
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-03-31

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:45

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande 
Ersättare

Annelie Hägg (C), ordförande
Markus Kyllenbeck (M)
Sebastian Hörlin (S)
Annelie Sjöberg (M)
Ulf Björlingson (M)
Elisabeth Werner (SD)
Lennart Gustavsson (S)
Ingegerd Axell (S)
Ulla Hägg (S)
Christer Ljung (L)
Birgitta Johansson (S)

Karin Eriksson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) 
Bo-Kenneth Knutsson (C) tjänstgörande ersättare Bo Ljung (KD) § 77-89,91,93 
Rozita Hedqvist (S) tjänstgörande ersättare för Bo Ljung (KD) § 90,92,94-108

Rozita Hedqvist (S)
Ulf Svensson (SD)
Johan Ragnarsson (V)
Lea Petersson (MP)

Tjänstemän

Övriga

Utses att justera

Justeringens plats 

Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande
Karin Höljfors, ekonomichef § 77-81 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 77-89,91,93
Gun Svensson, måltidsutvecklare § 87,91
Ann-Marie Pejrud, biträdande ekonomichef § 93

Ingegerd Axell

Stadshuset 2020-04-07 Paragrafer 77-108
och tid

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

Helena Lundborg

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

Justerande   …………………………………………….
Ingegerd Axell
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-03-31

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Stadshuset 

2020-04-07 Datum då anslag 2020-04-28
publiceras tas bort

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

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020/93

2020/92

2020/78

2019/77

2019/358

2020/80

2020/19

2020/91

2019/361

2020/85

2020/15

2020/84

2019/300

2020/51

2020/86

2020/87

2020/88

2020/89

2020/90

2019/389

Upprop

Val av justerare

Godkännande av föredragningslistan

Eksjö kommuns årsredovisning 2019

Finansrapport per 2019-12-31

Budgetuppföljning 2020-02-29 - Förvaltningen

Begränsningar i delegationsordningen

Upphandlingsärende Eksjöbostäder AB och Eksjö 
Kommunfastigheter AB
Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023, budgetdirektiv

Fördjupad analys gällande kostnader och intäkter för 
vuxenutbildningar för 2019
Försäljning av samtliga aktier i Smålands Turism AB

Måltidsutredning

Medarbetarundersökning 2019

Medborgarlöfte 2020-2021

Pandemiplaner - information

Tillagningskök Eksjö Gymnasium

Skolskjutsreglemente - Revidering

Sommaromsorg på obekväm tid

 Habiliteringsersättning 2020

Byggnation av nytt demensboende - inriktningsbeslut 

Hemtjänst alternativt särskilt boende

Ålder trygghetsboende

Tillväxt- och utvecklingssektorn delegationsordning - revidering

Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - 
uppföljning

2019/438
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun - motion 2019/329

Stadsbruk i Kvarnarp - medborgarförslag 2019/338

Flytta en cykelväg - medborgarförslag 2019/363

Utredning av upphandlingar i bolag - motion - fördelning 2019/422

Hälso- och sjukvård - avgift 2020/96

Deltagande på distans vid sammanträden i nämnder, beredningar, 
utskott och kommunstyrelsen.

2020/99

Anmälningsärenden

Utskottsprotokoll, samt beslut fattade med stöd av delegation

Nämnd- och beredningsprotokoll

Förslag till nya entréavgifter vid Eksjö museum 2019/388
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 77 Godkännande av föredragningslistan
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föredragningslistan enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende som tillkommer:
Hälso- och sjukvård – avgifter
Deltagande på distans
Avsägelser som ledamot i Smålands Turism AB

Ärende som utgår:
Äldreomsorgsplan – redovisning deluppdrag
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 78 Årsredovisning 2019 med sammanställd 
redovisning
Dnr KLK 2020/93

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Årsredovisning med sammanställd redovisning 
(koncernredovisning), samt

att överlämna densamma till Eksjö kommunrevision och kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Kommunkoncernen redovisar ett överskott på 34 mnkr för 2019, därav är 
kommunens resultat ett överskott på 23,2 mnkr. Kommunen uppfyller det 
lagstadgade balanskravet och återställer del av tidigare års negativa balanskravs-
resultat. 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen av kommunens verksamhetsmål är att 
samtliga verksamhetsområden inte har uppfyllt kommunfullmäktiges 
verksamhetsmässiga mål för 2019. 

Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppnås delvis. 
Positivt är att resultatet är ett överskott efter två år med underskott och att 
nettokostnaderna ökat mindre än skatteintäkterna vilket krävts för att kommunens 
ekonomi åter skulle nå balans. 

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kommunen även i fortsättningen kan 
tillhandahålla välfärdfärdstjänster av god kvalitet.

Beslutsunderlag 

Eksjö Kommuns Årsredovisning 2019

Utdrag: 
Eksjö kommunrevision
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 79 Finansrapport per 2019-12-31
Dnr KLK 2020/92

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten och överlämna den till kommunfullmäktige.

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

Finansrapporten ska ange 

- Aktuell likviditet
- Utrymme och nyttjad checkräkningskredit per kredittagare
- Placeringar
- Borgensåtagande per kredittagare
- Skulder

o Motparter
o Kapital- och räntebindning
o Derivat

- Redovisning och kommentarer till eventuella avvikelser från finanspolicyn

Utredning
Aktuell likviditet
Kommunens likviditet 2019-12-31 var +62,6 mnkr. Kommunens och de helägda 
bolagens sammanlagda likviditet var +191,5 mnkr. 

Utrymme och nyttjad checkräkningskredit 
Kommunkoncernen hade 2019-12-31 en gemensam checkräkningskredit på 80 
mnkr hos Nordea. Inget av den externa checkräkningskrediten nyttjades per 2019-
12-31. Krediten fördelas internt mellan kommunen och bolagen efter behov.
Bolagen hade vid 2019-12-31 en totalt sett god likviditet. Negativ likviditet hade
Eksjö stadshus AB med -2,2 mnkr samt Eksjö energi Elit AB med -24,5 mnkr.
Övriga bolag hade positiv likviditet.

Placeringar
Kommunen och koncernens likvida medel är placerade på koncernkonto hos 
Nordea. Kommunen har dessutom likvida medel på bankkonto hos
SBAB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, ICA-banken, Handelsbanken och Södra 
skogsägarna. 6,4 mnkr av förvaltade stiftelsemedel är placerade i Nordea 
Donationsmedelsfond.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skulder och borgensåtagande
Kommunen har ingen låneskuld. De helägda kommunala bolagens sammanlagda 
externa skuld är 1 086,7 mnkr. Kommunen har beviljat en total borgensram till de 
helägda kommunala bolagen med 1 372,6 mnkr. Under året har bolagens 
låneskuld ökat med 84,9 mnkr. EKFAB har ökat låneskulden med 70 mnkr, IB 
har ökat med 19 mnkr och Eksjö energi har minskat låneskulden med 4,1 mnkr.

Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen 
har också lämnats till Höglandsförbundet, tre föreningar och sedan tidigare finns 
också kvar ett borgensåtagande till privatpersoner vid bostadsbebyggelse. Av det 
senare borgensåtagandet återstår 8 tkr vid årsskiftet.  Totalt har kommunen ett 
borgensåtagande till andra än helägda kommunala bolag med 6,9 mnkr, totalt 
borgensåtagande för aktuella skulder är 1 093,6 mnkr.

Motparter
Koncernens externa lån finns samtliga i Kommuninvest. 

Kapital- och räntebindning
Kapital- och räntebindningen bör enligt finanspolicyn överstiga 2 år, vilket 
uppfylls totalt i koncernen, där kapitalbindningen i snitt är 2,9 år och 
räntebindningen 3,2 år. Eksjö Stadshus AB har, på grund av närhet till att lånen 
förfaller, en lägre kapital- och räntebindning. 

Enligt finanspolicyn ska max 40 procent av räntan vara rörlig. Detta uppfyller 
samtliga bolag i koncernen. Av koncernens lån har 85,7 procent fast ränta 
(medräknat ränteswapar som fast ränta)

Snitträntan i koncernen (ovägt medel) är 1,46 procent.

Derivat
Det derivatinstrument som koncernen tillämpar i vissa fall är ränteswapar. 
Ränteswapar innebär ett avtal om byte av räntebetalningar från rörlig och till fast 
ränta eller tvärtom. Av koncernens skuld finns 107 mnkr avtalat om ränteswapar 
hos Nordea.

En sammanställning av borgensåtagande och skulder med kapital- och 
räntebindning, derivat och räntor i koncernen redovisas nedan (bilaga 1).

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-03-24

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 80 Budgetuppföljning 2020-02-29 - 
Förvaltningen
Dnr KLK 2020/78

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna budgetuppföljningen,

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

Ärendebeskrivning 
Årets resultat prognostiseras bli positivt, 9,5 mnkr (motsvarar +0,8 procent av 
skatter och bidrag). Det är 20,5 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på 30 
mnkr (motsvarar +2,7 procent av skatteintäkter och bidrag).

Sektorerna har till och med februari förbrukat 179,1 mnkr (17 procent) av 
budgetanslaget på 1 057,6 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med -20,1 mnkr. 

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

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med 1,0 mnkr. 

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

Barn- och ungdomssektorn prognostiserar ett underskott på 15,9, mnkr(-3,7 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för IKE 
(interkommunal ersättning) inom gymnasie- och gymnasiesärskolan. Underskott 
återfinns också i grundskolan förskolan. 

Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 6 mnkr (-1,3 procent av 
budgeten). Underskott finns främst inom äldreomsorgen och socialt stöd. Inom 
äldreomsorgen beroende på bland annat fler hemtjänsttimmar än budget och 
behov av externa placeringar. Socialt stöd prognostiserar underskott till största del 
inom integration och flyktingverksamhet. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 4 mnkr (-
1,3 procent av budgeten), underskottet är hänförbart till vuxenutbildningarna.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika negativt mot 
budget med -0,3 mnkr.

Skatteintäkterna prognostiseras bli 13,8 mnkr lägre än budget, varav 

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

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

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

Utjämningsbidrag prognostiseras bli 13,5 mnkr högre än budget, varav

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

 2,6 mnkr är extra statsbidrag till kommuner med högt flyktingmottagande
 10,5 mnkr är bättre utfall i kostnadsutjämningen (nytt

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

De 5 välfärdsmiljarder som aviserats ska komma i vårbudgeten 2020 innebär 
intäkter om 6 mnkr för Eksjö kommun, dessa ingår inte i prognosen efter februari 
då de ännu inte är beslutade.

Investeringar

57,4 mnkr disponeras för investeringar 2020 varav 23,0  är återstående anslag från 
2019. Till och med februari har 0,8 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 46,8 mnkr, vilket är 10,5 mnkr lägre än budget. 

Sammanfattande kommentar

Prognosen efter februari är osäker på grund av att det i dagsläget är svårt att 
överblicka vilka konsekvenser den pågående pandemin får för både skatteintäkter 
och kostnader i verksamheterna samt vilket stöd som staten kommer att gå in 
med. Prognosen för skatteunderlagets utveckling i riket har sänkts från 2,44 
procent till 1,5 procent, vilket är 8 mnkr lägre intäkter för Eksjö. Den ökning som 
kostnadsutjämningen och ökade statsbidrag gett äts upp av minskade 
skatteintäkter. Då skatteintäkter och bidrag inte ser ut att väga upp sektorernas 
underskott blir det än viktigare att sektorernas prognostiserade underskott 
minskas för att uppnå budgeterat resultat.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) 

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

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

Varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-03-24
LU 2020-03-17 § 32
SBB 2020-03-18 § 16
Beslut BUB 2020-03-18 § 18
Beslut TUB § 2020-03-18 § 13
Beslut SocB 2020-03-18 § 18
Effekt av beslutade neddragningar - tjänsteskrivelse
Bilaga BUS effekt av beslutade neddragningar 2019-2021, mars 2020
Bilaga KLK effekt av beslutade neddragningar 2019-2021, mars 2020
Bilaga SBS effekt av beslutade neddragningar 2019-2021, mars 2020
Bilaga TUS effekt av beslutade neddragningar 2019-2021, mars 2020
Effekt av beslutade besparingar - presentation
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 81 Begränsningar i delegationsordningen
Dnr KLK 2019/77

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att på grund av det ekonomiska läget förlänga begränsningarna i 
delegationsordning gällande anställning och inköp till och med 2021-04-30 

att begränsningarna i delegationsordningen ska omprövas i mars 2021.

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

Begränsningarna innebär:

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

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

begränsningarna i delegationsordningen för anställning och inköp samt 

På följande sätt har verksamheten tidigare hanterat beslutet och har för avsikt att 
hantera verkställigheten av ovanstående förslag till beslut.

Rutin ”nyanställningar”
Beslut: alla nyanställningar (månadsanställda) ska beslutas om av sektorschef 

Hantering:
Mail innehållande följande skickas till sektorschef vid behov av 
nyanställning(månadsanställda):

 Titel
 Huvudsaklig arbetsuppgift
 Omfattning
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31
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 Arbetsplats
 Vem anställningen ersätter
 Konsekvens av att inte genomföra anställningen (kortfattat)

Sektorschef beviljar/avslår och sparar svarsmailet i separat mapp för att vid behov 
kunna sammanställa besluten.

Rutin ”övertid”
Beslut: ingen övertid ska förekomma, undantag beviljas restriktivt av sektorschef 

Hantering:

Mail innehållande följande skickas till sektorschef före eventuell övertid beviljas:

 Omfattning
 Orsak (kortfattat)

Sektorschef beviljar/avslår och sparar svarsmailet i separat mapp för att vid behov 
kunna sammanställa besluten.

Eventuella undantag för verksamhet utformas av sektorschef och godkänns av 
kommundirektör samt biläggs därefter dessa riktlinjer.

Rutin ”inköp”
Beslut: sällanköp över 5 000 kr ska beslutas av sektorschef. Sällanköp under 5 000 
beslutas av enhetschef/avdelningschef/rektor

Hantering:

Mail innehållande följande skickas till sektorschef 

 Vad som ska köpas in
 Belopp
 Orsak (kortfattat)

Sektorschef beviljar/avslår och sparar svarsmailet i separat mapp för att vid behov 
kunna sammanställa besluten.

Sällanköp är köp som inte görs regelbundet till verksamheten som till exempel 
mobiltelefoner, datorer, konsulttjänster, utbildningar/konferenser.

Till sällanköp räknas inte inköp som med regelbundenhet görs för den löpande 
driften av verksamheten även om de bara görs en-två ggr/år, som till exempel 
läromedel i skolan.

13
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-03-17 § 34
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2020-03-16
Beslut Ks 2020-01-21 § 8
Beslut Ks 2019-04-02  § 114
Beslut Ks 2019-10-01 § 276

Utdrag: 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadssektorn 
Barn-och utbildningsssektorn 
Sociala sektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 82 Upphandlingsärende Eksjöbostäder AB 
och Eksjö Kommunfastigheter AB
Dnr KLK 2019/358

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna handlingsplanen,

att godkänna rutin för delgivning av information avseende genomförda 
upphandlingar, samt

att ärendet anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB under 
perioden 2015-2018 köpt konsulttjänster för 6,7 mkr utan att göra regelrätta 
upphandlingar, fick vd för Eksjö Stadshus AB följande uppdrag av Eksjö 
Stadshus styrelse 2019-10-21 § 47: 
- Att ta fram en handlingsplan för att gällande riktlinjer för upphandling följs i
hela koncernen.

- Att ta fram rutiner för delgivning av information mellan bolagsstyrelse och ägare
av genomförda upphandlingar.

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

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

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

Förvaltningschefen/VD ansvarar för att det:
• upprättas rutiner som säkerställer att upphandlings- och inköpspolicyn och
därtill hörande riktlinjer följs,

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

 Ägardirektiven

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

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

Upphandling:

Bolaget ska vid upphandlingen se till att Lagen om offentlig upphandling samt 
övrig tillämplig lagstiftning iakttas. Eksjö kommuns upphandlingskompetens ska i 
möjligaste mån användas. Kommunens upphandlings- och inköpspolicy gäller för 
hela koncernen. 

Styrelsen ska anta riktlinjer som är enhetliga med kommunens riktlinjer. 
Avvikelser från dessa ska beslutas av Eksjö Stadshus AB.

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

Delgivning av information
Uppföljning av följsamheten mot upphandlings- och inköpspolicyn med riktlinjer 
ska ske i internkontrollen i hela förvaltningen och i alla helägda bolag. Bolagens 
internkontroll redovisas årligen vid ett ägarsamråd. Detta säkerställer att 
bolagsstyrelsen informerar ägaren om genomförda upphandlingar. 

Beslutsunderlag 
Beslut ESAB 2020-03-10 § 99
Beslut ESAB 2020-01-14 § 78
Beslut ESAB 2020-11-12 § 61
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2020-01-09

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 83 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023, 
budgetdirektiv
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att anta det reviderade direktivet för budget och verksamhetsplan 2021-2023.

Ärendebeskrivning 
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget 
och verksamhetsplan 2021-2023 vad gäller verksamhet och finansiella mål. 
Direktivet utgår från kommunens vision och kommunprogrammet som antagits 
av fullmäktige. Budget och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under 3-års 
perioden ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen och målen i 
kommunprogrammet. Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver vision 
och kommunprogram har varit omvärldsanalys som behandlades av fullmäktige i 
2019-12-12 och kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet 2020-01-23. 

Politisk viljeinriktning 2021-2023 
Vi ska arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för 
människor och företag. De positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska 
förstärkas. Viktiga grundförutsättningar för detta är ett hållbart samhälle ur 
miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning 
och möjlighet till en stimulerande fritid.   

De beslut som tas idag får påverkan på möjligheter att bedriva verksamhet i 
framtiden. Planering av organisation, investeringar och finansiering ska därför 
präglas av långsiktighet.    

Övergripande är de mest kritiska faktorerna för goda utvecklingsmöjligheter i 
dagsläget:

 Ekonomi i balans
 Integration
 Bostäder
 Digitalisering
 Kompetensförsörjning

Goda möjligheter för alla barn och unga att utvecklas positivt i kommunen är en 
framgångsfaktor. Tillgång till äldreomsorg av god kvalitet utifrån behov och med 
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valfrihet är en grundtrygghet i kommunen. För framtida utvecklingsmöjligheter 
krävs att fokus inriktas mot klimat och energifrågor. 

En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte minst 
genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och 
evenemangsorter.

Förvaltningen ska genomsyras av ett aktivt och framåtsyftande miljöarbete. För 
att uppnå extra kvalitet för varje enskild individ ska förvaltningens sektorer 
samverka utifrån ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ska arbeta för fördjupning 
och breddning av samarbetet med såväl höglandskommunerna som regionen. För 
att öka effektiviteten och möta behovet av kommunala tjänster nu och i framtiden 
ska förvaltningen arbeta för ökad digitalisering inom verksamheterna. 

Prioriterade mål  
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2021-2023 särskilt beakta:

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

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

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

- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges
förutsättningar att utvecklas

- Öka och bredda tillgången till bostäder

- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att
effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet

- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna
tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet.

Finansiella mål
- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under

planperioden

- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av
skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2021-23 ska
tillsammans med budgeten 2020 och bokslut 2014-2019 vara i snitt
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minst 1,8 procent 

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden samt under 10
års perioden 2014-2023

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

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

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

Uppdrag 
Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de 
ekonomiska förutsättningarna med ett skatteuttag och avgifter och som invånarna 
och andra intressenter uppfattar som rimligt. Som underlag ska avvikelseanalys av 
kommunens verksamheter avseende kvalitet och kostnader mot andra kommuner 
redovisas samt andra underlag om hur resursutnyttjandet kan effektiviseras. 

I underlaget till budget ska särskilt beaktas påverkan och risker för påverkan på 
verksamheter och det ekonomiska läget både på kort och lång sikt med anledning 
av den pågående pandemin (covid-19).

Sektorernas ramar för 2021 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2019. 
Dessa ramar omprövas inte i grunden. Om förutsättningarna förändrats för 
sektorernas verksamheter och/eller kommunens skatteintäkter och bidrag ska i 
underlaget redovisas förändringar jämfört med då budgeten fastställdes och 
förslag till hur detta ska hanteras. 

För att skapa goda planeringsförutsättningar för verksamheterna ska underlaget 
vara uppbyggt så att budgetramar kan fastställas ett drygt år före budgetåret. 
Sektorernas ramar för 2022 ska alltså kunna fastställs av kommunfullmäktige i 
oktober 2020.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-03-17 § 37
Förslag till direktiv för budget och verksamhetsplan 2021-2023
Förslag till direktiv för budget och verksamhetsplan 2021-2023 från Annelie 
Hägg, Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin

Utdrag: 
Kommunfullmäktige

19



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 84 Deltagande på distans vid sammanträden i 
nämnder, beredningar, utskott, bolagsstyrelser 
och kommunstyrelsen
Dnr KLK 2020/99

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att deltagande i nämnd-, berednings-, utskotts-, helägda bolagsstyrelser 
och kommunstyrelsens sammanträden får ske på distans under Covid 19 pandemin.

Kommunstyrelsen beslutar

att ovanstående beslut gäller till nästa kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Förslaget till beslut innebär en möjlighet för deltagande i nämnd-, berednings-, 
utskotts, helägda bolagsstyrelser eller kommunstyrelse sammanträden på distans. 
Deltagande på distans förutsätter att fullmäktige har beslutat i vilken utsträckning 
det får ske, 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL. 

En nämnd, beredning, utskott, helägda bolagsstyrelser eller kommunstyrelsen kan 
inte på eget initiativ, utan stöd i fullmäktigebeslut, besluta om distansdeltagande.

Deltagandet/närvaron på distans får endast ske om särskilda skäl föreligger. En 
dialog med ordföranden sker om närvaro på distans önskas. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen före sammanträdet anmäla 
detta till sekreteraren. 

Under kommunstyrelsens sammanträde framkom att det kan finnas behov utav 
möten på distans innan nästkommande kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
beslutade därför att det ska vara möjligt att genomföra möten på distans fram till 
kommunfullmäktige nästkommande möte.
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2020-03-31
SKR- Kommunala sammanträden 202-03-29

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 85 Fördjupad analys gällande kostnader och 
intäkter för vuxenutbildningar för 2019
Dnr KLK 2020/19

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna fördjupad analys gällande kostnader och intäkter för 
vuxenutbildningarna 2019,

att godkänna handlingsplanen.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens beslutade 2020-03-03 § 35 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. Samt att 
redovisning av uppdragen ska ske till dagens sammanträde. 

Vuxenutbildningarna i Eksjö lyder under Tillväxt- och utvecklingsnämnden och 
består av två enheter med helt olika förutsättningar. Under 2019 uppstod på båda 
enheterna stora budgetavvikelser som uppdagades först under hösten, där de 
åtgärder som vidtogs för att hindra de negativa avvikelserna var långt ifrån 
tillräckliga och resulterade i stora negativa avvikelser i årsbokslutet.

I tjänsteskrivelsen presenteras en analys av kostnader och intäkter för 
vuxenutbildningarna 2019, en förklaring till de stora avvikelserna samt en plan för 
arbetet mot en budget i balans 2020.

Bakgrund
I samband med bokslutsberedningen 2019 gavs förvaltningen i uppdrag att: 

 göra en fördjupad analys av kostnader och intäkter för
vuxenutbildningarna 2019 samt ta fram en handlingsplan för budget i
balans för 2020.

 redovisa uppdragen till kommunstyrelsen 31 mars 2020.

Utredning
”De stora negativa avvikelserna ligger under vuxenutbildningarna som totalt 
redovisar ett underskott på 7,2 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget 
med 49 procent. Underskottet beror främst på kraftigt minskade schablonintäkter 
för SFI-undervisningen inom Vux i12.”

Schablonintäkterna för nyanlända budgeterades till 8500 tkr men det slutliga 
utfallet blev 4964 tkr. Avvikelsen i utfallet doldes fram till september helt av 
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uppbokningar i års- och tertialbokslut som inte hade bokats tillbaka, vilket i 
beslutsstödet indikerade en verksamhet helt i balans med den ursprungliga 
budgeten. 

”Dessutom har verksamheten belastats med höga personalkostnader på 1,5 mnkr 
till följd av stora volymer som inte kunde anpassas till den lägre schablonintäkten. 
”
Antalet inskrivna elever på Vux i12 var under hela 2019 på de högsta nivåerna 
någonsin och då budgetavvikelserna upptäcktes i september var det i princip 
omöjligt att minska personalkostnaderna då alla grupper redan var igång. Vi hade 
dessutom påbörjat arbetet med utökad undervisningstid för våra mest 
kortutbildade elever vilket sedan sommaren knutit upp nya resurser

”För Campus har avvecklingskostnaderna för bl.a. Visuella effekter inneburit ett 
underskott på ca 1 mnkr. Med färre studenter har man inte kunnat samordna 
externa föreläsare eller minska lokalerna och uthyrningsrum.”

Visuella effekter hade under hösten 2019 bara en klass med 35 finansierade elever, 
jämfört med de tidigare två klasserna. Under hösten försvann de tidigare 
möjligheterna att samordna såväl lokaler som externa föreläsare så att deras 
kostnader spreds ut på två utbildningsomgångar. 

YH-utbildningen IT-säkerhetstekniker bestod under hösten även den av endast en 
utbildningsomgång och även här minskade möjligheterna att fördela lokal- och 
personalkostnader på tidigare två utbildningsomgångar.

”Inom utbildningen IT-säkerhetstekniker redovisas ett underskott på 0,9 mnkr 
vilket beror på hälften av eleverna avbröt utbildningen vilket innebär tappat 
bidrag. ”

I övergången från år ett till år två innebar för Campus i12s del att 12 av 23 
studenter på utbildningen till IT-säkerhetstekniker avbröt sina studier. Orsaken 
var i de flesta fallen att studenterna inte klarat godkända betyg i tillräckligt många 
kurser under år ett för att få fortsatta studiemedel från CSN. 

Andra att-satsen

Vuxenutbildningarna arbetar under 2020 med regelbundna avstämningar med 
såväl sektorsledning som ekonomiavdelning inför prognoserna. 

Påbörjade aktiviteter för att arbeta mot en budget i balans är bland annat

 Aktivt arbete med att hitta nya hyresgäster i obelagda lokaler.
 Personalbesparingar främst inom Vux i12, där visstidsanställningar inte

förlängs och personal som sagt upp sig inte ersätts.
 Till viss del sammanslagen administration mellan Vux i12 och Campus i12

(hittills besparing om en tjänst)
 Minskade kostnader pga avvecklad konsult på Campus (en tjänst)

23



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Effektiviseringar då långtidssjukskriven personal inte ersatts av vikarier (ca
en tjänst)

 Återtagande av Samhällsorienteringen i egen regi

Planerade aktiviteter för att arbeta mot en budget i balans:

 Minskad personaltäthet på Vux i12
 Minskad ledningsorganisation inom vuxenutbildningarna
 Kraftigt skärpta krav på antal behöriga sökanden för att vi skall starta

höstens YH-utbildningar
 Översyn av lokalvårdsorganisation

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 § 35
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna 2020-03-26

Utdrag: 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 86 Försäljning av samtliga aktier i Smålands 
Turism AB
Dnr KLK 2020/91

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att sälja sitt aktieinnehav i Smålands turism AB till Region Jönköpings län, 

att aktierna säljs till sitt nominella värde, 

att ett samverkansavtal upprättas mellan regionens kommuner, Region 
Jönköpings län och Smålands Turism AB samt, 

att beslutet gäller under förutsättning att likartat beslut fattas, i god tid före 
bolagsstämman 2020-06-03, i samtliga kommuner i Jönköpings län.

Ärendebeskrivning 
Sammanfattning
I juni 2019 initierade ägarna till Smålands Turism AB en arbetsgrupp som fick i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för en försäljning av kommunernas aktier till 
Region Jönköpings län. I dag äger regionen 50 procent av aktierna i bolaget, 
medan kommunerna äger övriga 50 procent. Under våren 2020 ska ett 
samarbetsavtal mellan kommunerna och Region Jönköpings län arbetas fram. 
Avtalet ska reglera formerna för framtida samverkan.

Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län äger 50 procent av Smålands Turism AB. Länets tretton 
kommuner önskar nu överlåta sina aktier i bolaget till Region Jönköpings län.

Vid bolagsstämman i juni 2019 fick en arbetsgrupp i uppdrag att arbeta igenom 
frågeställningarna gällande ägardirektiv, styrelsearvode, långsiktig finansiering av 
företaget, samverkan mellan företaget, kommunerna och Region Jönköpings län.

Arbetsgruppens förslag är dels att kommunerna överlåter sina aktier i bolaget så 
att Region Jönköpings län blir ensam ägare till Smålands Turism AB, dels att ett 
avtal upprättas som reglerar hur bolaget och kommunerna ska samverka.
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Frågan har varit uppe till diskussion och ställningstagande i Primärkommunal 
samverkan (PKS) samt i Kommunalt forum. Samverkansavtalet ska vara 
undertecknat senast i samband med ordinarie bolagsstämma den 3 juni 2020.

Nuvarande aktiefördelning i Smålands Turism AB är:

Ägare Antal aktier Andelstal (%)

Region Jönköpings län 300 50

Aneby kommun 6 1

Eksjö kommun 18 3

Gislaved kommun 30 5

Gnosjö kommun 6 1

Habo kommun 6 1

Jönköping kommun 108 18

Mullsjö kommun 6 1

Nässjö kommun 24 4

Sävsjö kommun 12 2

Tranås kommun 18 3

Vaggeryd kommun 12 2

Vetlanda kommun 24 4

Värnamo kommun 30 5

Summa 600 100

De 300 aktier som ägs av kommunerna föreslås säljas till sitt nominella belopp, 

1 000 kronor per aktie. Det innebär för Eksjö kommuns del en försäljning av 18 
aktier till ett totalt värde av 18 000 kr. 

Försäljningen förutsätter att likartade beslut fattas i samtliga länets kommuner. 
Det behöver göras i god tid före bolagsstämman i Smålands Turism AB den 3 juni 
2020.

För att reglera hur Smålands Turism AB och länets kommuner ska samverka, 
utifrån bolagets uppdrag och kommunernas behov, utan att kommunerna har ett 
ägarinflytande, ska ett samverkansavtal tas fram. Arbetet med avtalet sker i 
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samverkan mellan bolaget, kommunerna och Region Jönköpings län. Detta sker 
under våren 2020.

I samband med att Region Jönköpings län tillträder som ensam ägare av bolaget 
kommer nuvarande styrelse att avgå och en ny styrelse väljas. Förslag till ny 
styrelsesammansättning är:

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter (inga ersättare) varav fem utses av Region 
Jönköpings län, en ledamot nomineras av kommunerna via Primärkommunal 
samverkan (PKS) och en ledamot med erfarenhet från branschen nomineras 
genom Smålands Turism AB. Regionrevisionen utser lekmannarevisor i bolaget.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2020-03-19

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 87 Måltidsutredning
Dnr KLK 2019/361

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport och arbeta vidare utifrån föreslagna åtgärder i syfte 
att effektivisera måltidsverksamheten 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade (Ks § 198, 2019-05-28) att ge förvaltningen i uppdrag 
att till kommunstyrelsen 28 november redovisa följande: Utredning av 
måltidsorganisationen i kommunen med möjliga effektiviseringar innefattande 
funktion för respektive kök. I utredningen ska tidigare utredningar gällande 
måltidsorganisationen och kök samt måltidspolicyn beaktas tillsammans med nya 
förutsättningar och möjligheter till effektivisering. Tiden för uppdraget förlängdes 
i kommunstyrelsen (Ks § 337, 2019-11-26) till att redovisnings skulle ske till 
kommunstyrelsen 31 mars 2020 för att framförallt få möjlighet att göra en 
jämförelse mot andra kommuner i syfte att få mer kunskap och fakta ur ett 
omvärldsperspektiv om måltidsverksamheten. 

Sett till antalet invånare har Eksjö minst antal kök per invånare bland 
jämförelsekommunerna. Antalet kök är en kostnadsdrivande variabel och är 
viktigt att ha i beaktande som en helhet när andra enheters geografiska placering 
inom framförallt verksamheterna förskola, skola och äldreomsorg planeras. I 
genomsnitt hanteras det fler antal portioner per årsarbetare i Eksjö än i 
jämförelsekommunerna, vilket bland annat innebär att Eksjö har lägre 
personalkostnader jämfört till såväl antalet portioner och per invånare. 

Jämfört med 2017 har funktionsnivåerna på köken i Eksjö förbättras via 
ombyggnationer och renoveringar. 

De alternativa driftsformerna för måltidsverksamheten har inte visat sig vara mer 
effektiva ur ett verksamhets- och ekonomiperspektiv än nuvarande driftsform. Av 
de alternativa driftsformerna som undersökts är det alternativet kyld mat ifrån 
extern leverantör för matdistribution som är mest intressant att i så fall kolla 
djupare och vidare på.  

Åtgärder att vidta
 Eksjö gymnasiums kök fungerar idag som ett kombinerat tillagnings- och

mottagningskök. Eksjö gymnasiums inriktning ändras till ett
tillagningskök.

 Ett utvecklingsarbete behöver ske med att förankra måltidspolicyn för att
sprida kunskapen om den och förbättra arbetet utifrån måltidspolicyn.
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 Åttaveckorsmatsedeln kommer att minskas ned till färre veckor till
sommaren 2020 i syfte att säkra kvaliteten på rätterna, bättre och
effektivare resthantering och fler omtyckta rätter oftare. Matsvinnet
bedöms minska bland annat utifrån att kommer bli en bättre kontroll på
föregående periods servering för att kunna planera mängden mat bättre.

 Arbete för att förbättra livsmedelsavtalsföljsamheten i hela förvaltningen.
 Utveckla ekonomistyrningen för att uppföljning ska kunna göras enklare

för respektive kök i syfte att få bättre koll på vad respektive kök har för
kostnader. Plan att införa det till halvårsskiftet 2020.

Beslutsunderlag 
Beslut Lu 2020-03-17 § 38
Beslut BUB 2020-03-18 § 19
Beslut SocB 2020-03-18 § 17
Måltidsutredning från Simon Lennermo och Gun Svensson 2020-03-13
Bilaga till måltidsutredning måltidspriser länets kommuner 2019
Beslut Ks 2019-11-26 § 337

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Biträdande ekonomichef
Måltidsutvecklare
Kostchef sociala sektorn
Sektorsekonom sociala sektorn
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Ks § 88 Medarbetarundersökning 2019
Dnr KLK 2020/85

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för att 
nå goda resultat i en organisation. Medarbetarengagemang beskriver 
medarbetarnas motivation och förutsättningar för att göra sitt bästa i sitt arbete.

Totalindex ( 0-100) fokuserar på arbetsgivarens förmåga att 
främja, ta tillvara och bygga vidare på engagemanget som finns i Eksjö kommun. 
Ju högre värde ju bättre medarbetarengagemang. Förklaring HME (Hållbart 
medarbetarengagemang)

Motivation
Motivation tar sikte på att utvärdera medarbetarens förutsättningar att engagera 
sig i sitt arbete. En hög motivation och en positiv känsla när man går till arbetet 
ger goda förutsättningar att göra ett bra jobb, utvecklas och bidra till utveckling av 
verksamheten.
- Mitt arbete känns meningsfullt, HME 87.5
- Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, HME 77.5
- Jag ser fram emot att gå till jobbet, HME 77.5
- Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, HME 77.5

Ledarskap
Ledarskap tar sikte på att utvärdera närmsta chefs förmåga att ge förutsättningar 
för ett starkt och hållbart medarbetarengagemang i verksamheten.
- Min närmsta chef visar förtroende för mig som medarbetare, HME 85
- Min närmsta chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete, HME 82.5

Styrning
Styrning tar sikte på att utvärdera om organiseringen av verksamheten på din 
arbetsplats ger dig förutsättningar att förstå verksamheten och var man passar in i 
den.
- Jag är insatt i min arbetsplats mål, HME 80
- Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt, HME 70
- Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete, HME 85

Redovisning av förvaltningens resultat utav kränkning, mobbning, trakasserier, 
sexuella trakasserier, diskriminering och hot och våld
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Beslutsunderlag 
Medarbetarundersökning 2019 - förvaltningen

Utdrag: 
HR-avdelningen
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Ks § 89 Medborgarlöfte 2020-2021
Dnr KLK 2020/15

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till medborgarlöfte 2020-2021.

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt medborgarlöfte för 2020-2021 har tagits fram i samverkan mellan 
polisen och företrädare för Eksjö kommun. 

Förslaget innebär följande:

 Att öka den upplevda tryggheten i de östra delarna av kommunen.
 Att minska risken för unga att hamna i drogberoende och

kriminalitet.

Det ska vi åstadkomma genom följande aktiviteter:

 Polisen lovar att genomföra minst tio riktade insatser mot alkohol och
droger i hela kommunen.

 Kommunen lovar att arbeta med hög skolnärvaro utifrån
kommunprogrammets  indikator skolnärvaro.

 Polisen lovar att utöka samarbetet med tjänstepersoner som arbetar med
ungdomar bland annat ungdomslotsar.

 Kommunen lovar att ordna en drogförebyggande föreläsning för föräldrar
och skolpersonal i samverkan med polisen.

 Polisen och kommunen lovar att genomföra två medborgarmöte med
fokus på trygghet i de östra delarna av kommunen.

 Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen,
börja implementera och arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST,
effektiv samordning för trygghet.

 Polisen och kommunen lovar att under året genomföra minst fyra
samverkansmöten om pågående aktiviteter.
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Utredning
Kommunen och polisen har tillsammans utarbetat förslaget. 

Såväl kommunen som polisen anser det är fortsatt viktigt att arbeta för att minska 
risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet.

Ett av medborgarlöftena 2018-2019 vad att minska risken för unga att hamna i 
drogberoende och kriminalitet. Både polisen och Eksjö kommun anser det 
angeläget att fortsätta arbeta med det löftet. 

I medborgardialogen integration 360 grader, som Emilkraften gjort tillsammans 
med Eksjö kommun, har det framkommit att det finns en viss känsla av otrygghet 
i de östra delarna av kommunen. Ett starkt perspektiv som kommit fram är 
ungdomslotsarnas betydelsefulla arbete och hur de bygger relationer med 
ungdomar. Polisen har varit med i medborgardialogen. 

Effektiv samordning för trygghet (EST) är en arbetsmetod som syftar till att 
förebygga och minska otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller 
är på väg att hända.

Beslutsunderlag 
Beslut Lu 2020-03-17  § 40
Medborgarlöfte 2020-2021
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall 2020-03-16

Utdrag: 
Kansliet
Polisen Eksjö
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Ks § 90 Pandemiplaner - information

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen arbetar med att uppdatera samtliga pandemiplaner, med prioriterat 
område-, personal. Under dagens sammanträde redovisas hur arbetet fortgår med 
kommunledningskontorets pandemiplan, prioritet personal.

Kommunledningskontoret består av följande funktioner: Kommundirektör och 
kansliavdelningen, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen, HR-avdelningen, 
Kommunikationsavdelningen, Räddningstjänsten samt Höglandets 
överförmyndarkansli.

Steg 1 – personalfrånvaro på över 15 procent
Steg 2 – 50 procent eller högre frånvaro av personal 
Steg 3 – när tillgängliga personalresurser inte längre klarar verksamheten 
enligt steg 2

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

Det övergripande målet med pandemiarbetet är att minimera dödligheten och 
sjukligheten i befolkningen samt att minimera övriga negativa konsekvenser för 
individen och samhället. Detta sker genom olika strategier – medicinska, icke-
medicinska samt kommunikationsinsatser. 
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Ks § 91 Tillagningskök Eksjö Gymnasium
Dnr KLK 2020/84

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att köket på Eksjö Gymnasium förändras till ett komplett tillagningskök.

Ärendebeskrivning 
Eksjö Gymnasium fungerar i nuläget som ett kombinerat tillagnings- och 
mottagningskök. Huvudkomponenter till skollunchen levereras från Centralköket 
men på gymnasieskolan tillagas och serveras middag till elever som studerar på 
orienteringsinriktning, cykelinriktning och estetiska programmet.

Idag lagar Centralköket fler portioner än det är anpassat för. Med genomförda och 
kommande ökningar av elever på Linnéskolan, Grevhagsskolan och 
Norrtullskolan behöver Centralköket frigöra kapacitet. För att få loss kapacitet i 
Centralköket utrustas Eksjö gymnasium med en 100-liters kokgryta och blir då ett 
komplett tillagningskök. 

Målgruppen består av gymnasieelever som idag inte omfattas av skollagen om 
näringsriktig och kostnadsfri skollunch. För att erbjuda en konkurrenskraftig 
gymnasieskola är tanken inte att ta bort eller ta betalt för skollunchen utan istället 
anpassa utbudet. Ambitionen är att erbjuda tre rätter varje dag och att det är 
omtyckta och prisvärda rätter. Med en kokgryta kommer köket att bli ett komplett 
tillagningskök med möjligheter att utveckla en egen matsedel med olika alternativ. 
Det ökar även möjligheten att kunna erbjuda ett veganskt alternativ. 

Beslutsunderlag 
Beslut BUB 2020-03-18 § 20
Tjänsteskrivelse, måltidschef och måltidsutvecklare, 2020-03-09.

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Måltidschef
Måltidsutvecklare
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Ks § 92 Skolskjutsreglemente - Revidering
Dnr KLK 2019/300

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Eksjö kommuns skolskjutsreglemente revideras utifrån föreslagna 
förändringar, samt

att förändringarna gäller från och med läsåret 2020/2021.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen antog 2019-09-03, § 109, Eksjö kommuns skolskjutsreglemente 
att gälla från och med läsåret 2019/2020. 

Följande revidering föreslås i avsnitt 2.2 Undantag, Lokala undantag, sid 6:

Skolskjuts inom tätort beviljas inom ramen för följande undantag:

Elever som är folkbokförda i bostadsområdet Kvarnarp och skolplacerats på 
Linnéskolan får skolskjuts, från och med årskurs 2 till och med årskurs 3. En 
hållplats finns för hämtning och lämning 
- Mariakapellet

Inför läsåret 2019/2020 anordnades sju förskoleklasser i Eksjö tätort eftersom 
barnantalet ökat. Två förskoleklasser placerades på Norrtullskolan, två på 
Linnéskolan och tre på Grevhagsskolan. I Grevhagsskolans närområde utökades 
skolans lokaler med en paviljong. Grevhagsskolan kan därmed ta emot alla 6-
åringar med folkbokföringsadress i Kvarnarpsområdet. 

Under tidigare år har Grevhagsskolan inte haft möjlighet att ta emot alla barn från 
Kvarnarpsområdet, utan barn- och utbildningssektorn har placerat barn från övre 
Kvarnarp på Linnéskolan och därför erbjudit dem skolskjuts. 

Förslaget till revidering innebär att elever i förskoleklass och årskurs 1 inte erbjuds 
skolskjuts till Linnéskolan och att hämtning och lämning endast sker på en plats.

Beslutsunderlag 
Beslut BUB 2020-03-18 § 23 
Tjänsteskrivelse av Ann-Marie Pejrud 2020-03-06.
Skolskjutsreglemente Eksjö kommun 2020-2021

Utdrag: 
Skolskjutsansvarig
Skolskjutsentreprenör
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Ks § 93 Sommaromsorg på obekväm tid
Dnr KLK 2020/51

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillskjuta medel motsvarande 80 tkr från kommunstyrelsen oförutsett, för att 
bibehålla kapaciteten av barnomsorg på obekväm arbetstid under 2020 med 
anledning av pandemin,

att hänskjuta ärendet angående sommaromsorg på obekväm arbetstid från och 
med 2021 till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2020-03-03 § 47 och har utretts av 
barn- och utbildningssektorn för att om möjligt hitta alternativa besparingar. 
Förslaget att inte erbjuda omsorg på obekväm arbetstid under veckorna 28 – 31 
innebär en besparing på cirka 80 000 kronor.

Alternativ till andra besparingar inom förskola är:

 att omsorg på obekväm arbetstid inte erbjuds under helger. Sedan juni
2019 erbjuds omsorg på obekväm tid endast varannan helg. Detta
alternativ innebär att omsorg på obekväm tid inte erbjuds från och med
fredagar klockan 18.00 till måndagar klockan 06.00. Förslaget innebär en
besparing på cirka 750 000 kronor på helårseffekt.

 att omsorg på obekväm arbetstid inte erbjuds under storhelger vid jul,
nyår, påsk och midsommar. Antal dagar som berörs kan variera mellan
åren beroende på vilka veckodagar som jul- och nyårshelgen infaller. Ur
administrativ synpunkt är detta alternativ inte önskvärt eftersom
schemaläggning och tjänsteomfattning försvåras och eventuellt minskar
besparingen. Förslaget innebär en besparing på cirka 55 000 kronor på
helårseffekt.

 att bibehålla prognostiserat underskott (IKE 9,7 + 6,2 mknr).
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Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) 

att tillskjuta medel motsvarande 80 tkr från kommunstyrelsen oförutsett, för att 
bibehålla kapaciteten av barnomsorg på obekväm arbetstid under 2020 med 
anledning av pandemin,

att hänskjuta ärendet angående sommaromsorg på obekväm arbetstid från och 
med 2021 till budgetberedningen.

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

Varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.

Beslutsunderlag 
Beslut BUB 2020-03-18 § 21
Tjänsteskrivelse -Sommaromsorg på obekväm tid, återremiss 2020-03-16
Beslut Ks 2020-03-03 § 47
Tjänsteskrivelse - Sommaromsorg på obekväm arbetstid tillägg 2020-03-27
Tjänsteskrivelse- Sommaromsorg på obekväm tid 2020-02-06
Tjänsteskrivelse Dialog arbetsgivare angående förskola 2018-09-14
Tjänsteskrivelse - Omsorg oregelbunden tid 2018-12-12
Beläggning Månen 2018

Utdrag: 
Barn- och ungdomsberedningen
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Ks § 94 Habiliteringsersättning 2020
Dnr KLK 2020/87

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att rekvirera statsbidrag från socialstyrelsen gällande habiliteringsersättning för 
2020. 

Ärendebeskrivning 
Statsbidrag för habiliteringsersättning för 2020 kan rekvireras från Socialstyrelsen. 
För Eksjö kommun är summan 675 694 kronor att rekvirera. 

Statsbidraget får användas till att bibehålla en nivå av dagpenningen som tidigare 
höjts med hjälp av statsbidraget. Sociala sektorn kommer att betala dagpenning till 
dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning) med 40 
kronor från 2020-01-01.

Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-03-18 § 27
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström och Gunilla Bergdalen 2020-03-06

Utdrag: 
Sektorsekonom
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Ks § 95 Byggnation av nytt demensboende - 
inriktningsbeslut
Dnr KLK 2020/88

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag med kostnadsberäkning på nytt 
särskilt boende anpassat för personer med bland annat kognitiv sjukdom på ca 60 
platser,

att redovisning sker till budgetberedningen i augusti 2020. 

Ärendebeskrivning 
I budgetprocessen 2020-2022 fick sociala sektorn i utredningsuppdrag att ta fram 
en äldreomsorgsplan innefattande beskrivning av aktuella boendeslag. 
Utredningsuppdraget skulle omfatta behovsanalys samt presentation av möjliga 
lösningar om behov finns för trygghetsboende, demensboende och särskilt 
boende med inriktning vård. Uppdraget redovisades till budgetberedningen 28-29 
augusti 2019. Socialnämnden fick en presentation av ärendet 2019-09-18 (SocN § 
130). 

Utredning
Det är en stor skillnad i omsorgsbehovet mellan en 65-åring och en 95-åring, 
precis som det är skillnader i behoven hos en person med en kognitiv respektive 
en fysisk funktionsnedsättning. Till detta kommer att alla är unika individer och 
att det är uppenbart att även äldre med liknande funktionsnedsättningar kan ha 
olika önskemål och behov. Det innebär att bostäders utformning behöver vara 
anpassad utifrån olika gruppers behov. 

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

Utifrån nuläget bedöms behovet bestå av särskilda boendeplatser för personer 
med kognitiv hjärnsjukdom, vara den målgrupp som största utmaningen ligger i 
att kunna tillgodose antalet platser, tillika kompetens och inre och yttre 
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boendemiljö. Eksjö kommuns befintliga boendeplatser lever inte upp till de 
förutsättningar i miljön som påverkar och underlättar i omsorgen och vården för 
målgruppen. För att sociala sektorn ska kunna bedriva en god och effektiv 
verksamhet, där brukarens livskvalitet/behov är styrande, behöver förändringar 
ske i dessa områden. För brukare som har ett biståndsbeslut med hemtjänst på 
över 120 timmar per månad kan särskilt boende ge större trygghet och högre 
livskvalitet är hemtjänst. 

Eksjö kommun har 42 demensplatser idag och 147 vårdboendeplatser. I 
uppdraget om nuläge och behov av äldreomsorg som presenterades till 
budgetberedningen i augusti 2019 och till socialnämnden i september 2019 
bedömdes behovet av framtida äldreomsorgsplatser utifrån befintlig 
befolkningsprognos. Prognosen för åren 2019-2030 utgår ifrån att samma andel 
65 år och äldre har behov av att bo på särskilt boende. Prognostiserat, utifrån 
kommunens befolkningsprognos, kommer det att vara totalt 63 personer fler som 
kommer att ha behov av särskilt boende som är 65 år eller äldre 2030 jämfört med 
2018.

Utifrån ovanstående behov finns behov av att göra en fördjupad utredning om att 
upphandla ett nytt särskilt boende med inriktning mot konjunktiv sjukdom på 
cirka 60 platser. 

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag med kostnadsberäkning på nytt 
särskilt boende anpassat för personer med bland annat kognitiv sjukdom på ca 60 
platser,

att redovisning sker till budgetberedningen i augusti 2020. 

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

Varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.

Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-03-18 § 28 >
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström 2020-03-09

Utdrag: 
Socialchef
Verksamhetsstrateg sociala sektorn
Sektorsekonom sociala sektorn

41



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 96 Hemtjänst alternativt särskilt boende
Dnr KLK 2020/89

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att vid beslut om biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen i ordinärt boende som 
överstiger 120 timmar/månad utförs dessa genom placering på särskilt boende, 
samt

att brukare som har palliativvård, vård i livets slutskede, undantas från beslutet.

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden fattade 2019-03-13 beslut om att brukare med ett 
omvårdnadsbehov som överstiger 150 timmar per månad ska erbjudas genom 
placering på särskilt boende. Detta för att kunna tillgodose omvårdnaden på bästa 
sätt. Sociala sektorn kan nu konstatera att vid ett omvårdnadsbehov som 
överstiger 120 timmar i månaden är vårdboende den bästa boendeformen. 

Ur arbetsmiljöperspektiv kan det vara svårt att få till en god arbetsmiljö i hemmet 
då brukare ofta behöver mycket hjälpmedel. På särskilt boende är miljön anpassad 
för att kunna utföra vårdkrävande insatser. Där finns det också personal som 
snabbt kan uppfatta vårdbehovet som den enskilde brukaren har, samt de 
förändringar som kan ske i hälsotillståndet. 

Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-03-18 § 29
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström och Gunilla Bergdalen 2020-02-04 

Utdrag: 
Socialchefen
Funktionschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
Funktionschef IFO

42



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 97 Hälso- och sjukvård - avgift
Dnr KLK 2020/96

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att justera avgiften i Hälso- och sjukvård, med att patienter som är inkluderade i 
palliativ vård undantas från avgifter. 

Ärendebeskrivning 
Beslutet från kommunfullmäktige 2019-11-21 som gäller från 2020-01-01 innebär 
att

- maxtaxan ska gälla,
- avgiften för person som är registrerad i hemsjukvården ska uppgå till

1,0753 procent av prisbasbeloppet per månad, motsvarande 500 kr/mån
2019.

- avgiften per besök för person som ej är inskriven i hemsjukvården ska
uppgå till 0,8603 procent av prisbasbeloppet per månad, motsvarande 400
kr/besök med ett maxtak på 800 kr inom 30 dagar.

I beslutet framgår inte att brukare som är inkluderade i palliativ vård ska undantas 
från beslutet. Palliativvård är en högt prioriterad vård och avgift tas inte ut av 
regionen. 

Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-03-18 § 25
Hälso- och sjukvård - avgifter

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Sektorsekonom
Funktionschef hälso- och sjukvård samt äldreomsorg
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Ks § 98 Ålder trygghetsboende
Dnr KLK 2020/90

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att delge Eksjöbostäder sin uppfattning att åldern då man flyttar in på 
trygghetsboende höjs från dagens 65 år till 70 år. 

Ärendebeskrivning 
Idag är den ålder då personer kan flytta in på trygghetsboende i Eksjö kommun 65 
år. Medelåldern då personer flyttar in på trygghetsboende är mellan 78 år och 83 
år på de trygghetsboende som finns i kommunen. Det finns möjlighet att få 
investeringsstöd om åldersgränsen höjs till 70 år. Mot bakgrund av detta vill 
socialberedningen delge Eksjöbostäder sin uppfattning att åldern då personer 
flyttar in på trygghetsboende höjs till 70 år. 

Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-03-18 § 30
Tjänsteskrivelse från Gunilla Bergdalen och Patrik Hedström 2020-03-09

Utdrag: 
Eksjöbostäder
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Ks § 99 Förslag till nya entréavgifter vid Eksjö 
museum
Dnr KLK 2019/388

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att notera att nämndens förslag till förändring av delegationsordningen föreslås 
utifrån Kommunfullmäktiges, KF § 475 19-12-12 återremiss av fjärde att-satsen, 
att nämnden bemyndigas att justera entréavgifter vid tillfälliga evenemang. Vidare 
bör noteras att nämnden föreslår att det ska delegeras till verksamhetschef.  

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar 

att bemyndiga sektorchef att besluta om entréavgifter vid tillfälliga arrangemang 
vid Eksjö museum.

Kommunstyrelsen beslutar vidare 

att godkänna tillägg, att justering av entréavgift vid tillfälliga arrangemang 
delegeras till sektorchef, i Tillväxt- och utvecklingsnämndens delegationsordning, 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar så.

Ärendebeskrivning 
Under kommunfullmäktige 2019-12-12 § 475 beslutades att återremittera fjärde 
att-satsen; att nämnden bemyndigas att justera entréavgifter vid tillfälliga 
evenemang

Tillväxt- och utvecklingsnämndens 2020-03-18 § 5 föreslår att godkänna tillägg, 
justering av entréavgift vid tillfälliga arrangemang delegeras till verksamhetschef, i 
Tillväxt- och utvecklingsnämndens delegationsordning.

Under kommunstyrelsens sammanträde framkom synpunkter på att nämndens 
förslag till beslut gällande att bemyndiga att justera entréavgifter vid tillfälliga 
evenemang.  Nämnden föreslår att det ska delegeras till verksamhetschef. 
Kommunstyrelsen föreslår istället att bemyndiga sektorchef att besluta om 
entréavgifter vid tillfälliga arrangemang vid Eksjö museum.

Bakgrund
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 
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entréavgifterna. 
Intäkterna beräknades öka med 178 tkr för 2020. 

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) 

att notera att nämndens förslag till förändring av delegationsordningen föreslås 
utifrån Kommunfullmäktiges, KF § 475 19-12-12 återremiss av fjärde att-satsen, 
att nämnden bemyndigas att justera entréavgifter vid tillfälliga evenemang. Vidare 
bör noteras att nämnden föreslår att det ska delegeras till verksamhetschef.  

att bemyndiga sektorchef att besluta om entréavgifter vid tillfälliga arrangemang 
vid Eksjö museum.

att godkänna tillägg, att justering av entréavgift vid tillfälliga arrangemang 
delegeras till sektorchef, i Tillväxt- och utvecklingsnämndens delegationsordning, 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar så.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på beredningens förslag till beslut mot
Annelie Häggs (C) ändringsyrkanden

Varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ändringsyrkanderna.

Beslutsunderlag 
TUN § 2020-03-18 § 5
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna 2020-03-18
Delegationsordning
KS 2020-03-03 § 53
TUN 2020-02-19
TUB 2020-02-19 § 3
KF 2019-12-12 § 475
KS 2019-11-26 § 345
TUN § 2019-11-13 § 122

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 100 Verkställighet av bifallna motioner och 
medborgarförslag - uppföljning
Dnr KLK 2019/438

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen, 

att anmäla uppföljningen till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Redovisning av verkställda motioner och medborgarförslag 2019. 

Beslutsunderlag 
Förteckning verkställighet motioner och medborgarförslag
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Ks § 101 Hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun - 
motion
Dnr KLK 2019/329

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen. 

Markus Kyllenbeck (M), Ulf Björlingson (M), Annelie Sjöberg (M), 
Christer Ljung (L) och Elisabeth Werner (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning 
En motion har inkommit från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och 
Lea Petersson (MP) avseende att hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun. 

Motionärerna yrkar: 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 
riktlinjerna för flaggning i Eksjö kommun på så vis att regnbågsflaggan 
hissas under en vecka om året.

att förvaltningen införskaffar erforderligt antal regnbågsflaggor så att 
flaggning på, enligt reglementet, anvisade platser kan ske.

Bakgrund
Det är, enligt motionärerna, dags att införa en lokal flaggdag, eller rättare 
sagt en vecka - den vecka där kommunen hissar regnbågsflaggan och visar 
solidaritet med HBTQ-rörelsen. 

En undersökning som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) gjorde 2010 visade bland annat att unga HBTQ-
personer generellt har lägre självkänsla och har i större utsträckning 
självmordstankar än andra unga. 25 procent av homo- och bisexuella 
kvinnor i åldern 16-29 år uppgav att de hade försökt att begå självmord 
Jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. När det 
kommer till transpersoner har 50 procent övervägt att ta sitt liv.

Enligt samma undersökning upplever många unga HBTQ-personer att de 
blir diskriminerade och kränkta i samhället, av bland annat skola, vård och 
socialtjänst. Bland de homosexuella och bisexuella var 
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Det är, enligt motionärerna, dags att införa en lokal flaggdag, eller rättare 
sagt en vecka - den vecka där kommunen hissar regnbågsflaggan och visar 
solidaritet med HBTQ-rörelsen.

En undersökning som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) gjorde 2010 visade bland annat att unga HBTQ-
personer generellt har lägre självkänsla och har i större utsträckning 
självmordstankar än andra unga. 25 procent av homo- och bisexuella 
kvinnor i åldern 16-29 år uppgav att de hade försökt att begå självmord 
Jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. När det 
kommer till transpersoner har 50 procent övervägt att ta sitt liv.

Enligt samma undersökning upplever många unga HBTQ-personer att de 
blir diskriminerade och kränkta i samhället, av bland annat skola, vård och 
socialtjänst. Bland de homosexuella och bisexuella var det 65 procent av 
kvinnorna och 48 procent av männen som de senaste tre månaderna hade 
blivit bemötta på ett kränkande sätt. Att unga HBTQ-personer har lågt 
förtroende för samhällets institutioner kan leda till att de undviker att ta 
kontakt med dessa, även om de behöver samhällets hjälp. 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. En symbolisk viktig men 
ganska enkel handling som kommun skulle kunna göra för att uttrycka stöd 
och solidaritet till HBTQ-rörelsen är att hissa regnbågsflaggan under en 
vecka per år. Motionärerna menar att det dessutom går hand i hand med 
kommunens vision "Alla är vi Eksjö kommun" samt kommunprogrammets 
effektmål kring livskvalité.

I motionen föreslås att flaggning bör samordnas med Kärleksveckan som 
anordnas i Eksjö alternativt, om Kärleksveckan inte arrangeras ett år, ett 
annat regionalt/nationellt evenemang som visar stöd för, och solidaritet 
med, HBTQ-rörelsen. Under kärleksveckan 2019 valde bland annat 
Polismyndigheten och Region Jönköpings län att hissa regnbågsflaggan och 
nu bör det vara dags även för kommunen att ta efter, precis som många 
andra kommuner i landet som redan hissar regnbågsflaggan.

Utredning
Begreppet Hbtq
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 
queeras rättigheter) beskriver begreppet hbtq och dess tillkomst; 

Hbtq, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck och identiteter.

h:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att 
bli kär i eller attraherad av.

t:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.

49



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell 
praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till 
rådande normer.

Regnbågsflaggan
Regnbågsflaggan är en mångfärgad flagga bestående av regnbågens färger. 
Vilka färger som används skiljer sig åt mellan olika versioner, men 
inkluderar ofta rött, orange, gult, grönt, blått och violett. Flaggan står för 
stolthet och mångfald, homosexuella, bisexuella och transpersoner, respekt 
för medmänniskor och tolerans. 

Kärleksveckan 2019
Studieförbundet NBV tog initiativ till att tillsammans med föreningarna 
Tillsammans Eksjö, Fiesta och andra föreningar och samhällsaktörer 
anordna en ”Kärleksvecka” i samband med Eksjö Stadsfest i augusti 2019. 
Under veckan anordnades det föreläsningar och aktiviteter med fokus på 
hbtq, normkritik och jämställdhet.  Evenemanget genomsyrades av 
hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald.

I samband med Kärleksveckan i Eksjö augusti 2019 arrangerade Eksjö 
kommun i samarbete med NBV, Eksjö Tillsammans och Region 
Jönköpings län en utbildningsinsats, HBTQ – föreställningen ”Komma ut”, 
Utbildningsinsatsen gentemot kommunens chefer vad ett led i det 
strategiska arbetet med Agenda 2030, vår vision "Alla är vi Eksjö kommun" 
och kulturhandboken. Eksjö kommun fick ett statsbidrag på 30 tkr från 
socialstyrelsen för att öka kunskap om homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners situation.

Riktlinjer flaggning Eksjö kommun
Eksjö kommuns officiella flaggstänger finns vid Stadshuset (två stycken), 
vid Stadshotellet (fyra stycken), vid Centrumtorget i Mariannelund (två 
stycken) och vid ”Engströmstorget i Mariannelund (två stycken). Det finns 
flaggstänger vid flera kommunala verksamheter. Rekommendationen är att 
hissa regnbågsflaggan även på dessa platser.

Eksjö kommun har fyra lokala beslutade flaggdagar 

8 mars Internationella kvinnodagen

9 maj Europadagen

Maj vart femte år Val till Europaparlamentet

29 maj Veterandagen

Kostnad
Enligt riktlinjer för flaggning Eksjö kommun finns tio officiella flaggstänger 
i kommunen samt ett antal flaggor vid kommunala verksamheter. 
Att köpa in tio regnbågsflaggor skulle innebära en kostnad på cirka 10 tkr. 
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Slutsats
Att hissa regnbågsflaggan går i linje med Eksjö kommuns vision, 
kommunprogrammet och är ett sätt för Eksjö kommun att visa allas lika 
värde samt solidaritet med HBTQ-rörelsen.

Yrkande

Annelie Hägg (C), Sebastian Hörlin (S), Ingegerd Axell (S) och 
Rozita Hedqvist (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag till beslut.

Under kommunstyrelsen sammanträde yrkar Christer Ljung (L) med bifall utav 
Elisabeth Werner (SD) avslag mot motionen.

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-03-17 § 42
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall och Tord du Rietz 
Motion från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och Lea Pettersson (MP)
Riktlinjer för flaggning i Eksjö Kommun
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-29 § 329

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Ks § 102 Stadsbruk i Kvarnarp - medborgarförslag
Dnr KLK 2019/338

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla medborgarförslaget i den del som avser att kommunen utreder frågan 
om Stadsbruk i Eksjö kommun, 

att anse medborgarförslaget besvarat i den del som avser att möjliggöra 
lokalisering av stadsbruk på delar av jordbruksmarken i Kvarnarp då det skapas 
förutsättningar för odling i detaljplaneförslaget, samt

att avslå medborgarförslaget i den del som avser att skjuta beslut om antagande av 
detaljplanen för Trädgårdsstaden.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 257, att remittera redovisat 
medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till 
kommunfullmäktige 2020-04-23.

Av rubricerat medborgarförslag framför förslagsställaren bland annat följande: 

Eksjö kommun har goda intentioner att öka andelen närproducerade livsmedel i 
sina verksamheter. För att nå dit krävs politiska beslut som gör att fler 
kommuninvånare kan bli livsmedelsproducenter. För att långsiktigt öka andelen 
producenter i en kommun finns det ett nationellt nätverk som heter Stadsbruk. 
Nätverket hjälper till att skapa ett system för kommersiell odling i staden och 
finns enligt förslagsställaren på flera platser i Sverige. Förslagsställaren framför att 
fördelarna med att skapa Stadsbruk är många; ekonomiska, sociala, pedagogiska 
och klimatsmarta. Ett stadsbruk i Eksjö skulle enligt förslagsställaren kunna;

- Skapa arbetstillfällen
- Främja lokala livsmedelsproducenter och möjliggöra ökad andel

närproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter
- Sänka kommunens beroende av långväga fossila transporter och utsläppen

från dessa
- Ge möjligheter till samverkan mellan producenter och kommun för

praktikplatser/arbetsträning
- Bli ett verktyg för integration
- Erbjuda pedagogiskt samarbete mellan producenter och kommunens

förskolor och skolor
- Skapa en möjlighet för Eksjö kommuns invånare att köpa obesprutade

och närproducerade livsmedel
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- Höja kommunens krisberedskap då mer mat odlas utan beroende av
långväga transporter

Vidare framför förslagsställaren att om vi vill ha mat, måste vi odla bönder. För 
ett Stadsbruk i Eksjö anser förslagsställaren att den bästa marken för  
jordbruksmark är i Kvarnarp.

Förslagsställaren föreslår att Eksjö kommun utreder möjligheterna att starta 
Stadsbruk i Eksjö, samt att planerna på att bebygga jordbruksmarken i Kvarnarp 
skjuts upp tills kommunen har beslutat i frågan om ett Stadsbruk eller liknande 
verksamhet är aktuellt på platsen.

Utredning
Ett av Eksjö kommuns fokusområden är den hållbara kommunen. Ökad 
produktion av närproducerade livsmedel har potential att bidra till både social-, 
ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. 

En del av Stadsbruks mål är att genom odling bidra till integration och 
arbetstillfällen för alla. Det finns behov att skapa fler arbetstillfällen med låg 
språktröskel. Stadsbruk skulle också kunna möjliggöra fler språkpraktikplatser. 
Genom att finnas i stadsmiljö, där människor rör sig skapas också mötesplatser. 
På detta vis skulle Stadsbruk kunna bidra till social hållbarhet.

Enligt länsstyrelsens Klimat- och Energistrategi ska kommunerna utveckla och 
tillgängliggöra verktyg och metoder för att främja klimatsmart konsumtion och 
resurshushållning. Stadsbruk skulle i Eksjö kommuns fall innebära att bruka 
outnyttjad jordbruksmark men även annan outnyttjad mark. Enligt länsstyrelsens 
regionala livsmedelsstrategi bör andelen närproducerade livsmedel som 
konsumeras i länet öka. Mer närproducerade livsmedel som konsumeras av 
kommunens verksamheter och invånare kan bidra till mindre utsläpp från 
långväga transporter och därmed minska klimatpåverkan. Stadsbruk bedrivs 
dessutom enligt ekologiska principer och har mindre klimatpåverkan än storskaligt 
jordbruk. Dessutom bidrar de nya odlingsentreprenörerna till en grön, attraktiv 
stad som förstärker den biologiska mångfalden. På detta vis skulle stadsbruk 
kunna bidra till ekologisk hållbarhet.

Målet inom Stadsbruk är att utveckla ett ekonomiskt hållbart företagande, det 
handlar alltså inte om fritidsodling. Ett varmare klimat med längre växtsäsonger 
och snabbare tillväxt gynnar växtodlingen. Metoden som används inom stadsbruk 
kräver dessutom mindre vatten än traditionella metoder. Tillgången av 
importerade råvaror väntas minska i och med ett förändrat klimat vilket kommer 
leda till en större efterfrågan på svenska livsmedel. Stadsbruk kräver begränsad 
input och konsumenter är beredda att betala ett högt pris för närodlade, 
obesprutade grönsaker. 

Tillgången till närproducerade livsmedel är också viktigt för att höja kommunens 
krisberedskap och i linje med den regionala livsmedelsstrategins mål att höja vår 
självförsörjningsgrad. Den regionala livsmedelsstrategin pekar också ut högre 
sysselsättningsgrad inom livsmedelsbranschen som ett mål. Det finns goda 
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förutsättningar för att producera mer och fler typer av livsmedel än vad som görs 
idag. En förutsättning är dock att potentiella företagare hittar 
finansieringslösningar och affärsmodeller, något som metoden Stadsbruk är ett 
exempel på. Genom att skapa fler hållbara arbetstillfällen och ökad 
självförsörjningsgrad kan stadsbruk bidra till ekonomisk hållbarhet. 

Stadsbruk fungerar inte längre som ett nationellt nätverk, men är en metod som 
flera kommuner, bland annat Malmö Stad och Växjö kommun använder. Eksjö 
kommun bör utreda hur man på bästa sätt kan stödja lokal livsmedelsproduktion, 
bland annat genom att ta del av erfarenheter från andra kommuner som använt sig 
av metoden Stadsbruk. 

2019-11-21 beslutade kommunfullmäktige i Eksjö kommun att anta detaljplanen 
för Trädgårdsstaden. Ärendet har därefter överklagats och ännu inte bedömts av 
överprövande instans. 

Detaljplaneförslaget ger förutsättning för nya bostäder men det avsätts även cirka 
33 000 kvm mark för odling varav FOBO disponerar cirka 12 000 kvm av dessa 
idag. Denna mark skulle kunna nyttjas av företag, kollektiv eller samfälligheter för 
koncept som ”Stadsbruk” eller liknande. 

Sett över Eksjö kommuns totala markinnehav bedöms tillgången till lämpliga 
platser för ändamålet som god. Eksjö kommun har hittills inte haft någon 
intresseförfrågan från företag eller andra konstellationer men kommunen har 
heller inte varit aktiv för att visa på möjligheterna något som en vidareutredning 
av frågan skulle kunna belysa.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2019-10-09
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-10-24, § 411
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-26, § 357
Tjänsteskrivelse, 2020-03-10

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Hållbarhetsstrateg
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Ks § 103 Flytta en cykelväg - medborgarförslag
Dnr KLK 2019/363

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-21, § 24, att remittera rubricerat 
medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2020-05-28. Förslagsställaren bor i ett kedjehus i 
Eksjö, med en cykelväg tätt inpå. Förslagsställaren framför att de som bor där har 
problem med ungdomar som är fulla och skriker, främst under nattetid och att 
små barn väcks av detta och blir rädda. Vidare har skräp och ölburkar kastats in i 
trädgårdarna och snöbollar på fönstren. Förslagsställaren har bytt fönster för att få 
bättre ljudisolering, men anser att det inte hjälpte så mycket. Förslagsställaren 
önskar att cykelvägen flyttas.

Utredning
Störande av den allmänna ordningen är en polisiär angelägenhet i grunden. 
Ordning i det offentliga rummet kan i vissa fall förbättras eller förstärkas genom 
olika fysiska åtgärder. Den aktuella gång- och cykelvägen ligger inte onormalt nära 
fasaderna till bostadshusen. Det finns inga insynsproblem på platsen utan gång- 
och cykelvägen och dess nyttjare syns väl från Vetlandavägen. Teoretiskt finns 
mark för att flytta gång- och cykelvägen närmare Vetlandavägen. Sträckan som i 
så fall skulle påverkas är cirka 250 meter med en bedömd kostnad på 300-400 tkr. 
Sammanvägt är bedömningen att gång- och cykelvägen kan ligga kvar i nuvarande 
läge.

Beslutsunderlag 
Beslut SBB 2020-03-18 § 12
Beslut Ks 2020-01-21 § 24
Medborgarförslag 2019-10-30
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring 2020-03-10

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 104 Utredning av upphandlingar i bolag - 
motion - fördelning
Dnr KLK 2019/422

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återrapportering till 
kommunfullmäktige senast 2020-06-16.

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson (SD) framför i motion 2019-12-12 
följande. 

Styrelsens uppdrag i ett bolag är att styra, leda och följa upp.

Om presidiet tillsammans med Vd:n tar beslut i ett bolag så är det på delegation 
från styrelsen.

Från Sverigedemokraterna anser vi att inte bara presidiet och Vd är de enda 
involverade i konsulthärvan. Styrelsen som helhet är ansvarig.

Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll är enligt aktiebolagslagen 
uppenbart skäl för att styrelsen bör ta ett steg tillbaka.

Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta att
-med extern hjälp utreda samtliga kommunala bolag, inklusive samtliga
dotterbolag som ligger under Eksjö Stadshus AB, och i vilken omfattning
upphandlingar gjorts utan korrekt förfrågningsunderlag

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

Beslutsunderlag 
Kf 2020-01-23 § 5
Motion från Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson, 2019-12-12

Utdrag: 
Ledningsutskottet
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Ks § 105 Avsägelse av uppdrag suppleant i 
Smålands Turism AB – Urban Svensson (SD)
Dnr KLK 2020/100

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avsägelsen från Urban Svensson (SD) från kommande 
bolagsstämma 2020.

Ärendebeskrivning 
Urban Svensson (SD) avsäger sig uppdraget som suppleant i Smålands Turism AB 
från kommande bolagsstämma.

Utdrag: 
Smålands Turism AB
Urban Svensson
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Ks § 106 Anmälningsärenden

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att redovisade ärenden är anmälda.

Ärendebeskrivning 
Samverkansprotokoll förskola 2020-02-20
Statistik Förskola för 2019
Verksamhetsplan förskola och pedagogisk omsorg
Samverkansprotokoll Tillväxt- och utvecklingsektorn
BUS riskbedömning gällande smitta av Corona 2020-03-17 
Skrivelse från Synskadades Riksförbund gällande Syn- och hörselinstruktör 
Tjänsteskrivelse stänga serveringen 2020-03-25
Ordförande beslut stänga serveringen 2020-03-25
BUS samverkansprotokoll 2020-03-12
BUS samverkansprotokoll 2020-03-04
SBS samverkansprotokoll 2020-03-05
Verksamhetsrapport för Konsument Höglandet år 2019
BRIS – En samhällsbärande funktion i Coronakrisen

-----
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Ks § 107 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade 
med stöd av delegation

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2020-03-17 och 
krisledningsnämndens protokoll 2020-03-17, samt beslut fattade med stöd av 
delegation anmäls.

Ärendebeskrivning 
Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2020-03-17 och 
krisledningsnämndens 2020-03-18, samt beslut fattade med stöd av delegation 
redovisas.

-----
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Ks § 108 Nämnd- och beredningsprotokoll

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att nämndernas och beredningarnas protokoll är anmälda.

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2020-03-18
Samhällsberedningens protokoll 2020-03-18
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-03-18
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2020-03-18
Socialnämndens protokoll 2020-03-18
Socialberedningens protokoll 2020-03-18
Tillväxt- och utvecklingsnämnden protokoll 2020-03-18, samt
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2020-03-18 redovisas.

-----
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