
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-06-16

Sammanträde med Kommunfullmäktige

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 15:00-18.15

Beslutande
Ledamöter Mats Danielsson (M), ordförande

GunBritt Henning (S)
Sebastian Hörlin (S)
Markus Kyllenbeck (M) tjänstgörande ersättare för Tomas Erazim (M) 
Ulf Svensson (SD)
Johan Starck (S)
Birgitta Liljerås Larm (KD) tjänstgörande ersättare för Mattias Ingeson (KD) 
Annelie Hägg (C) 
Ingegerd Axell (S) 
Johan Ragnarsson (V)
Elisabeth Werner (SD)
Erik Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Bo-Kenneth Knutsson (C) 
Birgitta Johansson (S)
Kjell Axell (S
Lea Peterson (MP) 
Anders Pansell (KD) tjänstgörande ersättare för Bo Ljung (KD)
Maria Havskog (C)
Christina Bladh (S) 
Stig Axelsson (S)
Julia Liderfelt (C) 
Helena Möller (SD)
Magnus Berglund (KD)
Ulf Björlingson (M)
Stellan Johnsson (C) 
Urban Svensson (SD) 
Micael Carlsson (L)
Kristina Carlo (M)
Tommy Ingvarsson (C)
Lars Ugarph (M)
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande 

Tjänstemän Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande
Tord du Rietz, kommundirektör
Karin Höljfors, ekonomichef  

Övriga Karin Elardt, kommunrevisionen
Olle Sjöberg, kommunrevisionen

Utses att justera Stellan Johnsson (C) och Urban Svensson (SD)

Justeringens plats  2020-06-25 Paragrafer 125-144
och tid

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

Anneli Gustafsson

Ordförande   ……………………………………………
Mats Danielsson

Justerande   ………………………………………… …………………………………………
Stellan Johnsson (C) Urban Svensson (SD)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-06-16

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag 2020-06-25 Datum då anslag 2020-07-17
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Anneli Gustafsson
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Kommunfullmäktige 2020-06-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125 Information med anledning av pågående pandemi, Covid -19

§ 126 Information om uppskjuten allmänpolitisk debatt

§ 127 Allmänhetens frågestund

§ 128 Digital kulturfest 29 augusti 2020 - interpellation 2020/163

§ 129 Årsredovisning 2019 jämte revisionsberättelse - Mediacenter 
Jönköpings län

2020/141

§ 130 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023  - förvaltningsram för 
drift och investering

2020/80

§ 131 Prövning av om bolagen följt den kommunala kompetensen 2020/72

§ 132 Tertialrapport per 2020-04-30 - förvaltningen 2020/132

§ 133 Laurentius och Anna  Tinnerstedts stiftelse  - årsredovisning 2019 2020/149

§ 134 Revisionsberättelser och kommunfullmäktiges ansvarsprövning för 
verksamhetsåret 2019 - Höglandets överförmyndarnämnd

2020/60

§ 135 Rapportering av överförmyndarverksamheten 2020/134

§ 136 Dataskyddspolicy 2019/373

§ 137 Hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun - motion 2019/329

§ 138 Syn- och hörselinstruktör - medborgarförslag 2020/4

§ 139 Hantering av skräp i naturen - medborgarförslag 2020/12

§ 140 Köpa loss Ipad i slutet av åk 9 - medborgarförslag 2020/139

§ 141 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Q 1 2020 2019/259

§ 142 Pension - upphävande av pensionspolicy 2020/125

Valärenden

Ärenden och handlingar som inte har beretts

§ 143 Budget 2021 för revisorerna i Höglandsförbundet 2020/156

§ 144 Hantering av uppdraget som andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen

2020/138
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Kf § 125 Information med anledning av pågående 
pandemi, Covid -19
Ordförande Mats Danielsson (M) ger följande information inför dagens 
sammanträde. 

Utifrån den pågående pandemin (Covid-19) har partierna i fullmäktige gemensamt 
enats om att tillfälligt begränsa antalet ledamöter som deltar i sammanträdet och i 
eventuella omröstningar. Av denna anledning är ett antal ledamöter därför 
frånvarande idag.
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Kf § 126 Information om uppskjuten 
allmänpolitisk debatt

Med anledning av rådande pandemi och begränsat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige, har kommunfullmäktiges presidium i samråd med 
kommunstyrelsens presidium beslutat att skjuta upp den allmänpolitiska debatten 
till fullmäktiges sammanträde den 24 september. 
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Kf § 127 Allmänhetens frågestund

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Lars-Everth Björck ställer frågan om regionens projekt "Hela resan ".  
Eksjö kommun har betalat 75 000 kr och fått låna ett cykelställ. Projektet pågår 
även under del av 2021 - vad tänker kommunen göra för att få valuta för 
pengarna?

Annelie Hägg (C), kommunstyrelsens ordförande, lämnar följande svar;

Projektägare för projektet Hela Resan är Energikontor Norra Småland.

”I mars 2017 startades det stora hållbart resande-projektet "Hela RESAN - 
regionalt stöd för hållbart resande i expansivt Jönköpings län”. 

Projektmålet är att visa på, erbjuda och stötta implementering av energieffektiva 
samt anpassade alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköping. 
Projektet löper till 31 mars 2021 och finansieras till största delen av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.”

I Eksjö har bland annat följande hittills genomförts: 

• Nuläge via enkät till anställda

• Utbildningsmaterial digitalt om resande

• Genomfört Workshops (erfarenhetsutbyte)

• GPS har installerats i alla kommunala fordon för att bl.a. kunna optimera 
   resandet

• Digitala möten (utbildning och stort genomförande i samband med 
   pågående pandemi)

Då inga frågor ställs, förklarar ordförande frågestunden avslutad.
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Kf § 128 Digital kulturfest 29 augusti 2020 - 
interpellation
Dnr KLK 2020/163

Ulf Svensson (SD) anför i interpellation till tillväxt- och utvecklingsnämndens 
ordförande Maria Havskog (C) följande.

Den 22 april 2020 togs beslut på ANA-nämnden i Region Jönköping att göra en 
satsning på en digital kulturfest. 

Denna kulturfest ska sändas i hela Jönköpings Region och ge en närvarande kultur 
och bidra till fortsatt utveckling mot en framtid att så många som möjligt får ta del 
av kulturen i framtiden, och även nu i corona-tider. 

Projektet är en samverkan mellan Smålands Musik och Teater (SMOT) och kultur, 
kulturutveckling och det fria kulturlivet i samtliga länets kommuner. 

Den digitala kulturfesten är planerad till lördag 29 augusti 2020. 

Tillväxt- och utvecklingsnämndens ordförande Maria Havskog (C) lämnar 
följande svar på interpellantens frågor.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) har anslagit 
400 000 kronor extra utöver befintliga arrangörsbidrag för att anordna en digital 
kulturfest i slutet av augusti i år. Region Jönköpings län är initiativtagare till 
evenemanget som syftar till att samla länets kulturutövare i en festival som 
kostnadsfritt kommer att spridas digitalt till länets invånare.

Festivalen anordnas i samverkan mellan Region Jönköpings län, samtliga länets 
kommuner och det fria kulturlivet. Arrangörsbidrag har utlysts till satsningen. 
Smålands Musik och Teater och medarbetarna inom Kultur och utveckling 
kommer vara drivande i projektet och säkerställa att kulturfesten kan bli 
verklighet. Den tekniska infrastrukturen har byggts ut i länet med Spira som nod, 
vilket skapar nya möjligheter att sprida och ta del av kultur.

Genom att etablera en digital kulturfest för Jönköpings län, dess kommuner och 
kulturutövare nås också målen i den regionala utvecklingsstrategin: att visa på och 
bidra till hela länets attraktivitet, att sprida varumärket Jönköpings län och att visa 
på länets stora förmåga till omställning utifrån rådande omständigheter. Dessutom 
bidrar kulturfesten till att kulturen i en utmanande situation kan hitta nya former 
och uttryckssätt.

Arrangemanget kommer att ha god nytta av den digitala infrastruktur som finns i 
länet. Digitaliseringen ger våra kulturutövare fantastiska möjligheter att nå ut till 
fler människor än tidigare och att hitta nya målgrupper. 
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Har kulturansvariga fått informationen från Regionen och i så fall hur långt 
har ni kommit med förberedelserna till denna kulturfest?

Kulturchef Thomas Hanzén har medverkat på kulturchefsnätverk där 
informationen har delgivits.  Kulturchef Lars Alkner, Värnamo samt 
bibliotekschef, Kristina Gernes, Gnosjö har representerat kommunerna i 
samarbetet med Regionen.  Utlysningen för medverkan från det fria kulturlivet 
stängde 31 maj/1juni och det har totalt inkommit 52 ansökningar. 

Ansökningarna spänner över flertalet konstformer och en del av dem är av 
tvärkonstnärlig karaktär. De flesta av ansökningarna är behöriga, det vill säga det 
är professionella aktörer som är verksamma inom vårt län, som har sökt för att 
medverka. 

I tisdags gicks samtliga ansökningar igenom av en grupp tjänstepersoner med 
konstområdeskompetens inom Regionen. Varje ansökan värderades individuellt 
utifrån kvalitet, genomförbarhet och digitala möjligheter. Ett fåtal av de 52 
ansökningarna bedömdes inte rymmas in i festivalens format och ledord. Då det 
är så många bra och spännande ansökningar som har inkommit innebär det att det 
kommer bli ett svårt jobb att välja ut de 20 till 25 ansökningar som Regionen har 
möjlighet ekonomiskt att bevilja inom ramen för det anslag som politiken har 
fördelat till projektet. Nästa steg i processen är att sätta samman ett program som 
intresserar alla länets invånare. Det vill säga det ska finnas något som lockar alla 
åldrar och så vidare. Ett besked förväntas kunna ges till de som ansökt om 
medverkan senast nästa vecka. På fredag sammanträder arbetsgruppen igen för att 
bland annat ta fram namn och spika datum för kulturfesten. 

Har personalen blivit informerad om att detta evenemang är på gång?

Kulturavdelningens personal har blivit informerad om detta, så även 
näringslivschef Marie Brask.

Finns information väl synlig och lättillgänglig på kommunens hemsida?

Det finns ingen information på kommunens hemsida, men kulturavdelningen har 
informerat via sociala medier samt via mail till samtliga kulturföreningar i Eksjö 
kommun. 

När det gäller professionella kulturutövare har de sedan tidigare kontakt med 
Regionen/Tillväxt och utveckling som bland annat ger bidrag till Bild och form, 
Dans, Film, Hemslöjd, Litteratur och Scenkonst.   

Finns det utrustning som behövs, är den anpassad och uppdaterad så att 
den kan användas till digitala möten?

Gällande kulturfestens plattform har Regionen i veckan fått en bekräftad 
leverantör som bygger sidan under sommaren och där allt det digitala materialet 
för kulturfesten ska ligga tillgängligt. 
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Regionen planerar för en digital invigning från Kulturhuset Spira där kulturfestens 
program introduceras och presenteras. Resten av programmet planeras att i så stor 
utsträckning som möjligt filmas i förväg, och, i den mån det är möjligt, filmas på 
platser i vårt län som passar med akten/verket. Arbetet med att matcha 
konstnärers verk/akter med en plats sker parallellt med läggningen av 
programmet. Programmet ska tilltala länets alla invånare, men också spegla det 
kulturliv och de fantastiska platser som vi har i Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson, 2020-06-09
Svar på interpellation från Maria Havskog, 2020-06-15

Utdrag: 
Ulf Svensson (SD)
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Kf § 129 Årsredovisning 2019 jämte 
revisionsberättelse - Mediacenter Jönköpings län
Dnr KLK 2020/141

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2019 för Mediacenter Jönköpings län,

att bevilja styrelsen för Mediacenter ansvarsfrihet för 2019.

Sebastian Hörlin (S) deltar inte på grund utav jäv.

Ärendebeskrivning 
Förbundschef Jan Fransson från Mediacenter Jönköpings län informerar den 
verksamhet som bedrivs av Mediacenter sedan mer än 50 år tillbaka. Jan Fransson 
informerar även om Årsredovisning 2019. 

Av redovisningen framgår att årets balanskravsresultat uppgår till -99 tkr samt 
genomförd reservering till resultatutjämningsreserv om 99 tkr, vilket innebär att 
balanskravsresultat för 2019 uppgår till 0 kr.

Kommunalförbundet har därmed uppfyllt ett av de uppsatta ekonomiska målen 
2019, att uppnå minst ett 0-resultat i balanskravsresultat. Däremot uppfylls inte 
målet at ha ett rörelseresultat på minst 1 procent av skatteintäkterna 
(medlemsintäkterna).

Utsedda revisorer tillstyrker 2020-04-20 att förbundsdirektionens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Årsredovisning 2019 jämte revisionsberättelser

Utdrag: 
Mediacenter Jönköpings län
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Kf § 130 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 
- förvaltningsram för drift och investering
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa resultatmålet till: 
2021: 2,7 % 
2022: 2,8 % 
2023: 2,8 % 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag,

att fastställa den kommunala utdebiteringen för 2021 till oförändrad nivå, 
det vill säga 22,26 kr. 

Utrymme för planerad driftram för förvaltningen är då
2021: 1 126,1 mnkr 
2022: 1 156,3 mnkr 
2023: 1 184,6 mnkr 

samt planerad investeringsram
2021: 34,7 mnkr 
2022: 35,0 mnkr 
2023: 32,4 mnkr

Ärendebeskrivning 
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni. Då beaktas dels det utrymme som aktuell prognos för 
skatteintäkter och utjämningsbidrag ger tillsammans med prognoser för pensioner, 
kapitalkostnader och personalkostnader. Och dels de förändrade behov som finns 
i verksamheterna. 

Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) från 2020-04-29. Den skatteprognos som budgetberedningen 
28-29 april hade att utgå ifrån, har förbättrats med 0,2 mnkr 2021, och försämrats 
med 2,0 mnkr för 2022 och 2,9 mnkr för 2023. 

Den budget som budgetberedningen behandlar i augusti kommer uppdateras med 
aktuell prognos för skatter och bidrag, personal- och kapitalkostnader.
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Skatter och bidrag
Underlaget för skatter och bidrag är i år mycket osäkert då det i dagsläget inte är 
klart hur hårt pandemin kommer att påverka konjunkturen och därmed 
skatteunderlaget i riket som är, tillsammans med befolkningen, den viktigaste 
parametern för skatteintäkterna. Hur staten kommer att gå in med statsbidrag och 
andra stödåtgärder är inte heller klart. I underlaget är medräknat de ökade 
statsbidrag som är aviserade i samband med vårpropositionen.

Jämfört med de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för sektorerna 
2021, har utrymmet förbättrats med 20,8 mnkr. 

Skatteintäkterna har minskat (-21 mnkr) på grund av lägre prognos för 
utvecklingen av såväl rikets som kommunens skatteunderlag. Redan före 
pandemin var bedömningen lägre för skatteintäkterna på grund av vikande 
konjunktur, uppskattningen av hur mycket skatteintäkterna kommer att påverkas 
ytterligare av pandemin 2021 är osäkert. Kommunalekonomisk utjämning har 
ökat utrymmet med 42,7 mnkr, där ökat välfärdsbidrag, bättre utfall i 
kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen samt fastighetsavgift ingår.

Pensioner och kapitalkostnader
Pensionerna för 2021 prognostiseras att bli 0,8 mnkr lägre än den fastställda 
budgeten. Kostnaderna för pensionerna bygger på Skandias prognos per 2019-12-
31. Ingen förändring för kapitalkostnaderna mot fastställd budget. 
Kapitalkostnaderna är beräknade utifrån befintliga investeringar tom 2019 och 
prognostiserade investeringar 2020-21

Personalkostnader
Största enskilda ökningen är löneökningarna. I underlaget har en uppräkning av 
personalkostnader, som bland annat ska inrymma löneökningar, gjorts med 3,0 
procent, 3,2 procent och 3,4 procent respektive år, vilket motsvarar prognosen för 
konjunkturlönestatistiken 2021-23 i SKR:s cirkulär 20:8. Uppräkningen för 2021 
är 3,6 mnkr lägre än i den fastställda ramen.

Resultat
Enligt fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska resultatet i snitt 
av 10-års period vara minst 1,8 procent. För det krävs att resultatet 2021-23 är 2,3 
procent högre utöver 2 procent årligen. 

Av beslutsunderlaget framgår resultaten respektive år, och på grund av negativt 
resultat 2017 och 2018 krävs högre resultat 2020-2023. Dessa kan läggas ut när 
som helst under 3-årsperioden, i underlaget har det fördelats med 2,7 procent 
2021 och 2,8 procent 2022-2023.
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Jämfört med de av fullmäktige fastställda ramarna för 2021 har utrymmet för 
sektorsramarna ökat med 20,8 mnkr fördelade enligt följande.

Skatter och bidrag +21,7 mnkr
Pensioner  + 0,8 mnkr
Personalkostnader + 3,6  mnkr
Finansiella intäkter -  0,7 mnkr
Högre resultat -   4,6 mnkr 
Totalt +20,8 mnkr

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas 
i den ram fullmäktige beslutat om för förvaltningen 2021-2022. För 2023 är 
ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som för 2022. 

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år, främst på grund av nytt kostnadsutjämningssystem men 
också på grund av utlovade välfärdsmiljarder. 

Med ett underlag från sektorerna på de fastställda ramarna har politiken möjlighet 
att omprioritera mellan verksamheter och utöka ramarna med cirka 20 mnkr. Men 
det finns en osäkerhet i hur skatteintäkterna och statsbidrag kommer att utvecklas 
på grund av den pågående pandemin och i det fall kan förutsättningarna 
förändras.

I underlaget finns följande tre delar. 

 Behov för oförändrad kvalitet jämfört med fastställd budget 2021 (volym-, 
prisförändringar)

 Behov för ökad ambition
 Möjliga effektiviseringar och minskad ambition. Minskad ambition 

värderas i tre nivåer efter hur det drabbar brukarna, där prio1 har minst 
påverkan och prio 3 har störst.

Kommunstyrelsen har 2020-06-02 beslutat 
att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 
18 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i 
beslutad ram 2021-2023,

att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda olika alternativ till utbyte av trafikbelysning med konsekvenser för 
driftkostnaderna med redovisning till budgetberedningen i juni,

att utreda behov av förskola utifrån ny befolkningsprognos och lämna förslag till 
reviderad plan med redovisning till budgetberedningen i augusti,

att presentera åtgärder för att uppnå befolkningsökningen enligt 
kommunprogrammet med redovisning till budgetberedningen i augusti,
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att till budgetberedningen i augusti presentera andra effektiviseringar inom 
tillväxt- och utvecklingssektorns verksamheter som inte innefattar externa bidrag.

YRKANDE

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors och Tord du Rietz

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
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Kf § 131 Prövning av om bolagen följt den 
kommunala kompetensen
Dnr KLK 2020/72

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i enligt 3 kap 11 o 
12 § KL, under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Styrelsen har under året följt de helägda bolagens verksamhet, 
och tagit del av den ekonomiska redovisningen vid ägarsamråd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-17, 2020-06-02
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Kf § 132 Tertialrapport per 2020-04-30 - 
förvaltningen
Dnr KLK 2020/132

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Sektorerna har efter fyra månader förbrukat 33,0 procent av driftbudgetens 
1 062,3 mnkr. Förbrukningen vid samma tidpunkt förra året var 32,7 procent av 
driftbudgeten. I tertialrapporten har intäkter och kostnader periodiserats med 
högre noggrannhet än vid månadsrapporterna. Helårsprognosen för årets resultat 
är 31,3 mnkr, vilket är 1,3 mnkr högre än budgeterat resultat om 30,0 mnkr.

Sektorerna överskrider budget i prognosen med 20,1 mnkr, där de största negativa 
prognoserna i belopp återfinns inom barn- och utbildningssektorn (-16,3 mnkr, 
motsvarar -3,7 procent av sektorns budget), sociala sektorn (-6,9 mnkr, motsvarar 
1,6 procent av sektorns budget) och tillväxt- och utvecklingssektorn (-2,7 mnkr 
motsvarar 4,3 procent av sektorns budget. Avvikelserna specificeras och 
kommenteras i sektorernas redovisningar. 

Sektorerna, främst sociala sektorn har i samband med den pågående pandemin 
fått utökade kostnader för material och personal. Regeringen har lovat att täcka 
kommunernas merkostnader för pandemin och i prognosen utgör därför detta 
inget underskott. Samtliga sjuklönekostnader för april–juli har också lovat täckas 
och det är medräknat i prognosen.

Prognosen för skatteintäkterna har främst på grund av pandemin, sjunkit kraftigt 
mot budget och ett underskott om 33,8 mnkr förväntas, varav 28 mnkr är 
hänförbara till det försämrade ekonomiska läget på grund av pandemin. Samtidigt 
har statsbidrag utlovats för att täcka upp de lägre skatteintäkterna, totalt 32 mnkr. 
I prognosen är utlovade statsbidrag medräknade till och med 2020-05-19. 

Tillsammans med välfärdsmiljarder och bättre utfall i kostnadsutjämnings-
systemet, LSS-utjämningen och fastighetsavgiften prognostiseras 
kommunalekonomisk utjämning och bidrag att överstiga budget med 54,7 mnkr. 
Netto prognostiseras skatteintäkter och bidrag lämna ett budgetöverskott om 20,9 
mnkr, vilket täcker upp sektorernas underskott och bidrar till ett positivt resultat 
om 31,3 mnkr. 
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Prognosen för skatteintäkter och bidrag är mycket osäker, då hur stora effekter 
den pågående pandemin får för inkomsterna som är grunden för skatteintäkterna 
är svår att överblicka, och därmed om de utlovade bidragen kommer att täcka 
underskottet i skatteintäkterna. Med den senaste prognosen från Sveriges 
kommuner och regioner (SKR), kommer de kraftigt sänkta skatteintäkterna 
kompenseras av ökade statsbidrag.

Investeringar
57,4 mnkr disponeras för investeringar 2020 varav 23,0 mnkr är återstående anslag 
från 2019. Till och med april har 1,9 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 46,0 mnkr, vilket är 11,4 mnkr lägre än budget. De största 
investeringarna sker i gator, vägar och andra trafikrelaterade objekt.

Balanskravsåterställande
2017 och 2018 hade kommunen negativa balanskravsresultat om totalt 38,3 mnkr 
som kommunfullmäktige beslutat att återställa enligt plan med budgeterade 
överskott. Hur den planen följs med prognostiserat resultat redovisas nedan.

Det positiva resultatet 2019 återställde 23,2 mnkr av 2017 års underskott. 
Prognostiserat resultat per 2020-04-31 är 32,0 mnkr, vilket används till 
återställandet av resterande 3,1 mnkr av 2017 års negativa balanskravsresultat. 
2020 års prognostiserade resultat täcker även hela 2018 års negativa 
balansravsresultat om 12 mnkr.

Enligt lagen ska återställandet göras senast tre år efter att underskottet 
uppkommit. Det innebär att 2017 års underskott senast ska vara återställt i bokslut 
2020 och 2018 års underskott ska vara återställt i bokslut 2021. Detta uppfylls 
med nuvarande prognos.

Årets resultat
I prognosen motsvarar resultatet 2,7 procent av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag, vilket uppfyller budgetens resultatmål på 2,7 procent. Det 
prognostiserade resultatet om 31,3 mnkr överstiger budget med 1,3 mnkr.

Självfinansiering av investeringar och finansiellt sparande
Enligt prognosen kommer investeringarna att uppgå till 46,0 mnkr mot budgeterat 
57,4 mnkr inklusive tilläggsbudget från 2019. Med prognostiserat resultat om 31,3 
mnkr, avskrivningar med 25,4 mnkr finns utrymme för självfinansierade 
investeringar med 57,4 mnkr. Därmed kommer prognostiserade 
nettoinvesteringar om 46,0 mnkr att vara självfinansierade. 

I prognosen finns utrymme för finansiellt sparandet enligt budget om 5 mnkr.

Soliditet
2019-12-31 var soliditeten 59,5 procent. I helårsprognosen efter fyra månader 
bedöms soliditeten 2020-12-31 öka till 61,3 procent. Det finansiella målet är att 
soliditeten årligen ska öka, vilket uppnås i prognosen. 
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Enligt budget 2020 ska soliditeten nå 59 procent i bokslutet, vilket också uppnås 
och överstigs i prognosen.  Det långsiktiga målet är att nå 65 procent.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser var 2019-12-31 -0,04 procent och 
prognosen är att den kommer stärkas och vara 5,9 procent 2020-12-31.

Kommunens skatteintäkter och bidrag beror till största del på skatteunderlagets 
utveckling i riket och kommunens befolkning per 1 november året före 
budgetåret. Kommunen har de senaste åren ökat sin befolkning genom utrikes 
invandring. De första tre månaderna har kommunen minskat sin befolkning med 
33 personer och uppgår 2020-03-31 till 17 720 invånare.

Pandemin innebär en stark påverkan på ekonomin, såväl i världen som i Sverige 
och kommunen. Skatteintäkterna har sjunkit kraftigt, redan före pandemin sågs en 
avmattning i ekonomin med sämre utfall på skatteintäkterna, men i prognoserna 
efter pandemin har skatteintäkterna sjunkit kraftigt. Det är ett mycket osäkert 
prognosläge, hur stort fallet i konjunkturen kommer att bli och vilken påverkan 
det får på skatteintäkterna är ingen som kan säga.

De ekonomiska förutsättningarna för intäkter de kommande åren kan bli svårare 
med lägre skatteunderlagsutveckling. De negativa parametrarna för 
skatteintäkterna förstärks också av en lägre befolkningsutveckling i kommunen.

Prognosen för årets resultat innebär att budgeten uppnås och resultat överstiger 
30 mnkr. Av de finansiella målen prognostiseras alla fyra att uppnås. Orsaken till 
det goda resultatet bättre utfall i kostnadsutjämningen, välfärdsmiljarder och dels 
tillfälliga statsbidrag att täcka upp för minskade skatteintäkter på grund av 
pandemin. Det finns en stor osäkerhet i prognosen för skatteintäkter då 
pandemins effekter på ekonomin inte är möjliga att se fullt ut än.

Sektorernas har en negativ budgetavvikelse om -20,1 mnkr i prognosen. Att 
verksamheterna håller budget och fortsätter arbeta för att inte ha någon negativ 
budgetavvikelse framåt är avgörande för en ekonomi i balans på sikt.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Tertialrapport 2020-04-30
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Barn- och utvecklingsberedningens beslut 2020-05-20
Samhällsbyggnadsberedningen beslut 2020-05-20
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2020-05-20
Socialberedningen beslut 2020-05-18
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Kf § 133 Laurentius och Anna  Tinnerstedts 
stiftelse - årsredovisning 2019
Dnr KLK 2020/149

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Laurentius och Anna Tinnerstedts 
stiftelse med förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning för 2019 har 
upprättats. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019
Förvaltningsberättelse 2019  

Utdrag: 
Stiftelsen

20



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 134 Revisionsberättelser och 
kommunfullmäktiges ansvarsprövning för 
verksamhetsåret 2019 - Höglandets 
överförmyndarnämnd
Dnr KLK 2020/60

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Höglandets överförmyndarnämnd och dess förtroendevalda 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ulf Svensson (SD), Elisabeth Werner (SD), Helena Möller (SD) och Urban 
Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning 
Höglandets överförmyndarnämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer, samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten, samt för återredovisning i fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper, 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål, 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

YRKANDE
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Ulf Svensson (SD) att en anmärkning riktas mot Höglandets 
överförmyndarnämnd.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Ulf Svenssons yrkande mot avslag.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Ulf Svenssons yrkande. 

Beslutsunderlag 
Eksjö kommuns Årsredovisning 2019 
Vetlanda kommuns Årsredovisning 2019
Granskning av Årsredovisning 2019 
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna samt revisionsberättelse
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Utdrag: 
Höglandets överförmyndarnämnd
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Kf § 135 Rapportering av 
överförmyndarverksamheten
Dnr KLK 2020/134

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Länsstyrelsens rapport anmäls, 

att i övrigt notera informationen. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har granskat Höglandets överförmyndarnämnd. Synpunkterna 
hanteras av nämnd och verksamhet. Protokoll från granskning och 
verksamhetsbeskrivning har delgivits ledamöterna.

Revisorerna har kommit överens om hur granskning av den gemensamma 
nämnden för överförmyndarverksamheten ska göras. Överenskommelsen 
behöver tas in som bilaga till revisionens arbetsordning i respektive kommun.

Revisorerna rekommenderar fördjupad granskning där kostnaderna delas mellan 
kommunerna.

Beslutsunderlag 
Protokoll från Länsstyrelsen Östergötland inspektion 2020-03-24
Rapport och rekommendation från revisorernas granskning 2020-03-10
Verksamhetsredogörelse för överförmyndarnämnder 2020-02-10
Tjänsteskrivelse från Vetlandas kommundirektör 2020-05-04
 

Utdrag: 
Kommunrevisionen
Överförmyndarnämnden
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Kf § 136 Dataskyddspolicy
Dnr KLK 2019/373

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta dataskyddspolicyn. 

Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 och är den 
generella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. I Sverige 
kompletteras dataskyddsförordningen av den kompletterande dataskyddslagen.

Dataskyddspolicyn omfattar samtliga nämnder och styrelser i Eksjö 
kommunkoncern och utgör ett komplement till gällande lagstiftning om 
behandling av personuppgifter.

Syftet med kommunens policy för behandling av personuppgifter är att säkerställa

- att kommunen behandlar personuppgifter enligt såväl gällande lagstiftning, 
som enligt kommunens riktlinjer,

- att de som vänder sig till kommunen ska känna sig trygga med att deras 
personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt samt

- att inga personuppgifter behandlas i onödan eller riskerar att hamna i 
orätta händer.

Varje behandling av personuppgifter i kommunen ska ske med hänsyn till den 
enskildes personliga integritet och rättigheter.

Dataskyddspolicyn innehåller vilka roller och ansvar som finns inom 
kommunkoncernen och hur koncernen ska hantera och rapportera incidenter.
Policyn har tagits fram i samverkan mellan höglandskommuner. Arbetet har letts 
av Höglandets gemensamma dataskyddsombud på Höglandsförbundet.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 § 26 att återremittera ärendet för 
omarbetning. 

24



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut  2020-01-21, 2020-06-02
Ledningsutskottets beslut 2019-12-102020-05-19
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2020-05-12
Dataskyddspolicy utkast 2020-05-19
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall 2019-11-20
Höglandsförbundets beslut 2019-10-25
Höglandsförbundets dataskyddspolicy 2019-09-30

Utdrag: 
EKFS
Dataskyddsombudet
Kommunikationsavdelningen
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Kf § 137 Hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun - 
motion
Dnr KLK 2019/329

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning 
I motion från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och Lea Petersson (MP) 
2019-09-26 föreslås att regnbågsflaggan ska hissas 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 enligt reglementet kan ske på anvisade platser.

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 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) 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.
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.
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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.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter, RFSL, 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. 
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 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. 

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 föreläsningar och aktiviteter med fokus på hbtq, 
normkritik och jämställdhet.  Evenemanget genomsyrades av hållbarhet, 
jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald.
I samband med Kärleksveckan arrangerade Eksjö kommun i samarbete med 
NBV, Eksjö Tillsammans och Region Jönköpings län en utbildningsinsats, HBTQ 
– föreställningen ”Komma ut”,

Utbildningsinsatsen gentemot kommunens chefer var ett led i det strategiska 
arbetet med Agenda 2030, vår vision "Alla är vi Eksjö kommun" och 
kulturhandboken. Eksjö kommun fick ett statsbidrag om 30 tkr från 
Socialstyrelsen för att öka kunskap om homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners situation.

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

Eksjö kommun har fyra lokala beslutade flaggdagar 
- 8 mars Internationella kvinnodagen
- 9 maj Europadagen
- maj vart femte år - val till Europaparlamentet
- 29 maj Veterandagen

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 § 80 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för förtydligande av vad motionärerna eftersträvar i sin första 
att-sats.

Motionens första att-sats lyder: ”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att revidera riktlinjerna för flaggning i Eksjö kommun på så vis att 
regnbågsflaggan hissas under en vecka om året”. 

Med detta menar motionärerna att det i kommunens riktlinjer för flaggning ska 
skrivas in att regnbågsflaggan ska hissas av Eksjö kommun under en vecka om 
året. Exakt hur det skrivs in i riktlinjerna är slutligen en fråga för 
kommunstyrelsen att besluta om, men troligen skulle detta om motionen blir 
bifallen, innebära att flaggningen skrivs in i tabell 2, ”Lokalt beslutade flaggdagar”. 
I så fall skulle flaggningen i fråga ske på de kommunala officiella flaggstänger som 
finns föreskrivna i riktlinjer för flaggning. 

Vidare nämner motionärerna att flaggning bör ske i samband med ett lokalt, 
regionalt eller nationellt evenemang ”som visar stöd för, och solidaritet med, 
HBTQ-rörelsen”.

Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V), Annelie Hägg (C), Maria 
Havskog (C), Lea Petersson (MP), Stellan Johnsson (C), Julia Liderfelt (C), 
Erik Johansson (C) och Johan Starck (S) bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Micael Carlsson (L) med bifall av Markus Kyllenbeck (M), Anders Pansell 
(KD) och Ulf Björlingson (M) 
att kommunstyrelsens förslag till beslut avslås
att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Eksjö kommuns riktlinjer för 
flaggning, i syfte att ge kommunen möjligheter att genom flaggning 
uppmärksamma för samhället positiva organisationer och verksamheter, samt 
att därmed förklara motionen besvarad.
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2020-06-16

Helena Möller (SD) avslag till motionen.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, först proposition på Micael Carlssons (L) med fleras 
ändringsyrkande mot Helena Möllers yrkande om avslag.

GunBritt Henning (S), Sebastian Hörlin (S), Johan Starck (S), Ingegerd Axell (S), 
Birgitta Johansson (S), Kjell Axell (S), Christina Bladh (S), Stig Axelsson (S), Lea 
Petersson (MP), och Johan Ragnarsson (V) Annelie Hägg (C), Erik Johansson (C), 
Maria Havskog (C), Julia Liderfelt (C), Stellan Johnsson (C), och Tommy 
Ingvarsson (C) deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Micael Carlssons med fleras 
yrkande. 

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
mot Micael Carlssons (L) med fleras ändringsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslut. 

Omröstning

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns:
Ja-röst kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst Micael Carlssons med fleras yrkande. 

Vid omröstning avges sexton (16) Ja-röster, tretton (13) Nej-röster. 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionen.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-29, 2020-03-31, 2020-06-02 
Ledningsutskottets beslut 2020-03-17, 2020-05-19
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23
Skrivelse från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och Lea Pettersson (MP 
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

Utdrag: 
Motionärerna
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
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Kf § 138 Syn- och hörselinstruktör - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/4

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag från Kenneth Jägsander 2020-01-09 framförs att syn- och 
hörselinstruktör ska återinföras.

Förslagsställaren anser att varje kommun bör ha särskilt utbildad personal som 
kan ge stöd till personer med hörselnedsättning och/eller synnedsättning. För 
kommunen skulle det innebära flera fördelar genom minskat service- och 
hjälpbehov och bättre folkhälsa genom aktiva medborgare som kan bidra till en 
positiv samhällsutveckling. 

Sociala sektorn har inte avsatt budget för en tjänst som syn-och hörselinstruktör. 
Dessutom är audionommottagningar och syncentraler som finns i Jönköpings län 
specialiserade inom området. De förskriver hjälpmedel och gör en 
helhetsbedömning som avgör vilka hjälpmedel som kan vara aktuella, och vilken 
träning som kan behövas för den enskilda individen.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03, 2020-06-02
Socialberedningens beslut 2020-05-18
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström
Medborgarförslag från Kenneth Jägsander 2020-01-09

Utdrag: 
Kenneth Jägsander
Sociala sektorn
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Kf § 139 Hantering av skräp i naturen - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/12

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag som kommit in 2020-01-12, framförs att det ligger mycket 
skräp i naturen, som plast, glas, kartonger med mera, speciellt längs bilvägar och 
gångvägar. 

Det är 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 språkkunskaper. Alla människor i arbetsför ålder 
utan större kroppsliga hinder, borde kunna utföra det. Ingen mår bra av att inte ha 
något arbete att gå till, känna gemenskap och få uträtta något värdefullt.

Förslagsställaren sätter fingret på ett groende bekymmer i vår miljö. Nedskräpning 
bidrar årligen till stora samhälleliga kostnader för såväl ekonomi som miljö och 
attraktivitet. 

Inom Eksjö kommun arbetar avdelningen för Hälsa, integration och arbete för att 
ge personer utan arbete en meningsfull sysselsättning. I samarbete med gata- och 
parkavdelningen på Eksjö Energi AB genomförs städinsatser kontinuerligt. Detta 
samarbete varierar i omfattning utifrån vilka personer som är lämpliga för olika 
insatser. 

För städuppdrag i vår fysiska miljö krävs handledare och i vissa fall utbildning. 
Under 2020 har olika personer varit delaktiga i städinsatserna och det handlar om 
tre till fyra personer som kontinuerligt utför uppdrag. En städpatrull plockar skräp 
näst intill varje vardag i Eksjö centrum samt cirka en dag i veckan i kommunens 
övriga tätorter. 

Samarbete sker även med föreningar, även om denna typ av samarbete har 
minskat med åren i takt med att säkerhetsbestämmelser har ökat. Eksjö kommun 
erbjuder stöd med utbildningar till föreningar vid intresse.

I fåtal fall har privata städinitiativ tagits vilket varit mycket positivt. I de fallen har 
Eksjö Energi AB varit behjälplig med material och upphämtning av skräp som 
samlas in.
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Eksjö kommun är medlem i Håll Sverige Rent. De senaste åren har flertalet skolor 
och förskolor engagerat sig i en ”skräpplockardag” och utöver det arbetat med 
kunskapshöjande information och utbildning för eleverna. Under 2019 deltog 13 
olika enheter och engagerade 1 062 personer i aktiviteterna.

De miljöer som skräpas ner mest är stadsmiljöer och därefter utmed vägar. Eksjö 
kommun har här störst möjlighet att arbeta med stadsmiljöerna. Under de senaste 
åren har åtgärder genomförts i form av att fler och ”fågelsäkrade” papperskorgar 
har placerats ut. Uppmaningar kring problematiken med åtgärdsförslag till 
kommunens uteserveringar har utförts. Utmed det statliga vägnätet är 
Trafikverket huvudman och har därmed ansvaret för skräpplockning. Givetvis är 
detta en lika viktig del av vår närmiljö och kommunen för kontinuerlig dialog med 
Trafikverket för att uppmana om de mest problematiska platserna.

Sammantaget krävs fler insatser och i grunden ett förändrat beteende hos oss som 
konsumerar skräp. Eksjö kommun behöver fortsätta arbeta med alla dimensioner 
kring nedskräpning. Dock ses ingen möjlighet att tvinga ut arbetslösa i denna typ 
av arbete. 

Med hänvisning till ovanstående beskrivning om vilka insatser som görs föreslås 
kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat, då pågående arbeten som 
kommunenen utför ligger i linje med förslagsställarens intentioner.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 2020-06-02
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-05-20
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring 2020-05-18
Medborgarförslag 2020-01-12

Utdrag: 
Förslagsställaren
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Kf § 140 Köpa loss Ipad i slutet av åk 9 - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/139

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att notera att det på grund av tidsaspekten inte går att möjliggöra för eleverna som 
slutade årskurs 9 vårterminen 2020, att köpa sin iPad.

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan och se över 
möjligheten utifrån intentionen i medborgarförslaget

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Maja Rehn framför i medborgarförslag 2020-05-12 önskemål om att de elever 
som vill, ska kunna få köpa loss sin skol-iPad för en viss summa när de slutar 
årskurs 9.

De iPads (lärplattor) som används i skolan innehåller bland annat personuppgifter 
som enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste skyddas. Därför krävs 
omfattande åtgärder för att möjliggöra ett eventuellt utköp. En vanlig 
fabriksåterställning är inte tillräcklig utan radering på högre nivå krävs. 

Kommunen hanterar det normalt sett genom en extern part som säkerställer 
radering på rätt nivå och dessutom köper tillbaka utrustningen mot ersättning. 
Om kommunen väljer att förändra aktuell hantering till ett sätt där eleven får 
möjlighet att köpa ut enheten utan att kostnaden ska öka för kommunen, kommer 
kostnaden för varje enhet bli oskäligt hög för eleven. 

Åtgärder som krävs för att möjliggöra utköp av iPads innebär kostnader för 
sektorn i form av:

 Manuell borttagning ur Apples hanteringssystem (”ASM”)
 Administration och skickande till extern part för säker radering och 

återställning till grundutförande och säkerhetsåterställning mot extra 
kostnad.

 Administration kring utköp
 Utebliven intäkt från nuvarande extern part som återköper enheter
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Det är även en utmaning i att låta elever köpa loss iPads utifrån 
likvärdighetsperspektiv, då iPads numera leasas, och då måste återlämnas till 
leverantör vid utgång av leasing, vilket skulle innebära att utköp inte är möjligt 
enligt samma villkor under kommande år. En annan utmaning vid försäljning av 
begagnade iPads är ansvar och garanti.

Sammantaget är bedömningen att kostnaden för att köpa ut en iPad inte blir 
aktuell, eftersom det blir oskäligt högt pris för en tre till fyra år gammal iPad.

Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Sebastian Hörlin (S) med bifall av Markus Kyllenbeck (M), Johan 
Ragnarsson (V), Ulf Svensson (SD), Annelie Hägg (C) och Lea Petersson 
(MP)

att kommunfullmäktige noterar att det på grund av tidsaspekten inte går att 
möjliggöra för eleverna som slutade årskurs 9 vårterminen 2020, att köpa sin iPad

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan och se över 
möjligheten utifrån intentionen i medborgarförslaget

att anse medborgarförslaget besvarat. 

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

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sebastian Hörlins (S) med fleras 
ändringsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Barn- och ungdomsberedningens beslut 2020-05-20
Tjänsteskrivelse från B-O Södergren och Isac Lundgren
Medborgarförslag från Maja Rehn, 2020-05-12

Utdrag: 
Maja Rehn
Barn- och ungdomssektorn
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Kf § 141 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Q 1 2020
Dnr KLK 2019/259

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § och genom lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 
SoL och 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.

Under första kvartalet rapporteras 3 beslut inom äldreomsorg, 2 beslut inom 
omsorg och 10 beslut inom individ- och familjeomsorg, som inte kunnat 
verkställas inom tre månader. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Socialberedningens beslut 2020-05-18
Tjänsteskrivelse från socialt ansvarig samordnare 2020-04-30
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Kf § 142 Pension - upphävande av pensionspolicy
Dnr KLK 2020/125

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva pensionspolicy antagen av kommunfullmäktige 2001-11-29.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har en pensionspolicy antagen av kommunfullmäktige 
2001-11-29. Policyn innehåller avtalstext, text kring löneväxling samt möjlighet till 
olika pensionslösningar som arbetsgivaren har möjlighet att använda vid särskilt 
uppstådda situationer eller vid uppfyllda kriterier.

I nuvarande pensionspolicy finns ett antal pensionslösningar som mycket sällan 
har använts men kan ge medarbetare förhoppningar om att exempelvis arbeta 
mindre med delvis bibehållen lön eller tjänstepension. 

Idag har kommundirektör, förvaltningschefer, ekonomi- och HR-chef möjlighet 
att teckna avtal om Alternativ KAP-KL. Alternativ KAP-KL är en flexiblare 
lösning för pensionsplacering samt även på det sättet att det går att skydda 
avsättningen vid dödsfall så att den tillfaller dess efterlevande. För Eksjö kommun 
är detta kostnadsneutralt. När det gäller löneväxling finns det redan reglerat i 
policy för löneväxling beslutad av kommunstyrelsen 2006-05-23.

Det löpande arbetet gällande pensionsfrågor hanteras av HR-avdelningen. Stöd i 
pensionsfrågor för respektive medarbetare hanteras av upphandlad leverantör. 

Förslaget gällande att inte längre ha en pensionspolicy, att erbjuda medarbetare 
över 8,5 inkomstbasbelopp Alternativ KAP-KL hanterades i Centrala 
Samverkansgruppen 2020-05-26. Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-02 att 
erbjuda alla medarbetare som tjänar över 8,5 inkomstbasbelopp möjlighet till 
alternativ KAP-KL.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson

Utdrag: 
HR-avdelningen
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Kf § 143 Revisionsskrivelse  - Budget 2021 för 
revisorerna i Höglandsförbundet
Dnr KLK 2020/156

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har berett förslag till budget 2021 för Höglandets 
revisorer. I yttrande till Höglandsförbundet föreslås att 320 tkr anslås för 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2020-06-10
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Kf § 144 Hantering av uppdraget som andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen
Dnr KLK 2020/138

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna föreslaget arbetssätt och arvodering enligt redovisad 
överenskommelse från och med 2020-08-10 till 2020-12-20.

Ärendebeskrivning 
Uppdraget som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen innehas av Sebastian 
Hörlin (S). Uppdraget är ett förtroendeuppdrag och uppdraget samt ansvaret för 
detsamma gäller dygnet runt och året om. 

Sebastian Hörlin kommer under perioden 10 augusti-20 december 2020 vara 
delvis föräldraledig motsvarande två dagar i veckan (cirka 4,5 månader). 

Ett kommunal-/oppositionsråds arbetstid går i grunden inte att mäta i timmar, 
eftersom det är ett förtroendeuppdrag och inte en anställning. Det finns heller 
inget arbetstidsavtal kopplat till uppdraget. 

För att delvis kompensera tidsmässigt under den tid Sebastian Hörlin är 
föräldraledig har Socialdemokraterna utsett Lennart Gustavsson för att stödja 
Sebastian Hörlins roll under perioden. 

Sebastian Hörlin erhåller månadsvis ett arvode för uppdraget som 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Arvodet uppgår till 75 procent av det arvode som 
kommunstyrelsens ordförande erhåller. Lennart Gustavsson erhåller normalt 
timarvode för politiska uppdrag för den faktiska tid han arbetar inom ramen för 
uppdraget, uppskattningsvis cirka 8 timmar per vecka, vilket motsvarar cirka 7,6 
procent av 75 procent.  

Utifrån ovanstående kommer cirka 11,3 procent av arvodet inte fördelas till någon 
person utan istället falla tillbaka till kommunen i ej utbetalt arvode. 

Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Ulf Björlingson (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Skrivelse från Sebastian Hörlin, Lennart Gustavsson och Kjell Axell 2020-05-11

Utdrag: 

Kommunstyrelsens presidium
HR-avdelningen
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