämnden protokoll 2020-02-19
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2020-02-19 redovisas.

-----
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