
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-01-21

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Plats och tid Kf-salen kl. 13:00-16:00

Beslutande
Ledamöter  Annelie Hägg (C), ordförande

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

Tjänstgörande ersättare Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD)
Karin Eriksson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C)
Birgitta Johansson (S) tjänstgörande ersättare för Jonas Nilsson (S)

Övriga närvarande 
Ersättare Kjell Axell (S)

Bo Bergvall (S)
Johan Ragnarsson (V)
Lea Petersson (MP)

Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande
Karin Höljfors, ekonomichef  § 2-6
Julia Liderfeldt, HR-konsult § 12
Thomas Hanzèn, kulturchef § 15
Pelle Mosskull, projektchef § 15

Övriga

Part

Utses att justera

Justeringens plats 

Sebastian Hörlin

Stadshuset 2020-01-28 kl. 10.00 Paragrafer 1-28
och tid
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Helena Lundborg

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

Justerande   …………………………………………….
Sebastian Hörlin
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-01-21

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag 2020-01-28 Datum då anslag 2020-02-18
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Helena Lundborg

3



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 1 Godkännande av föredragningslistan

§ 2 Budgetuppföljning 2019-11-30 - 
förvaltningen

2019/77

§ 3 Granskning av delårsrapport 2019 - 
Yttrande

2019/77

§ 4 Ägardirektiv 2020  för Eksjö Stadshus AB, 
Eksjöbostäder AB, Eksjö 
Kommunfastigheter AB, AB Eksjö 
Industribyggnader, Eksjö Energi AB och 
Byggnadsfirma Stridh & Son AB

2020/3

§ 5 Agardirektiv 2021 för Eksjö Stadshus AB, 
Eksjöbostäder AB, Eksjö 
Kommunfastigheter AB, AB Eksjö 
Industribyggnader, Eksjö Energi AB och 
Byggnadsfirma Stridh & Son AB

2020/10

§ 6 Avkastningskrav 2021 helägda bolag 2020/11

§ 7 Partistöd 2020 2019/410

§ 8 Begränsningar i delegationsordningen 2019/77

§ 9 Höglandsförbundet - Delårsrapport 2019 2019/405

§ 10 Dataskyddspolicy 2019/373

§ 11 Höglandsgemensamt IT-säkerhetspolicy 2019/406

§ 12 Kompetensförsörjningsplan 2019/407

§ 13 Taxor för vissa tjänster utförda av 
räddningstjänsten 2020

2019/383

§ 14 Löneöversyn 2020 2019/424

§ 15 Kulturscen 2019/393

§ 16 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2020 och 
riksnorm 2020

2019/425

§ 17 Handlingsplan med åtgärder för en budget 
i balans inom särskilt boende

2019/428

§ 18 Handlingsplan resursfördelning inom 
äldreomsorgen

2019/426
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19 Internationell policy - uppdatering 2019/433

§ 20 Plan för samhällsorientering 2020 2019/434

§ 21 Handlingsplan med åtgärder gällande IKE 
inom gymnasieskolan

2019/435

§ 22 Kompetens i förskolan 2019/436

§ 23 Kemikaliesmart förskola 2019/437

§ 24 Flytta en cykelväg - medborgarförslag - 
fördelning

2019/363

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

2019/359

§ 26 Anmälningsärenden

§ 27 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade med 
stöd av delegation

§ 28 Nämndprotokoll
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 1 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärende som tillkommer:
Avkastningskrav 2021 helägda bolag

-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 2 Budgetuppföljning 2019-11-30 - 
förvaltningen
Dnr KLK 2019/77

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad uppföljningsrapport.

Ärendebeskrivning 
Prognosen efter november är mer positiv än efter oktober och även än 
prognosen vid delårsbokslutet efter augusti. 

Årets resultat prognostiseras efter november bli positivt, 17,8 mnkr (motsvarar 
+1,6 procent av skatter och bidrag). Det är 9,2 mnkr lägre än det budgeterade 
resultatet på 27 mnkr (motsvarar +2,5 procent av skatteintäkter och bidrag).

Jämfört med prognosen efter oktober är det en förbättring av prognostiserat 
resultat med 0,5 mnkr. Skatteintäkterna har förbättrats med 0,9 mnkr samtidigt 
som verksamhetens nettokostnad prognostiseras bli 0,4 mnkr högre. Samtliga 
sektorers prognoser förbättras mot föregående månad, politikens prognos 
försämras. Barn- och utbildningssektorns budgetram har minskat med 3,4 mnkr i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut för att inte dubbelkompenseras för 
statsbidrag, vilket gör att budgetavvikelsen för sektorn blir större än i tidigare 
prognoser men utfallet prognostiseras något lägre. Samtidigt ökar budgeten för 
outlagda anslag under kommunstyrelsen, vilket innebär ett prognostiserat 
överskott.

Sektorerna har till och med november förbrukat 1 048,8 mnkr (94,8 procent) av 
budgetanslaget på 1 028 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en negativ 
avvikelse med -21 mnkr. 

KF/KS/Nämnder redovisar en negativ avvikelse med 0,5 mnkr(-6,8 procent av 
budget).

Revisionen redovisar en negativ avvikelse med 0,2 mnkr(-19,6 procent av budget).

Överförmyndarnämnden redovisar ingen avvikelse mot budget i helårsprognosen.

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 2,5 mnkr 
(+4,0 procent av budget). 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 1,8 mnkr (-4,6 
procent av budget). 

Barn- och utbildningssektorn redovisar ett underskott på 10,5 mnkr (-2,5 procent 
av budgeten.

Sociala sektorn redovisar en negativ avvikelse på 11,8 mnkr (-2,7 procent av 
budgeten). 

Tillväxt- och utvecklingsektorn prognostiserar en negativ avvikelse mot budget 
med 1,2 mnkr (-2,1 procent av budgeten). 

Pensionerna beräknas bli 6,5 mnkr mer än budgeterat. Underskotten vägs delvis 
upp av högre skatteintäkter och bidrag än budgeterat (netto 12 mnkr bättre än 
budget), där även de nya välfärdsmiljarderna ingår samt högre finansiella intäkter 
än budgeterat.

Investeringar
49,7 mnkr disponeras för investeringar 2019 varav 19,2  är återstående anslag från 
2018. Till och med september har 24,6 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 29,6 mnkr, vilket är 20,1 mnkr lägre än budget. 

Kommentar till uppföljningen
Prognosen för driften uppnår inte budgeterat resultat om 27 mnkr, men visar på 
ett positivt resultat, högre än i prognoserna efter oktober, september och augusti.

Sektorernas budgetavvikelse 2017 var -55,5 mnkr och 2018 -29,1 mnkr. 
Prognosen för sektorernas budgetavvikelse 2019 är mindre negativ men 
fortfarande negativ med -21 mnkr. Mot oktoberprognosen är det en förbättring 
med 2,2 mnkr när hänsyn tas till ombudgeteringen från barn- och 
utbildningssektorn. 

Återställandet av det negativa balanskravsresultatet 2017-18 kommer med 
nuvarande prognos för 2019 samt budget 2020-21(fastställd av KF 2019-10-24) 
att ske inom såväl planerad som lagstadgad tid.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors
Ledningsutskottets beslut 209-12-10
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-12-11
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2019-12-11
Socialnämndens beslut 2019-12-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-11
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 3 Granskning av delårsrapport 2019 - 
Yttrande
Dnr KLK 2019/77

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avlämna nedanstående yttrande till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Revisorernas bedömning i revisionsskrivelse daterad 2019-11-07 är remitterad till 
kommunstyrelsen med återrapport till fullmäktige senast 2019-02-20.  

I revisionsskrivelsen framgår följande 

”Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de finansiella mål fullmäktige 
beslutat om.

Vi kan inte bedöma om resultatet i delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen eftersom 
mindre än hälften av målen mäts vid delåret och grundas på utfall i senaste årsbokslut till stor 
del.

Vi rekommenderar kommunen att se till att upplysningar om redovisnings-/värderingsprinciper 
följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Vi rekommenderar kommunen att se över utgångspunkter för styrningen och de mål för 
verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och som gör det möjligt att 
utvärdera måluppfyllelsen i enlighet med kommunallagens intentioner.”

Kommunstyrelsens yttrande över kommunrevisionens skrivelse:

Finansiella mål
Kommunstyrelsen delar revisionens bedömning att prognostiserat helårsresultat i 
delårsrapporten innebär att samtliga finansiella mål inte kommer att uppfyllas 
2019. Målen om självfinansierade investeringar och finansiellt sparande uppnås. 
Soliditeten förbättras mot tidigare år till 57,9 procent men når inte upp till 
budgeterat mål för 2019 som är 60,5 procent. Årets resultat prognostiseras bli 1,5 
procent av skatteintäkter och bidrag istället för budgeterade 2,5 procent.

En budget i balans är prioriterat för kommunstyrelsen som följer ekonomin 
nogsamt. Utfall och prognos följs månadsvis och vilken effekt som uppnåtts av 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

enskilda, beslutade neddragningar följs också upp. Begränsningar i 
delegationsordning gällande anställning och inköp har beslutats om under året. 

De två senaste årens negativa utfall prognostiseras ha vänt till positivt utfall, 
många beslut och åtgärder är genomförda och personal har gjort och gör stora 
insatser för att kommunen ska ha en god verksamhet inom de ekonomiska ramar 
som finns. 

Ekonomin har förbättrats men når inte helt upp till budgeterat resultat 2019. 
Kommunstyrelsen har beslutat att handlingsplaner med åtgärder för budget i 
balans ska tas fram för verksamheter med stora avvikelser, särskilt boende och 
IKE (Interkommunala ersättningar) inom gymnasieskolan. 

Verksamhetsmål
En ny modell för styrning och ledning har tagits fram och införs i budgetåret 
2020. Samtliga mål i den nya styrmodellen kommer inte att vara möjliga att mäta 
flera gånger om året, exempelvis mål som mäts nationellt. Avvägningar har gjorts 
så att viktiga mål för styrning och ledning och god ekonomisk hushållning är med 
även om de inte är möjliga att mäta flera gånger om året.    

Redovisningsprinciper
En översyn av att upplysningar om redovisnings-/värderingsprinciper följer Rådet 
för kommunal redovisnings rekommendationer görs i samband med 
årsredovisningen 2019.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-01-14 § 1
Revisionsskrivelse Granskning av Delårsrapport 2019 
Granskning av delårsrapport 2019 (KomRedo AB) 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-31 §424 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 4 Ägardirektiv 2020 för Eksjö Stadshus AB, 
Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, 
AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö Energi AB och 
Byggnadsfirma Stridh & Son AB
Dnr KLK 2020/3

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna ägardirektiven för 2020 för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, 
Eksjö kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö Energi AB 
och Byggnadsfirma Stridh & Son AB, samt    

att ägardirektiven föreläggs respektive bolag på årsstämma 2020-03-24.

Ärendebeskrivning 
Av flera anledningar föreslås ägardirektiven för kommunens helägda bolag att 
revideras för år 2020. Revideringarna i ägardirektiven är markerade med gult för 
tillägg och överstrykning för borttaget. Detta syns i dokumentet som heter 
”Ägardirektiv (bolagsnamn) 2020-2021.doc”.

Ägardirektiven ska årligen fastställas vid bolagsstämman. Direktiv med eventuella 
förändringar redovisas av ägarens ombud vid årsstämman. 

Kommunfullmäktige kommer 2020-02-20 fastställa vilka förändringar som 
bolagsstämman ska besluta om. 

Dialog om förändringarna har förts med respektive bolags Vd.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ägardirektiv 2020 
Ägardirektiv ESAB 2020
Ägardirektiv ESAB 2020-2021
Ägardirektiv EBO 2020  
Ägardirektiv EBO 2020-2021
Ägardirektiv EKFAB 2020
Ägardirektiv EKFAB 2020-2021

12



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ägardirektiv IB 2020  
Ägardirektiv IB 2020-2021
Ägardirektiv Stridh o son 2020
Ägardirektiv Stridh o son 2020-2021 
Ägardirektiv EE 2020 
Ägardirektiv EE 2020-2021 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 5 Ägardirektiv 2021 för Eksjö Stadshus AB, 
Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, 
AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö Energi AB och 
Byggnadsfirma Stridh & Son AB
Dnr KLK 2020/10

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ägardirektiv 2021 för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö 
kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö Energi AB och 
Byggnadsfirma Stridh & Son AB, samt    

att ägardirektiven föreläggs respektive bolag på årsstämma 2020-03-24.

Ärendebeskrivning 
Ägardirektiven 2021 för helägda bolagen har reviderats. De föreslagna 
förändringarna redovisas.  

Ägardirektiven ska årligen fastställas vid bolagsstämman. Direktiv med eventuella 
förändringar redovisas av ägarens ombud vid årsstämman. 

Kommunfullmäktige kommer 2020-02-20 fastställa vilka förändringar som 
bolagsstämman ska besluta om. 

Dialog om förändringarna har förts med respektive bolags Vd.

Beslutsunderlag 
Beslut ESAB 2020-01-14
Ägardirektiv ESAB 2021
Ägardirektiv EBO 2021
Ägardirektiv EKFAB 2021
Ägardirektiv IB 2021
Ägardirektiv Stridh och Son AB 2021
Ägardirektiv EE 2021 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 6 Avkastningskrav 2021 helägda bolag
Dnr KLK 2020/11

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2 juni 2020 lämna förslag 
på avkastningskrav utifrån god ekonomisk hushållning för bolagen,

att i beslutsunderlaget ska ingå uppgifter om bolagens investeringsplaner och 
behov av nyupplåning och amortering.

Ärendebeskrivning 
I ägardirektiven till de helägda kommunala bolagen ingår avkastningskrav. I 
liggande förslag till ägardirektiv 2021 föreslås att den del som avser 
avkastningskrav beslutas i kommunfullmäktige 16 juni 2020.  Det finns behov av 
en översyn av avkastningskraven på de helägda kommunala bolagen. 

Utgångspunkten bör vara bolagens behov av resultat för att bolagen ska ha en god 
ekonomisk hushållning. Belåningen i bolagskoncernen är relativt hög och mycket 
liten amortering av lånen sker. Målet är att bolagens reinvesteringar finansieras 
med eget kapital och nyupplåning endast sker, om behov finns, vid 
nyinvesteringar.

Som beslutsunderlag till kommunstyrelsen behöver bolagen därför redovisa 

- Behov av investeringar de närmaste 10 åren, mer detaljrikt de närmaste 3
åren. Fördelat på reinvesteringar och nyinvesteringar.

- Vilket resultat bolaget behöver för att finansiera investeringar som inte är
nyinvesteringar med eget kapital.

- Vilket behov av nyupplåning bolaget har.
- Vilket behov av amortering bolaget har.

Ett beslutsunderlag kan lämnas till kommunstyrelsen 2 juni så avkastningskrav på 
helägda kommunala bolag 2021 kan fastställas i kommunfullmäktige 16 juni 2020.

Beslutsunderlag 
ESAB beslut 2020-01-14 § 76
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors

Utdrag: 
Kommundirektör
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 7 Partistöd 2020
Dnr KLK 2019/410

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att partistödet för 2020 höjs till 16 658 kr i grundstöd och 10 036 kr 
i mandatstöd, samt

att utbetalning ska ske snarast efter att ansökan har kommit in. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med partistödet är att stärka partiernas roll i den kommunala demokratin. 
Det kommunala partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna.

Fullmäktige måste besluta, enligt antaget regelverk, om att de partier som får 
partistöd ska redovisa att stödet har använts för sitt ändamål, det vill säga att 
stärka partiets ställning i den lokala demokratin och lokala partiarbetet. 
Redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnat till kommunen senast 30 
juni.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-09-25, § 144, ska såväl grundstödet som 
det mandatbundna stödet årligen justeras med konsumentprisindex, KPI, i augusti 
året innan. Gällande regler innebär en höjning av partistödet för 2020 med 1,44 
procent. Bidraget ska avrundas uppåt till närmast 100 kr.

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa
totalt

S 13 16 658 130 474 147 133
C 10 16 658 100 365 117 023
M 9 16 658 90 328 106 987
KD 4 16 658 40 146 56 804
SD 6 16 658 60 219 76 877
MP 2 16 658 20 073 36 731
L 2 16 658 20 073 36 731
V 3 16 658 30 109 46 768

 Totalt      625 055
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Beslutsunderlag 
Partistöd 2020 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 8 Begränsningar i delegationsordningen
Dnr KLK 2019/77

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att begränsningar i delegationsordningen enligt beslut 2019-04-02 § 114 och 
2019-10-01 § 276 förlängs och omprövas senast 2020-04-30.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-02 § 114 att på grund av det ekonomiska 
läget införa begränsningar i delegationsordning gällande anställning och inköp 
från 2019-04-03 och resten av 2019 så att:

- alla nyanställningar (månadsanställda) ska beslutas om av sektorchef.
- ingen övertid ska förekomma, undantag beviljas restriktivt av sektorchef
- sällanköp över 5 000 kr ska beslutas av sektorchef.  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

att begränsningarna i delegationsordningen ska omprövas i december 2019.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-01 § 276 att komplettera riktlinjer för 
begränsningar i anställning och inköp 2019-04-02 – 2019-12-31 med, alla 
timanställningar utöver grundbemaning ska beslutas av sektorchef.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2019-12-10 § 164
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-02 § 114
Kommunstyrelsen beslut 2019-10-01 § 276

Utdrag: 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadssektorn 
Barn-och utbildningsssektorn 
Sociala sektorn Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 9 Höglandsförbundet - Delårsrapport 2019
Dnr KLK 2019/405

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att delårsrapporten anmäls.

Ärendebeskrivning 
Delårsrapporten är den rapport som summerar perioden 2019-01-01 - 2019-08-31 
både i finansiella mått men även vad det gäller Höglandsförbundets 
verksamhetsmål i förhållande till den av direktionen fastslagna budgeten för 2019. 
Delårsrapporten 2019 är den andra tertialrapporten som presenteras för 
Höglandsförbundet. Höglandsförbundets budgeterade resultat 2019 är 1 092 tkr. 
Det prognostiserade resultatet för 2019 är 6 902 tkr, vilket är 5 810 tkr bättre än 
det budgeterade resultatet. Det prognostiserade resultatet är 8,9 procent av 
förbundets omsättning, vilket innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 
procent, uppnås. 

lnvesteringsredovisningen uppgår för perioden till 4 946 tkr mot den budgeterade 
nivån på 12 515 tkr för 2019. Självfinansieringsgraden för perioden uppgår till 
352 procent, vilket gör att förbundet även lever upp till det andra finansiella målet 
att alla investeringar ska själv - finansieras. 

Förbundets fem verksamhetsmål rapporteras eller prognostiseras i 
delårsrapporten. Användarnöjdheten är 96 procent i samband med återkoppling 
på ärenden som rapporterats in till supporten på HIT. Antalet processer når redan 
i delåret upp till målvärdet för året. Mätningen gällande nöjd medarbetarindex 
görs under hösten och Samarbeten med högskolorna och Årlig effektivisering 
rapporteras och prognostiseras nås på helåret.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2019-12-10 § 165
Höglandsförbundets beslut 2019-10-25 § 44
Höglandsförbundets Delårsrapport 2019

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 10 Dataskyddspolicy
Dnr KLK 2019/373

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Höglandsförbundet i uppdrag att bevaka dataskyddslagen utifrån SKR:s 
rekommendationer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta dataskyddspolicyn utifrån SKR:s rekommendationer.

Ärendebeskrivning 
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.

Bakgrund
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.
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Utredning
Policyn har tagits fram i samverkan mellan höglandskommuner. Arbetet har letts 
av höglandets gemensamma dataskyddsombud på Höglandsförbundet.

Yrkande

Under kommunstyrelsen överläggning yrkar Christer Ljung (L) att återremittera 
ärendet för att policyn ska anpassas efter Eksjö Kommun.

Markus Kyllenbeck (M) yrkar att ge Höglandsförbundet i uppdrag att bevaka 
dataskyddslagen utifrån SKR:s rekommendationer samt, att göra ett tillägg om att 
beslutet tas utifrån SKR:s rekommendationer.

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

Därefter ställer ordföranden med kommunstyrelsens godkännande, proposition 
på Markus Kyllenbeck (M) tilläggsyrkanden varvid kommunstyrelsens beslutar i 
enlighet med Markus Kyllenbeck (M) förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2019-12-10 § 166
Dataskyddspolicy
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall
Hörglandsförbundets beslut 2019-10-26 § 47

Utdrag: 
Kansliet

21



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 11 Höglandsgemensamt IT-säkerhetspolicy
Dnr KLK 2019/406

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy.

Ärendebeskrivning 
IT-säkerhet handlar om att skydda verksamhetens IT-relaterade tillgångar, som 
maskinvara, programvara och den information som lagras och hanteras i dessa. 
IT-säkerhet koncentrerar sig på hot och skydd förenade med användning av 
digital teknik. Informationens skyddsvärde avgör vilka krav som ställs vad gäller 
tekniska skyddsåtgärder.  

Den lT-säkerhetspolicy som antogs våren 2017 utav Höglandsförbundet, har 
reviderats, bland annat eftersom det finns en lagstiftning att ta hänsyn till. 

Den IT-säkerhetspolicy som har arbetas fram redovisar Höglandsförbundets och 
dess medlemskommuners övergripande mål och inriktning med IT-säkerheten 
samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. Policy gäller för IT-säkerhet inom 
höglandssamarbetet, och kompletterar förbundets och kommunernas övriga 
styrdokument inom säkerhetsområdet. Hela kommunkoncernen omfattas av 
policyn.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2019-12-10 § 167
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz
Höglandsförbundets beslut 2019-10-25 § 46
IT-säkerhetspolicy – Höglandsgemensam 201-10-25 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 12 Kompetensförsörjningsplan
Dnr KLK 2019/407

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna framtagen Kompetensförsörjningsplan för Eksjö kommun 2020-2023.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 102, beslutade att godkänna framtagen HR-
strategi 2019-2021. Ett fokusområde i HR-strategin är framtagandet av en 
kompetensförsörjningsplan 2019. 

Kompetensförsörjningsplanen har arbetats fram av HR-avdelningen. Planen 
innehåller faktorer som påverkar kompetensförsörjning, rekryteringsläge för 
sektorerna, HR-data, insatser och projekt för kompetensförsörjning inom 
förvaltningen samt förvaltningsövergripande insatsområden för 
kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningsplanen syftar till att ge en nulägesbild och att ge underlag 
för fortsatt planering och genomförande av kompetensförsörjningsinsatser för 
förvaltningen och sektorerna. 

Workshop med chefer och verksamhetsutvecklare har genomförts för att 
identifiera de utmaningar som Eksjö kommuns verksamheter står inför gällande 
kompetensförsörjning. Utifrån workshopen identifierades områden för framtida 
kompetensförsörjning vilka sedan mynnade ut i förvaltningsledningsgruppens tre 
prioriterade insatsområden:

- Utveckla nya arbetssätt
- Arbetskultur
- Chefs- och ledarutveckling

Det beskrivs även i planen hur sektorernas fortsatta arbete gällande 
kompetensförsörjning ska gå vidare. Sektorerna ska under 2020 ta fram 
handlingsplaner för kompetensförsörjning där konkreta åtgärder tas fram för att 
kunna ha framförhållning och motverka kompetensbrist i sina verksamheter.
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Kompetensförsörjningsplanen presenterades i Centrala samverkansgruppen 
den 14 januari 2020. En kortare information om planen gavs på samverkan den 
19 november 2019.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2019-12-10 § 168
Tjänsteskrivelse från Julia Liderfeldt
Kompetensförsörjningsplan 2020-2023

Utdrag: 
HR-avdelningen
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Ks § 13 Taxor för vissa tjänster utförda av 
räddningstjänsten 2020
Dnr KLK 2019/383

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten tar med stöd av beslut i kommunfullmäktige ut avgifter för 
vissa serviceuppdrag som inte är räddningstjänst. 
Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för 
oktober månad år 2008 används som basindex. Vid negativt index bibehålls 
tidigare pris.
Uppräkningen ska anmälas till fullmäktige innan taxan träder i kraft.
Index för år 2019 är 336,04 varför taxorna föreslås justeras enligt bifogat 
förslag.(Index för 2018 var 330,72) 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2019-12-10 § 169
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson 
Taxor för vissa tjänsten utförda av räddningstjänsten 2020

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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1

Ks § 14 Löneöversyn 2020
Dnr KLK 2019/424

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Lönekartläggningen är sammanställd efter att retroaktiv löneutbetalning har skett 
med novemberlönen för de som tillhör Vårdförbundets avtalsområde. 
Lönekartläggningen är samverkad med de fackliga organisationerna 
2019-12-17.

De likvärdiga befattningarna sammanställs utifrån arbetsidentifikation (AID) 
gruppering, där ett flertal befattningar är BAS-värderade (verktyg för 
arbetsvärdering) inom olika BAS-intervall beroende på bland annat utbildning, 
erfarenhet, ansvar och arbetsförhållanden. Befattningarna är grupperade i en 
struktur för arbetsidentifikation (AID), baserad på ett centralt kollektivavtal, för 
att säkerställa att lönestatistik är jämförbar mellan olika kommuner och regioner.

Resultatet har inte visat på att det föreligger några löneskillnader som inte går att 
förklara med utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet eller individuell lönesättning. 

Arbetsgivaren bedömer att det inte finns några osakliga löneskillnader i 
lönestrukturen, och de fackliga organisationerna har ingen invändning mot detta 
efter samverkan.

Omvärldsanalys
Den interna lönestrukturen har analyserats och bedömts i relation till omvärlden 
både utifrån kommunernas egna inrapporterade länsstatistik och SKL:s 
lönestatistik utifrån AID för Södra Sverige.

Eksjö kommuns lönestruktur är på jämförbar nivå med omvärlden när det gäller 
yrkesgrupper utan krav på eftergymnasial utbildning. När det gäller akademiskt 
utbildade yrkesgrupper/medarbetare pekar statistiken på utmaningar att 
konkurrera med omvärlden. 
Det finns ett behov av att definiera undergrupper inom vissa akademiska 
yrkesgrupper med målsättning att uppnå en mer önskvärd lönestruktur i 
förhållande till omvärlden.

Marknadskrafter har en fortsatt stor påverkan när det gäller att rekrytera speciellt 
efterfrågade yrkesgrupper, framförallt akademiskt utbildade medarbetare.
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För 2020 års löneöversyn planeras, efter samråd med förhandlingsdelegationen 
inga övergripande strukturella åtgärder.  Individuell lönesättning gäller, i enlighet 
med avtalens huvudöverenskommelser och kommunens modell för löneöversyn.
Det finns behov av ett fortsatt arbete med differentierade lönesättningar, vilket 
kan innebära en styrning av ekonomiskt utrymme mot vissa akademiska 
kompetenser.

Tidsplan
Överläggning sker med fackliga organisationer under januari månad 2020.
Lönesamtal med bedömning av prestation utifrån centrala 
huvudöverenskommelsers intentioner, och med Eksjö kommuns samverkade 
lönekriterier som bedömningsunderlag pågår under november till februari månad. 
Denna process påbörjas för samtliga medarbetare.

För de medarbetare som omfattas av de centrala avtal som finns på plats, ges 
muntligt besked om ny lön i mars månad och utbetalning av ny lön sker med april 
månads lön. Vi avvaktar centrala avtal för de avtalsområden där omförhandling 
sker under 2020.
Avstämning med fackliga organisationer sker inför utbetalning av ny lön i april 
månad eller senare under 2020.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-01-14 § 2
Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson
Lönekartläggning 2020 - samverkan
Handlingsplan lönekartläggning 2019

Utdrag: 
Personalavdelningen
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1

Ks § 15 Kulturscen
Dnr KLK 2019/393

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen,

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på byggnation av kulturscen 
hopbyggd till Olsbergs arena,

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en driftkalkyl utifrån uppskattad 
investering och intäkter,

att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera underlaget med möjlighet till
samutnyttjande av lokalen samt en nyttokalkyl, 

att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera med redovisning av subventioner 
för Eksjö Simhall, Furulundshallen och Ränneborg, samt

att redovisning av ovanstående uppdrag sker till budgetberedningen i juni 2020.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26 § 351 att ge förvaltningen i uppdrag att 
till dagens sammanträde redovisa en driftkalkyl utifrån uppskattad investering och 
intäkter. Att komplettera underlaget med möjlighet till samutnyttjande av lokalen 
en nyttokalkyl, samt komplettera med redovisning av subventioner inom idrotten.

Driftkalkyl
Kostnaden för ombyggnation av Spelverket samt påbyggnad av kulturscen 
beräknas till 55 000 000 sek. Grundhyran uppgår årligen om 3 700 000 sek, i 
grundhyran ingår Eksjö Kommunfastigheter AB med drift, underhåll samt 
vaktmästare. El, värme och VA beräknas till 200 000 sek. Ljud- och ljus 3 000 000 
sek är inräknad i den totala kostnaden och ingår i årshyran.   

Extern finansiering
Det finns möjlighet att söka extern finansiering för delar av nybyggnation, 
renovering samt verksamhet. En del av bidragen riktar sig enbart till 
föreningslivet, en lösning för att få ta del av dessa bidrag är att göra om delar av 
Spelverket till samlingslokal och erbjuda föreningarna att driva verksamheten i 
likhet med de samlingslokaler/bygdegårdar som finns idag där Eksjö kommun ger 
bidrag för drift.
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Samutnyttjande av lokal/Nyttokalkyl
Vid byggandet av en kulturscen är det både nödvändigt och önskvärt att andra 
kommunala verksamheter förlägger verksamhet i lokalerna. En kulturscen belägen 
i Spelverket skapar en mångfald av användningsområde för de kommunala 
verksamheterna där Allmänkultur, Kulturskola, Öppen ungdom, Gymnasiet, 
Grundskolan, Socialtjänst samt andra avdelningar har möjlighet att bedriva delar 
av sin verksamhet. 

Utöver det kommunala samutnyttjandet finns andra aktörer förutom de lokala 
kulturföreningarna och studieförbunden som kan ges möjlighet att boka in sig för 
arrangemang. Det finns en mängd kulturaktörer, både amatörer och professionella 
men också kommersiella kulturarrangörer som kan erbjudas att boka in sig själva 
eller sina artister på en kulturscen. Idag sker detta med större produktioner på 
Olsbergs men det behövs också en scen för de lite mindre arrangemangen. Även 
företag kan erbjudas att hålla föreläsningar och konferenser i lokalen för 
kulturscen. Dessa bokningar kan handhas av en eventuell programansvarig. Hyran 
för lokalen blir då marknadsmässigt satt. 

Subventioner inom idrotten
Subventioner inom olika idrotters verksamheter redovisas. 

Yrkande

Under kommunstyrelsen överläggning yrkar Annelie Hägg (C) 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på byggnation av kulturscen 
hopbyggd med Olsbergs arena,  

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en driftkalkyl utifrån uppskattad 
investering och intäkter,

att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera underlaget med möjlighet till
samutnyttjande av lokalen samt en nyttokalkyl, 

att redovisning av ovanstående uppdrag sker till budgetberedningen i juni 2020.

Markus Kyllenbeck (M) yrkar 

att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera med redovisning av subventioner 
för simhallen, Furulundshallen och Ränneborg.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunstyrelsens 
godkännande, proposition på Annelie Hägg (C) och Markus Kyllenbeck (M) 
förslag till tilläggsyrkanden varvid kommunstyrelsens beslutar i enlighet med 
tilläggsyrkanderna.
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Beslutsunderlag 
KS 2019-05-25 § 198 
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén
Förstudien Kulturscen

Utdrag: 
Kulturchef
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Ks § 16 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2020 och 
riksnorm 2020
Dnr KLK 2019/425

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta de uppdaterade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd från och med 2020 i 
enlighet med bilaga 1, samt

att godkänna redovisning av Riksnorm för 2020 i enlighet med bilaga.

Ärendebeskrivning 
Riktlinjer ekonomiskt bistånd
Riktlinjerna omfattar handläggning av ärenden inom området för ekonomiskt 
bistånd som är en del av Biståndsenheten i Eksjö kommun. 

Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för en rättssäker handläggning 
och likvärdig bedömning gällande rätt till bistånd, bidragsnivå samt insatser för 
stöd till självförsörjning. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i arbetet.

Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet. Enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) ska dock en individuell behovsprövning alltid göras och 
om sakliga skäl föreligger kan det motivera avsteg från riktlinjerna. Riktlinjerna får 
inte uppfattas som en absolut gräns för att beviljas bistånd eller inte. De krav som 
ställs på sökanden ska anpassas efter den enskildes förmåga och förutsättningar. 

Ny lagstiftning och rättsliga utslag i domstol måste fortlöpande beaktas.

Aktuella uppdateringar riktlinjer ekonomiskt bistånd 2020
Följande uppdateringar är gjorda inom riktlinjerna för 2020.

 Beräkningsgrunder: Insättningar på konto via Swish som överstiger 300
kronor/ månad medräknas som inkomst på beräkning för ekonomiskt
bistånd

 Internet: Kostnad för router beviljas inte
 Julpeng/sommarpeng: Barnets ålder ska vara mellan 0-18 år samt att

handläggaren gör en bedömning om bistånd till detta ska beviljas
 Lathund (Bilaga 1) är uppdaterad med belopp enligt nya Prisbasbeloppet

för 2020
 Boendekostnader samt El- och driftskostnader (Bilaga 2) är uppdaterade

och innehåller nu vägledande boendestandard (antal rum/person i
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hushållet) samt genomsnittshyror för 2020. Innehåller även 
Pensionsmyndighetens föreskrifter om beräkning av el- och 
driftskostnader.

Riksnorm 2020
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån 
på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår 
och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. 
I riksnormen 2020 har normens samtliga poster räknats upp med 1,9 procent 
jämfört med riksnormen för 2019.

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2019-12-10 § 184
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-03 av Åsa Löfkvist och Carina Andersson
Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 2020  
Riksnormen för försörjningsstöd 2020

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Funktionschef IFO
Verksamhetsutvecklare IFO
Socialchef
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Ks § 17 Handlingsplan med åtgärder för en 
budget i balans inom särskilt boende
Dnr KLK 2019/428

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport,

att uppföljning av handlingsplanen rapporteras till kommunstyrelsen i maj 2020.

Ärendebeskrivning 
Särskilt boende prognostiserar ett underskott i förhållande till budget med cirka 
3,9 mnkr. Om man tar bort kostnader för den nyöppnade enheten Enen hamnar 
underskottet på cirka 3,1 mnkr i förhållande till budget. Det finns underskott på 
samtliga särskilda boenden förutom Almgården. Nattverksamheten har på 
samtliga boende ett underskott i förhållande till budget som totalt prognostiseras 
till 800 tkr.

Bakgrund
Eksjö kommun har 199 särskilda boendeplatser idag, varav 5 stycken i dagsläget 
används till personer som har LSS-beslut. Marieberg visar ett större underskott 
som till stor del har avsett extra bemanning på demensavdelningarna och för när 
varande avser extra insatser inom vårdavdelningarna utifrån svårigheter som varit 
under tid. Den personalförstärkning som gjordes är en anledning till att de 
särskilda boendena har ett underskott 2019. Dessa togs bort 2019-09-09 med en 
positiv effekt på det ekonomiska resultatet. För att kunna sänka de ökade 
kostnaderna inom de ordinära boendet togs beslut om att öppna ytterligare en 
enhet på Marieberg. Idag är den enheten fullbelagd.

Utredning
För att komma åt de stora delarna i underskotten är det i första hand 
nattverksamheten, demensvården, och enskilda enheter med personalsituation 
som har en avsaknad av rutiner, komplex arbetsmiljö, som behöver 
kompetensutveckling samt möjligheten till högre sysselsättningsgrad.  

Handlingsplan för att komma inom budgetram:

 Nattenheterna:
o att schemaläggning för nattmedarbetare bör förtätas för att minska

behovet av vikarier.
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 Demens- och vårdenheter:
o att överskott av rörlig tid som är högre än enheternas

bemanningstal flyttas till bemanningsverksamheten. Detta för att
enheterna inte ska ha en övertalighet.

o att Marieberg ses som en helhet där personalen kan arbeta på flera
enheter utifrån rörliga tider och behov.

o att chef arbetar med planering för semesterledigheter över hela
året.

o att fortsätta att arbeta aktivt med korttidsfrånvaro med tidiga
planer om återgång till arbete. Detta kräver ett tätt samarbete
mellan chef och HR.

Dessutom främjas verksamheterna av bra personalförutsättningar genom att chef 
arbetar med att skapa kontinuitet i arbetsgrupper parallellt med ett aktivt och nära 
ledarskap. 

Slutsats
Arbetet med att hantera rörliga tider genererar högre kostnader för enheterna när 
inte den rörliga tiden kan användas t.ex. inom den egna enheten eller att 
bemanningen kan placera ut den. Nattscheman behöver förtätas för att ha 
ekonomisk bärighet. Genom att man from september månad 2019 tog bort 
personalförsörjningstjänster har det ekonomiska resultatet förbättrats inom 
samtliga särskilda boenden.

Yrkande

Under kommunstyrelsen överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att en 
uppföljning av handlingsplanen rapporteras till kommunstyrelsen i maj 2020.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunstyrelsens 
godkännande, proposition på Annelie Hägg (C) tilläggsyrkande varvid 
kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Annelie Hägg (C) förslag till beslut.
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Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2019-12-11 § 186
Kommunstyrelsens beslut 2019-10-19 § 302
Handlingsplan 2020 särskilt boende av Ewa-Lotte Strand-Nordén

Utdrag: 
Socialnämnden
Socialchef
Funktionschef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
Sektorsekonom
Verksamhetsstrateg, sociala sektorn
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Ks § 18 Handlingsplan resursfördelning inom 
äldreomsorgen
Dnr KLK 2019/426

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport,

att uppföljning av handlingsplanen rapporteras till kommunstyrelsen i maj 2020.

Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn har fått i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsplan innefattande 
bland annat en handlingsplan för genomlysning av resursfördelningsmodell, 
riktlinjer, schablontider, kostnadseffektivitet och effekterna av trygg hemgång.

Bakgrunden är främst utifrån ett behov av att vidta åtgärder för att på kort och 
lång sikt uppnå budgetbalans. Genomlysningen ska utgöra underlag för framtida 
ställningstaganden i socialnämnden.

Under kommunstyrelsen överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att uppföljning 
av handlingsplanen rapporteras till kommunstyrelsen i maj 2020.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunstyrelsens 
godkännande, proposition på Annelie Hägg (C) tilläggsyrkande varvid 
kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Annelie Hägg (C) förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2019-12-11 § 187
Tjänsteskrivelse av Ewa-Lotte Strand Nordén, daterad 2019-12-05.

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Socialchef, sociala sektorn
Sektorsekonom, sociala sektorn
Funktionschef Äldreomsorg, sociala sektorn
Funktionschef Individ och familjeomsorg, sociala sektorn
Verksamhetsstrateg, sociala sektorn
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Ks § 19 Internationell policy - revidering
Dnr KLK 2019/433

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att anta reviderad internationell policy.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-03 § 239, att avsluta Internationella 
rådet och att arbetsuppgifterna flyttas till tjänstepersoner inom tillväxt- och 
utvecklingsektorn och till politiker i tillväxt- och utvecklingsnämnden.  

Syftet med den internationella policyn är att ge ansvarsfördelning och 
inriktning för hur det internationella arbetet ska bedrivas, samt ge underlag 
för prioriteringar inom verksamheten. Policyn är kommunövergripande och 
utgör grunden för det internationella arbetet i samtliga nämnder och i 
förvaltningen.

Policyn syftar vidare till att få en god förankring, gemensamt synsätt och 
struktur i arbetet med internationella frågor.

Målet med kommunens internationella arbete är att

- ge alla medborgare, särskilt våra barn och ungdomar, ökad
förståelse och kunskap om människor från andra länder, deras
kultur och levnadsförhållanden,

- vara ett led i demokratiutveckling,
- bidra till kommunens egen utveckling genom att stimulera

föreningar, skolor, medarbetare och verksamheter till
erfarenhetsutbyten, med utgångspunkt i den av kommunen
fastställda visionen.

På den politiska nivån har tillväxt- och utvecklingsektorn uppdraget att bevaka 
alla internationella frågor inom kommunens verksamheter. Sektorn är vidare 
remissinstans i frågeställningar av internationell karaktär. Sektorn beslutar även 
om bidrag till projekt och utbyten. 

Nämnderna och kommunens bolag kan få stöd av tillväxt- och 
utvecklingsektorn vid internationella kontakter i enlighet med denna 
policy.
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På tjänstemannanivå finns inom förvaltningen en person med ansvar att 
handlägga rådets ärenden, bevaka de internationella frågorna, samt stödja 
sektorernas arbete och det arbete som sker i regi av föreningar eller nätverk.

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2019-12-11 141
Tjänsteskrivelse, 2019-11-28 
Internationell policy för Eksjö kommun antagen KF 2018-02-22 § 25
Internationell policy för Eksjö kommun - markerade med förslag på ändringar
Internationell policy för Eksjö kommun – nytt förslag

Utdrag: 
Tillväxt- och utvecklingnämnden
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Ks § 20 Plan för samhällsorientering 2020
Dnr KLK 2019/434

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta upprättat förslag till plan för samhällsorientering 2020 i Eksjö Kommun.

Ärendebeskrivning 
Kommunen är skyldig att erbjuda och genomföra samhällsorienteringen inom ett 
år efter att deltagaren påbörjat sin etableringsplan. Kommunen ansvarar dessutom 
för information och rekrytering, samt att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad 
kurs. I förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända (SFS 2010:1138) 
beskrivs syftet, innehållet, formen och genomförandet av samhällsorienteringen. I 
grunden ska samhällsorienteringen erbjudas på modersmålet och den ska minst 
omfatta 60 timmar fördelade på åtta obligatoriska moduler. 

Kommunen ska årligen revidera och anta en Plan för samhällsorientering 
(SFS 2010:1138).

Vux i12 kommer under 2020 initialt erbjuda samhällsorienteringen tigrinja, för att 
därefter återigen genomföra kurser på arabiska. Under 2020 ska Vux i12 fortsätta 
erbjuda en utökad kurs där de 60 timmarnas samhällsorientering kompletteras 
med 21 timmar speciellt inriktade mot hälsa.

I samband med att det upphandlade avtalet med nuvarande leverantör av 
samhällsorienteringen upphör, återförs undervisningen till Vux i12 av såväl 
pedagogiska som ekonomiska skäl. För att samhällsorienteringen inte skall krocka 
med andra delar av etableringsuppdraget kommer undervisningen till att börja 
med förläggas till fredagar.

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2019-12-11 § 142
Förslag till Plan för Samhällsorientering 2020
Tjänsteskrivelse från Christian Thomsen 2019-12-04

Utdrag: 
Tillväxt- och utvecklingsnämnden
Vuxenutbildningschef
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Ks § 21 Handlingsplan med åtgärder gällande IKE 
inom gymnasieskolan
Dnr KLK 2019/435

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet för att komplettera handlingsplanen utifrån ett 
förvaltningsperspektiv.

Ärendebeskrivning 
Eksjö Gymnasium har ett stort negativt utfall på interkommunala ersättningar, 
IKE. Detta innebär i realiteten att de elever från Eksjö kommun som väljer att 
studera på annan ort gör det på program som är betydligt dyrare än de program 
som finns på kommunens gymnasieskola. Dessutom är det fler elever än tidigare 
som valt att studera i annan kommun. Som exempel finns det en elev som går på 
ett naturbruksprogram där årskostnaden är cirka 250 000 kronor. Detta kan 
jämföras med exempelvis Eksjö kommuns bygg- och anläggningsprogram som 
kostar cirka 110 000 kronor per år.

Läsåret 2019/2020 har tjugotvå elever i årskurs 1 valt att studera på 
Nifsarpsskolan. Förra läsåret var det 7 elever. Det vill säga en procentuell ökning 
med 214 procent. Dessa fordonsutbildningar är kostsamma att driva och därför är 
IKE betydligt högre än på många andra program.

Nedan visas IKE-förhållanden för elever i årskurs 1-elever år 2017-2019:

Elever från 
annan kommun

Elever till
annan kommun

Differens

Hösten 2017 56 53 (+14*) =67 -11
Hösten 2018 62 58 (+ 7*)  =65 -3
Hösten 2019 43 55 (+22*) =77 -34

*Elever till Nifsarpsskolan, Eksjö

Antalet elever till årskurs 1 från Aneby och Ydre halverades läsåret 2019/2020 
jämfört med föregående läsår.

Utveckling kring program och trender kring sökinriktning

Natur- och samhällsvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet har en stabil 
sökkurva. Ekonomiprogrammet har de senaste tre åren haft ett stabilt högt 
söktryck. Vård-och omsorgsprogrammet, VO, har ett sökantal som är långt 
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mycket högre än övriga höglandskommuner. De senaste fem åren har VO haft en 
årskurs 1 med 22 till 26 elever. Undantaget är läsåret 2018/2019, då det var två 
klasser med sammanlagt cirka 40 elever. Bygg-och anläggningsprogrammet har sitt 
första år 100 procent beläggning med enbart behöriga elever.

Humanistiska och estetiska programmet har de senaste åren haft ett vikande 
söktryck. Estetiska programmet dalade när riksintaget försvann och humanistiska 
programmet dalar nationellt.

Inför gymnasievalet 2020 pratas det positivt om Eksjö Gymnasium bland årskurs 
9-elever. Vid dag- och kvällsinformationerna noterades ett extra stort intresse för
ekonomiprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet.

Handlingsplan med åtgärder   

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

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

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

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

- Hela gymnasieskolans organisation ses över för att hitta
effektiviseringsområden.

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

- Sannolikt kommer Eksjö gymnasium hösten 2020 att vara en av få skolor i
hela länet som erbjuder humanistiska programmet. Detta bör medföra att fler
elever från andra kommuner söker till Eksjö gymnasium.

- Utredning av lärlingsutbildningar har påbörjats där gymnasieskolan på sikt ser
möjligheter att i samarbete med näringslivet starta flera olika
lärlingsutbildningar.

Eksjö Gymnasium vill fortsätta att utvecklas och genom nya kloka satsningar med 
bra marknadsföring förmå fler Eksjö-ungdomar att stanna kvar i kommunen, 
samt locka fler elever från andra kommuner. 

Barn- och ungdomsnämnden poängterar att långsiktighet är viktigt avseende 
interkommunala ersättningar, IKE, inom gymnasieskolan och att uppdraget är 
förvaltningens ansvar och inte enbart gymnasieskolans (BUS). 
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Under kommunstyrelsen överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att återremittera 
ärendet för att komplettera handlingsplanen utifrån ett förvaltningsperspektiv.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunstyrelsens 
godkännande, proposition på Annelie Hägg (C) yrkande varvid 
kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Annelie Hägg (C) förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29 § 302 
Tjänsteskrivelse, gymnasiechef, 2019-12-05.

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Eksjö Gymnasium, gymnasiechef
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Ks § 22 Kompetens i förskolan
Dnr KLK 2019/436

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att den tillsvidareanställda personalen inom förskolan ska bestå av som mest en 
tredjedel barnskötare, samt

att vid tillsättning av förskollärarvakanser tillämpas skollagen 2 kap. §§ 13, 15, 18. 

Ärendebeskrivning 
För att säkerställa en god kvalitet och likvärdiga förutsättningar på Eksjö 
kommuns förskolor ska verksamheten sträva efter att ha både förskollärare och 
barnskötare i verksamheten - med rätt kompetens.

I förskolans läroplan, Lpfö 18, beskrivs förskollärarens och barnskötarens 
uppdrag: ”Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i 
undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och 
lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget 
genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. 
barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.” 

Enbart legitimerad förskollärare får tillsvidareanställas som förskollärare och 
ansvara för undervisningen i förskolan (skollagen 2 kap. §§13, 15, 18). Reglerna 
för behörighet är samma som för lärare i övriga skolformer. 

Eksjö kommuns målsättning är en personalbemanning i förskolan bestående av 
minst två tredjedelar förskollärare och som mest av en tredjedel barnskötare. Idag 
är andelen förskollärare 45 procent.

Andelen barnskötare kommer på sikt att minskas till motsvarande som mest en 
tredjedel av antalet anställda inom förskolans pedagogiska verksamhet. För att nå 
målet av en tredjedel barnskötare sker utfasning främst genom pensionsavgångar 
eller avgång på egen begäran.

Beslutet ersätter tidigare beslut i barn- och ungdomsnämnden 2017-06-14, § 99.
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Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-11 § 190
Tjänsteskrivelse, förskolechef, 2019-11-07.
Riskbedömning inför förändring av verksamhet 2019-10-31.

Utdrag: 
Barn- och utbildningsnämnden
Förskolechef
Rektorer förskolan
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Ks § 23 Kemikaliesmart förskola
Dnr KLK 2019/437

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa riktlinjer och handlingsplan för ”Kemikaliesmart förskola” 2020-
2023.

Ärendebeskrivning 
Under 2018 och 2019 har en arbetsgrupp bestående av en förskolechef (rektor), 
en förskollärare, en politiker från barn- och ungdomsnämnden samt kommunens 
hållbarhetsstrateg arbetat med uppdraget att ta fram riktlinjer och handlingsplan 
för ”Kemikaliesmart förskola”. Bakgrunden till handlingsplanen är en motion från 
miljöpartiet och ett politiskt beslut i samhällsbyggnadsutskottet 2013. Detta 
resulterade i en inventering och kartläggning av kommunens alla förskolor som 
genomfördes våren 2014. Inventeringen sammanställdes i en rapport ”Giftfria 
förskolor i Eksjö kommun”.

Arbetet med handlingsplanen har synliggjort frågans bredd och komplexitet och 
att detta är en kommunövergripande angelägenhet för såväl förskolorna som 
kommunens måltidsverksamhet, upphandling, drift och skötsel av förskolornas 
lokaler samt utemiljöer. Arbetsgruppen har därför utökats med representanter 
från dessa verksamheter.

Dokumentet innehåller riktlinjer och handlingsplan för att minska mängden 
farliga kemikalier som barn utsätts för i Eksjö kommuns förskolor. För att detta 
ska lyckas behövs en kommunövergripande samsyn kring hur kemikalier ska 
hanteras i kommunen. Riktlinjerna och handlingsplanen riktar sig därför till hela 
kommunens förvaltning och till de kommunala bolagen.

Den första delen anger riktningen, syfte, bakgrund och nuläget. Därefter följer 
handlingsplanen med konkreta åtgärder som Eksjö kommun ska vidta. Åtgärderna 
har olika karaktär och genomförandegrad. En del åtgärder kan med enkla medel 
utföras. Det handlar mer om att förändra rutiner, öka medvetenheten och göra 
mer genomtänkta inköp framöver. Andra åtgärder är av större art som kräver 
kommunövergripande samverkan och samsyn och kan komma att innebära en del 
kostnader. Respektive sektor och bolag ansvarar för att i den ordinarie 
budgetprocessen peka ut vilka behov och möjligheter som finns. De ekonomiska 
förutsättningarna påverkar därmed i vilken takt som mindre bra material kan fasas 
ut. Det är viktigt att poängtera att detta är ett långsiktigt arbete, några åtgärder kan 
göras direkt medan andra kommer genomföras på längre sikt. 
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Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-11 § 191
Tjänsteskrivelse av Katarina Norèn
Riktlinjer och handlingsplan för ”Kemikaliesmart förskola” 2020-2023

Utdrag: 
Barn- och utbildningsnämnden
Förskolechef
Hållbarhetsstrateg
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Ks § 24 Flytta en cykelväg - medborgarförslag - 
fördelning
Dnr KLK 2019/363

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till Samhällsbyggnadsnämnden, med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2020-05-28.

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag 2019-10-30 framförs följande; 
Förslagsställaren bor i ett kedjehus med en cykelväg tätt inpå, där både 
förslagsställaren och dennes grannar har problem med ungdomar som är fulla och 
skriker. Det är främst under nattetid. Små barn väcks av skriken och blir rädda. 

Skräp och ölburkar kastas in i trädgårdarna och snöbollskastning på fönster har 
förekommit.

Förslagsställaren har bytt alla fönster i hopp om mer ljudisolering, men det hjälpte 
inte så mycket.

Fastighetsägarna längs cykelvägen önskar att den flyttas.

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 467
Medborgarförslag 2019-10-30

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsnämnden
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 25 Genomförande av boendeenkät på 
gruppboenden och hos unga - familjer som 
förväntas bo på gruppboende i framtiden - 
medborgarförslag - fördelning
Dnr KLK 2019/359

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till socialnämnden, med återredovisning 
till kommunfullmäktige senast 2020-05-28. 

Ärendebeskrivning 
Peter Titus, Eksjö, framför i medborgarförslag 2019-10-23 följande; "Antalet 
anmälningar från privatpersoner som rör brister i gruppboenden för vuxna 
människor med funktionsnedsättning har ökat med 65 procent mellan 2016 och 
2018. Och ökningen ser ut att fortsätta under 2019." ( Lennart Wennberg, 
nationell samordnare för funktionshinderfrågor på Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO).

Som anhörig och via föreningslivet med viss insyn, anser förslagsställaren att det 
är nödvändigt att inte bara utgå ifrån det självklara, att rulla på i gamla hjulspår. 
Det är viktigt att ta reda på hur människor med utvecklingsstörning och deras 
företrädare, ser på sitt boende idag och hur de vill bo i framtiden.

"Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna 
identiteten som den egna bostaden. Många personer med omfattande 
funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet. Därför är 
bostaden många gånger mer betydelsefull för personer med funktionshinder än 
för icke funktionshindrade personer." (Rapporten "Ett gott liv" FUB, 2013)

Peter Titus anser mot denna bakgrund att en boendeenkät bör genomföras för att 
kartlägga situationen I Eksjö kommun. Det övergripande syftet är få en 
uppfattning om hur personer med utvecklingsstörning, i olika åldrar bor idag samt 
hur personen själv eller tillsammans med vårdnadshavare/god man ser på det 
framtida boendet.

Peter Titus önskar få svar på svar på exempelvis följande frågeställningar:

 Hur vill ungdomar/unga vuxna bo när de flyttar från föräldrarna?
 Hur vill unga som omfattas av LSS bo när de flyttar från föräldrahemmet?
 Vilka drömmar har man för framtiden?
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Ges man på boendet möjlighet till en aktiv fritid?
 Stöttas man på boendet till inkludering i samhället?
 Vilken upplevelse har man av gemenskap/ensamhet?

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 439
Medborgarförslag från Peter Titus 2019-10-23
Bilaga Ett gott liv - om bostad och stöd i bostaden

Utdrag: 
Socialnämnden
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 26 Anmälningsärenden

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att redovisade ärenden är anmälda.

Ärendebeskrivning 
Protokoll KFH samverkan 2019-11-19
Protokoll BUS samverkan 2019-11-28
Protokoll BUS samverkan 2019-12-05
Protokoll TUS samverkan 2019-12-12
Protokoll Rtj Samverkan 2019-12-04
Protokoll Rtj samverkan 2019-10-17
Protokoll Soc samverkan 2019-12-17
Protokoll Soc samverkan 2019-11-20  
Protokoll Soc samverkan 2019-11-14
Mediacenter med anledning av budget år 2020 daterad 2019-11-29

-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 27 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade 
med stöd av delegation

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2019-12-10 och 2020-01-14, 
samt beslut fattade med stöd av delegation anmäls.

Ärendebeskrivning 
Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2019-12-10 och 2020-01-14, samt 
beslut fattade med stöd av delegation redovisas.
-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 28 Nämndprotokoll

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att nämndernas protokoll är anmälda.

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-11
Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-11
Socialnämnden 2019-12-11, samt 
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2019-12-11 redovisas.

-----
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