
Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-09-01

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 08:30-16:30

Beslutande
Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 

Markus Kyllenbeck (M)
Sebastian Hörlin (S)
Annelie Sjöberg (M 
Ulf Björlingson (M) 
Elisabeth Werner (SD)
Lennart Gustavsson (S) 
Ingegerd Axell (S) 
Bo Ljung (KD)  
Ulla Hägg (S) 
Christer Ljung (L) 
Birgitta Johansson (S) § 183–200, 206-211,213-216

Tjänstgörande ersättare Karin Eriksson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C)
Johan Ragnarsson (V) tjänstgörande ersättare för Birgitta Johansson (S) § 201–205, 
212, 217–221

Övriga närvarande 
Ersättare Ulf Svensson (SD)

Johan Ragnarsson (V) 
Lea Petersson (MP)
 

Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande
Karin Höljfors, ekonomichef § 184-188
Patrik Hedström, socialchef § 193,195, 198
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 201
Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef § 202-205
Johan Mood, planarkitekt § 201
Malin Larsson, plan- och byggchef § 201
Nina von Krusenstierna, tillväxt- och utvecklingschef § 195

Övriga  

Utses att justera Sebastian Hörlin 

Justeringens plats Stadshuset 2020-09-16 kl. 12.00 Paragrafer 183-221
och tid
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Helena Lundborg

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

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

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-09-01

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag 2020-09-16 Datum då anslag 2020-10-08
publiceras tas bort

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

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 183 Godkännande av föredragningslistan

§ 184 Budgetuppföljning per 2020-05-31 - Förvaltningen 2020/78

§ 185 Budgetuppföljning per 2020-06-30 - Förvaltningen 2020/78

§ 186 Direktupphandlingar 2020 kvartal 2 - förvaltningen 2020/135

§ 187 Direktupphandlingar 2020 kvartal 1 - redovisning upprättad 
processbeskrivning

2020/135

§ 188 Avkastningskrav 2021 helägda bolag 2020/11

§ 189 Avgifter kosten, barn- och utbildningssektorn 2019/182

§ 190 Avgifter kosten, sociala sektorn 2020/184

§ 191 Avgifter externt boende, sociala sektorn 2020/183

§ 192 Granskning av integration - yttrande 2019/418

§ 193 Eksjö kommuns fonder som hanteras av sociala sektorn - 
information

2020/194

§ 194 Tillägg Delegationsordning TUB-elitbidrag 2020/185

§ 195 ESF-projekt, språkstugan 2020/186

§ 196 Industriell Trähusutbildning 2020/166

§ 197 Samverkansavtal mellan kommunerna i Region Jönköpings län och 
Smålands Turism AB

2020/181

§ 198 Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter - 
yttrande

2020/111

§ 199 Tillfällig avgiftsbefrielse i förskoleverksamhet - Barn- och 
utbildningssektorn

2020/129

§ 200 Tillfällig stängning av dagverksamhet - Sociala sektorn 2020/195

§ 201 Detaljplan Storegårdsområdet, del av Storegården 1:1 2020/146

§ 202 Markanvisningsavtal för kvarteret Vårlöken 2020/193

§ 203 Försäljning av Åkerviolen 1 2020/182

§ 204 Kommunens byggnader i Klinten, Ägersgöl 2:1 2020/142
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205 Del av Hässelås 2:1 - markförsäljning 2020/164

§ 206 Gemensam fordonssamordning - lägesrapport juli 2020 2017/153

§ 207 Antal anställda och sjukfrånvaro

§ 208 Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - 
uppföljning

2019/438

§ 209 Ge allmänheten fler möjligheter att ladda elbilar och laddhybrider 
inom Eksjö kommun - motion - fördelning

2020/119

§ 210 Upprustning av allmänhetens parkeringsplats - Movänta camping, 
medborgarförslag

2020/73

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

2019/359

§ 212 Digital medverkan på kommunfullmäktiges möten - motion 2020/159

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

2020/48

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

2020/61

§ 215 Gör om Storgatan i Ingatorp till huvudled - medborgarförslag 2020/62

§ 216 Förbifart för lastbilar och tung trafik genom Ingatorps centrum - 
medborgarförslag

2020/63

§ 217 Sammanträdesplan 2021 2020/199

§ 218 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade med stöd av delegation

§ 219 Anmälningsärenden

§ 220 Nämnd- berednings- och Eksjö Stadshusprotokoll

§ 221 Information
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EKSJÖ KOMMUN

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-09-01

Ks § 183 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 184 Budgetuppföljning per 2020-05-31 - 
Förvaltningen
Dnr KLK 2020/78

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad uppföljningsrapport.

Ärendebeskrivning 
Årets resultat prognostiseras bli positivt, 26,3 mnkr (motsvarar +2,3 procent av 
skatter och bidrag). Det är 3,7 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på 30 
mnkr (motsvarar +2,7procent av skatteintäkter och bidrag).

Jämfört med tertialrapporten är det en försämring med 5 mnkr av årets resultat, 
därav är sektorernas prognos 2 mnkr lägre och statsbidrag 3 mnkr lägre. 
Prognosen förutsätter full kostnadstäckning för merkostnader i verksamheterna 
på grund av pandemin. 

Sektorerna har till och med mars förbrukat 439,1 mnkr (41,4procent) av 
budgetanslaget på 1 062,4 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med -22,1 mnkr. Jämfört med aprils prognos är det 2 mnkr 
sämre.  

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

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med 1,0 mnkr. 

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

Barn- och ungdomssektorn prognostiserar ett underskott på 14,8 mnkr (-3,4 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för IKE 
(interkommunal ersättning) inom gymnasie- och gymnasiesärskolan och 
personalkostnader i grundskolan. Prognosen innehåller också en engångskostnad 
för återställande av paviljonger om 3 mnkr.

Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 10,5 mnkr (-2,4 procent av 
budgeten). Underskott finns främst inom socialt stöd och då främst inom 
verksamheterna externa placeringar och integration och flyktingverksamhet men 
också försörjningsstöd. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en negativ avvikelse på -2,5 mnkr 
(-4,0 procent av budgeten), underskottet är hänförbart till vuxenutbildningarna.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 17,9 mnkr.

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

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

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

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

Utjämningsbidrag prognostiseras bli 51,7 mnkr högre än budget, varav

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

 6 mnkr är ökat statsbidrag från vårpropositionen (5 miljarder)
 18 mnkr är extra statsbidrag pga minskade skatteintäkter pga pandemin
 9 mnkr är kompensation för minskade skatteintäkter pga beslut om 

periodiseringsfond
 5,2 mnkr är ytterligare kompensation för pandemin, beslutat 18/5
 2,6 mnkr är extra statsbidrag till kommuner med högt flyktingmottagande
 10,5 mnkr är bättre utfall i kostnadsutjämningen (nytt 

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

Investeringar
57,4 mnkr disponeras för investeringar 2020 varav 23,0 är återstående anslag från 
2019. Till och med maj har 4,2 mnkr av anslaget ianspråktagits och helårsprognos 
är 45,3 mnkr, vilket är 12,1 mnkr lägre än budget. 

Sammanfattande kommentar
Prognosen efter maj är osäker på grund av att det i dagsläget är svårt att 
överblicka vilka konsekvenser den pågående pandemin får för både skatteintäkter 
och kostnader i verksamheterna. I prognosen är de hittills aviserade statliga stöden 
medräknade. Prognosen för skatteunderlagets utveckling i riket har sänkts i 
enlighet med SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) prognos men osäkerheten 
är stor. I prognosen täcker den ökning som kostnadsutjämningen och ökade 
statsbidrag ger de minskade skatteintäkterna. Hur mycket skatteintäkterna 
kommer att minska på grund av den avstannande ekonomin är dock svårbedömt. 
Då prognosen för skatteintäkter och bidrag är så osäker och därmed osäkert om 
de kan kompensera för sektorernas underskott är det viktigt att sektorernas 
prognostiserade underskott begränsas.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors
Beslut Lu 2020-06-16
Beslut TUB 2020-06-17
Beslut SocB 2020-06-15
Beslut BUB 2020-06-17
Beslut SBB 2020-06-17

Utdrag: 
Beredningarna
Sektorsekonomer
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 185 Budgetuppföljning per 2020-06-30 - 
Förvaltningen
Dnr KLK 2020/78

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att åtgärder är vidtagna i respektive sektor utifrån prognostiserat 
underskott för att minska underskottet, samt

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning 
Sektorns driftutfall efter juni månad är 223,4 mnkr vilket motsvarar 51,0 procent 
av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 50,0 procent. Detta motsvarar en 
avvikelse med -4,4 mnkr till och med juni månad.

Sektorns helårsprognos för driften är 454,0 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -16,1 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i 
prognosen är -3,5 procent. En huvudorsak, -9,7 mnkr, till att sektorns 
helårsprognos avviker negativt går att hänföra till budgetavvikelser inom IKE 
(interkommunal ersättning) inom gymnasie- och gymnasiesärskolan. IKE-
problematiken har lyfts till förvaltningen i en särskild handlingsplan.

 Öppen förskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 9,3 procent

 Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse med 
1,4 mnkr, motsvarande 1,3 procent

 Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,8 mnkr, motsvarande 
12,2 procent

 Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 2,2 procent

 Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 6,0 mnkr, 
motsvarande 3,2 procent

 Grundsärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,8 mnkr, 
motsvarande 7,2 procent

 Gymnasieskola, inkl elevhem och kommunalt aktivitetsansvar prognostiseras 
till en negativ avvikelse med 8,2 mnkr, motsvarande 12,0 procent

 Gymnasiesärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 1,5 mnkr, 
motsvarande 17,0 procent

 Sektorsövergripande prognostiseras till -3,2 mnkr, motsvarande 12,9 procent

Sektorns investeringsutfall efter juni månad är 1,1 mnkr vilket motsvarar 16,5
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

procent av helårsbudgeten.

Sektorns helårsprognos för investeringar är 6,8 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med +0,0 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är +0,0 procent.

Barn- och utbildningsberedningen poängterar vikten av att tidigare beslutade 
åtgärdsplaner, för de verksamheter som avviker negativt mer än 3 procent, följs. I 
avvikelse mellan 1-3 procent görs uppföljningar varje månad, enligt skolchefens 
beslut, så att underskottet minskar.

Yrkande

Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att notera att 
åtgärder är vidtagna i respektive sektor utifrån prognostiserat underskott för att 
minska underskottet.

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

Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef/sektorsekonom 2020-08-06.
Budgetuppföljning per 2020-06-30.

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 186 Direktupphandlingar 2020 kvartal 2 - 
förvaltningen
Dnr KLK 2020/135

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-11- 24 redovisa en 
genomlysning gällande ekonomi- och upphandling utav Campus i12 och Vux i12,

att till ledningsutskottets 2020-09-15 och till tillväxt- och utvecklingsberedningen 
2020-09-16 delredovisa genomlysningen, 

att till ledningsutskottet 2020-09-15 redovisa en fördjupad uppföljning utav 
direktupphandlingar inom barn- och utbildningssektorn, samt 

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Plan för 2020 års internkontroll för kommunledningskontoret godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj (Ks § 111, 2020-05-05).

Internkontrollen berör tre områden, kontroll av effektivitet och ändamålsenlighet 
i verksamheten, kontroll av finansiell rapportering samt kontroll av följsamhet 
mot lagar och förordningar. I kommunens upphandlings- och inköpspolicy 
framgår att området om upphandling och inköp ska vara med i 
internkontrollplanen. 

I kommunledningskontorets internkontrollplan är ett kontrollområde 
direktupphandlingar som ska delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt 
ramavtal eller avtal ingår inte i denna uppföljning. 

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan 
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att 
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på 
dokumentation. 

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör 
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats. 

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 kommunledningskontoret
Under kvartal 1 har totalt tre direktupphandlingar mellan 25–100 tkr kontrollerats. 
Samtliga var konkurrensutsatta och dokumenterade. Två direktupphandlingar 
mellan 100-250 tkr har kontrollerats. Båda var konkurrenssatta och 
dokumenterade. 

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 sociala sektorn
Under kvartal 2 har totalt en direktupphandling mellan 25-100 tkr kontrollerats. 
Den var dokumenterad. Ej konkurrensutsatt då det är en aktör på marknaden som 
levererar tjänsten. 
Inga direktupphandlingar över 100 tkr har gjorts. 

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 barn- och utbildningssektorn
Totalt har 9 fakturor uppfyllt urvalskriterier och kontrollerats under perioden 1 
april 2020 – 30 juni 2020. 7 fakturor avser belopp mellan 25–100 tkr och 2 
fakturor avser belopp mellan 100–250 tkr.

Av fakturorna mellan 25–100 tkr var 43 procent (3 st) enbart dokumenterade, 29 
procent (2 st) konkurrensutsatta och dokumenterade, 29 procent (2 st) saknades 
det uppgift på. De fakturor som uppgift saknas på avser avtal som är tecknat för 
länge sedan och där fakturorna kommer kvartalsvis. Fakturorna som enbart är 
dokumenterade är alla fakturor där det enbart finns den valda leverantören som 
kan leverera tjänsten.  

Av fakturorna mellan 100–250 tkr var 100 procent (2st) enbart dokumenterade. 
Fakturorna avser tjänster där det bara finns den valda leverantören som kan 
leverera tjänsten.

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 Samhällsbyggnadssektorn
Uppföljning av direktupphandlingar inom Samhällsbyggnadssektorn under tiden 1 
april och 30 juni har skett. Under den tiden har 5 upphandlingar med belopp 
under 100 000 kronor gjorts. Samtliga har konkurrensutsatts och dokumenterats. 
Inga upphandlingar med belopp över 100 000 kronor har gjorts.

Upphandlingarna har skett enligt gällande bestämmelser. 

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 tillväxt- och utvecklingsektorn
Uppföljning av direktupphandlingar inom tillväxt- och utvecklingssektorn under 
tiden 1 april och 30 juni har skett.

För belopp mellan 25 000 kronor och 100 000 kronor har 12 fakturor granskats. 
Av dessa har 7 konkurrensutsatts och dokumenterats, 1 har enbart dokumenterats 
och 4 saknar upphandling. 

För belopp över 100 001 kronor finns inga fakturor att granska.

De direktupphandlingar som inte har dokumenterats berör Campus i12 
(Visualiseringsutbildningen) och Vux i12 (distansstudier). Samtliga anlitande av 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

utbildningskonsulter. Fakturorna vid Campus i12 avser en konsult som man 
anlitat tidigare och tecknat avtal med, men som man inför senaste perioden inte 
har handlat upp.

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att ge 
förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-11- 24 redovisa en 
genomlysning gällande ekonomi- och upphandling utav Campus i12 och Vux i12,

att till ledningsutskottets 2020-09-15 och till tillväxt- och utvecklingsberedningen 
2020-09-16 delredovisa hur genomlysningen fortgår,

att till ledningsutskottet 2020-09-15 redovisa en fördjupad uppföljning utav 
direktupphandlingar inom barn- och utbildningssektorn.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot 
Annelie Häggs (C) tilläggsyrkanden.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag 
Beslut Lu 2020-08-18
Beslut SocB 2020-08-20
Beslut BUB 2020-08-19
Beslut TUB 2020-08-19
Beslut SbB 2020-08-20

Utdrag: 
Sektorerna
Sektorsekonomer
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 187 Direktupphandlingar 2020 kvartal 1 - 
redovisning upprättad processbeskrivning
Dnr KLK 2020/135

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättad processbeskrivning för tillväxt- och utvecklingssektorn, 
samt

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förvaltningsövergripande 
processbeskrivning. 

Ärendebeskrivning 
Plan för 2020 års internkontroll för kommunledningskontoret godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj (Ks § 111, 2020-05-05).

Internkontrollen berör tre områden, kontroll av effektivitet och ändamålsenlighet 
i verksamheten, kontroll av finansiell rapportering samt kontroll av följsamhet 
mot lagar och förordningar. I kommunens upphandlings- och inköpspolicy 
framgår att området om upphandling och inköp ska vara med i 
internkontrollplanen. 

I kommunledningskontorets internkontrollplan är ett kontrollområde 
direktupphandlingar som ska delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt 
ramavtal eller avtal ingår inte i denna uppföljning. 

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan 
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att 
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på 
dokumentation. 

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör 
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats. 

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas. 

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 tillväxt- och utvecklingsektorn
Under kvartal 1 har direktupphandlingar mellan 25–10 tkr kontrollerats.
För belopp mellan 25 000 kronor och 100 000 kronor har 15 direktupphandlingar 
gjorts. Av dessa har 8 konkurrensutsatts och dokumenterats, 1 har enbart 
dokumenterats och 6 saknar upphandling. 
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För belopp mellan 100 001 kronor och 250 000 kronor har 1 direktupphandling 
skett. Den har konkurrensutsatts och dokumenterats.

Ingen upphandling över 250 000 kronor har skett.

De direktupphandlingar som inte har dokumenterats berör samtliga Campus i12 
och anlitande av utbildningskonsulter. Samtliga gäller visualiseringsutbildningen. 
Att man inte har handlat upp beror på olika omständigheter. Tre av fakturorna 
avser en konsult som anlitades efter att den första fick upphöra med uppdraget 
eftersom den inte höll måttet. Det var tvunget att ske snabbt. Övriga fakturor 
berör konsulter som man anlitat tidigare och tecknat avtal med, men som visat sig 
inte har aktuella avtal. 

För att undvika detta framöver kommer man att upprätta en processbeskrivning 
som tydliggör ansvar och överlämningspunkter så att rutinen blir tydlig.

Under kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-02 beslutades att ge tillväxt- och 
utvecklingsektorn i uppdrag att till dagens sammanträde redovisa upprättad 
processbeskrivning som tydliggör rutinen kring ansvar och överlämningspunkter.

En processbeskrivning är upprättad gällande direktupphandling och innehåller 
följande områden:

 Kontroll i kommunens avtalsdatabas görs innan direktupphandling för att 
säkerställa att det inte finns ramavtal med leverantörer för önskad 
tjänst/produkt,

 Jämför det bedömda värdet av produkten eller tjänsten mot 
beloppsnivåerna i riktlinjerna,

 Förfrågan enligt riktlinjerna,
 Urval/Utvärdering,
 Innan val av leverantör kontrolleras leverantörens F-skatt med 

upphandlingsavdelningen,
 Beslut om leverantör meddelas samtliga anbudsgivare,
 Hämta diarienummer från Evolution,
 Inköpet dokumenteras i Självservice (gäller för köp över 25.000 kr)
 All korrespondens med leverantörerna ska sparas i Evolution på uttaget 

diarienummer, samt
 Avtal som löper över längre tid rekommenderas att sändas in till 

upphandling för registrering i avtalsdatabasen.
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Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en förvaltningsövergripande 
processbeskrivning. 

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

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

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-06-02
Beslut TUB 2020-05-20
Beslut TUB 2020-08-19
Rutin för direktupphandling

Utdrag: 
Tillväxt- och utvecklingsektorn
Sektorsekonom
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Ks § 188 Avkastningskrav 2021 helägda bolag
Dnr KLK 2020/11

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avkastningskravet 2021 för respektive bolag är: 

 Eksjö Energi AB 14 procent av eget kapital
 Eksjöbostäder AB 3 procent av eget kapital
 Eksjö kommunfastigheter AB 8 procent av eget kapital, ökning av 

avkastning ska ske genom effektiviseringar i bolaget
 Byggnadsfirma Stridh och son AB 0 procent av eget kapital
 AB Industribyggnader 5 procent av eget kapital

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-21 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsen 2020-06-02 lämna förslag på avkastningskrav utifrån god 
ekonomisk hushållning för bolagen, och att i beslutsunderlaget ska ingå uppgifter 
om bolagens investeringsplaner och behov av nyupplåning och amortering.

Eksjö Stadshus AB gav 2020-05-26 förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
avkastningskrav 2021 för helägda bolag till kommunstyrelsens möte 2 juni med 
följande inriktning

Eksjö Energi AB: öka sin avkastning för avsättning till kommande stora 
investeringar.

Eksjöbostäder AB: amortera sina lån, avkastning som täcker sina reinvesteringar

Eksjö kommunfastigheter AB: avkastning som täcker reinvesteringar, genom 
effektiviseringar

AB Industribyggnader: avkastning som täcker reinvesteringar

Utgångspunkten är 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. Koncernen står inför större investeringar i 
framtiden och har då behov av nyupplåning. Målet är att bolagens reinvesteringar 
finansieras med eget kapital och nyupplåning endast sker, om behov finns, vid 
nyinvesteringar.
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Utredning

Eksjö energi AB
Bolaget behöver öka sitt resultat för att klara finansiering av investeringar. Med ett 
resultat på 20 mnkr(motsvarar 14 procent av eget kapital) per år 2020-23 klarar 
bolaget att finansiera sina reinvesteringar utan nyupplåning och 80-85 procent av 
planerade nyinvesteringar 2020-2023.
Avkastningskrav 2020: 10 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021: 14 procent av eget kapital

Eksjöbostäder AB
Bolaget planerar inga nyinvesteringar eller nyupplåning under 2020-2023. Bolaget 
har en hög uthyrningsgrad vilket innebär att utrymme för amortering borde 
finnas. Men under planperioden står bolaget inför mycket omfattande underhåll 
och reinvesteringar i delar av bostadsbeståndet (Röd- och Blåklinten i Kvarnarp), 
vilket gör att likviditeten går åt till att finansiera reinvesteringar och utrymmet för 
amortering inte finns samt att de tillfälligt höga nivåerna på underhåll gör att 
resultatet inte kan ökas förrän efter de stora renoveringarna. 
Avkastningskrav 2020: 3 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021: 3 procent av eget kapital

Eksjö kommunfastigheter AB
Bolaget planerar nyupplåning under 2020-23 som överstiger planerade 
nyinvesteringar. För att reinvesteringarna ska finansieras utan lån behöver 
resultatet öka under planperioden. Resultatet ska ökas genom effektiviseringar i 
bolaget.
Avkastningskrav 2020: 4 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021: 8 procent av eget kapital

Byggnadsfirma Stridh och son AB
Bolaget har precis färdigställt byggnaden på Cicelören. Hyresnivåerna och 
kostnader i bolaget medför att bolaget initialt inte bedöms ha något utrymme för 
avkastningskrav.  
Avkastningskrav 2020: 0 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021: 0 procent av eget kapital

AB Industribyggnader
Bolaget planerar nyupplåning om 10 mnkr för att finansiera nyinvesteringar under 
perioden 2020-2023. Reinvesteringarna bedömer man kunna finansiera utan 
upplåning med ett resultat på 1 mnkr, vilket motsvarar 5 procent av eget kapital. 
Avkastningskrav 2020: 0 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021: 5 procent av eget kapital

Under kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-02 beslutades att hänskjuta 
ärendet till dagens sammanträde, samt att berörda bolag ska använda 
förvaltningens förslag till beslut som underlag i sin framtida planering fram tills att 
beslut är fattat.
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Beslutsunderlag 
Beslut Ks 2020-06-02
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors och Tord du Rietz 2020-06-02
Beslut ESAB 2020-05-26
Beslut Ks 2020-01-21
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-01-21
Beslut ESAB 2020-01-14

Utdrag: 
Eksjö Energi AB 
Eksjöbostäder AB 
Eksjö Kommunfastigheter AB 
Byggnadsfirma Stridh och son AB 
AB Eksjö Industribyggnader 
Ekonomichef
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Ks § 189 Avgifter kosten, barn- och 
utbildningssektorn
Dnr KLK 2019/182

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa en årlig uppräkning av avgifter inom kostverksamheten enligt 
Konsumentprisindex (KPI) för kommunanställd personal, externa gäster och 
pedagogiska måltider med första uppräkning från och med 2020-08-01.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat (Kf § 215 2019-03-21 respektive Kf 35 2018-11-
15) att lunch ska erbjudas all kommunanställd personal, samt att pedagogiska 
måltider via kostverksamheterna inom sociala sektorn och barn- och 
utbildningssektorn ska tillämpas inom vissa verksamheter. Prissättningen utgår 
från kostnaden för personallunch där subvention ges vid månadsabonnemang. 

Pedagogisk måltid finns inom barn- och utbildningssektorn för personal med 
direkt arbete i barn- eller elevgrupp och som har tillsynsskyldighet vid måltider. 
Inom sociala sektorn finns pedagogiska måltider för personal som arbetar vid 
demensenheter och på gruppbostäder som har tillsynsskyldighet vid måltider.

Beslutet innebär att de prislistor som finns för kommunanställd personal, externa 
gäster och pedagogiska måltider årligen räknas upp med konsumentprisindex för 
oktober månad föregående år med första uppräkning 2020-08-01. 

Beslutsunderlag 
Beslut BUB 2020-06-17
Tjänsteskrivelse, sektorsekonom, 2020-06-10
Måltidspriser 2020-08-01
Beslut Kf 2019-03-21

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Måltidschef
Sektorsekonom
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Ks § 190 Avgifter kosten, sociala sektorn
Dnr KLK 2020/184

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa en årlig uppräkning av avgifter inom kostverksamheten enligt 
Konsumentprisindex (KPI) för kommunanställd personal, externa gäster och 
pedagogiska måltider med första uppräkning från och med 2020-08-01.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat (Kf § 215 2019-03-21 respektive Kf § 35 2018-
11-15) att lunch ska erbjudas all kommunanställd personal, samt att pedagogiska 
måltider via kostverksamheterna inom Sociala sektorn och Barn- och 
utbildningssektorn ska tillämpas inom vissa verksamheter. Prissättningen utgår 
från kostnaden för personallunch där subvention ges vid månadsabonnemang. 

Pedagogisk måltid finns inom barn- och utbildningssektorn för personal med 
direkt arbete i barn- eller elevgrupp och som har tillsynsskyldighet vid måltider. 
Inom sociala sektorn finns pedagogiska måltider för personal som arbetar vid 
demensenheter och på gruppbostäder som har tillsynsskyldighet vid måltider.

Beslutet innebär att de prislistor som finns för kommunanställd personal, externa 
gäster och pedagogiska måltider årligen räknas upp med Konsumentprisindex för 
oktober månad föregående år med första uppräkning 2020-08-01. En 
prisuppräkning från och med 2020-08-01 skulle innebära en uppräkning enligt 
oktober 2019 års KPI på 1,61 procent.

Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-06-15
Tjänsteskrivelse från Andreas Wigren
Beslut Kf 2019-03-21

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Måltidschef Sociala Sektorn
Sektorsekonom Sociala Sektorn
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Ks § 191 Avgifter externt boende, sociala sektorn
Dnr KLK 2020/183

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa avgifter för brukare boendes i externt boende i äldreomsorgen 
utanför kommunens egenregi till:

- Egenavgift per månad för boendekostnader ska följa maximal 
ersättningsnivå enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 § dvs. en tolftedel av 
0,5539 prisbasbeloppet (motsvarar 2183 kronor per månad i 2020 års 
nivå). Finns ett hyresförhållande enligt hyreslagen vid extern placering tas 
avgift ut i enlighet med hyresförhållandet. 

- Egenavgift för omvårdnad, mat och förbrukningsvaror ska vara likvärdiga 
som för brukare som bor i Eksjö kommuns särskilda boenden

Ärendebeskrivning 
Kommunen får enligt Socialtjänstlagens 8 kapitel 2 § ta ut skäliga avgifter som inte 
överstiger kommunens självkostnader för bostad i särskilt boende. Sociala sektorn 
har utrett nuvarande system för fakturering till enskild brukare. För de som bor i 
särskilt boende utanför kommunens regi presenteras en uppdaterad beräkning av 
kostnadsberäkningen.

Brukare som bor på Eksjö kommuns särskilda boende betalar 2020 en månatlig 
avgift som består av följande delar:

Avgiftsområden Kronor per månad
Hyra Olika beroende på rum och hus 

som brukaren bor i.
Förbrukningsvaror 100 kronor
Omvårdnadsavgift 2 125 kronor
Matabonnemang 3 665 kronor

Hyran för olika rum på särskilda boenden baseras på kostnader från 
fastighetsägaren samt antalet kvadratmeter. Detta gör att hyreskostnaden per 
månad för 2020 varierar mellan 3 786 kronor och 6 006 kronor. Hyran för olika 
bostäder på särskilt boende i kommunens regi fördelar sig enligt diagrammet 
nedan.
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Brukare inom kommunens särskilda boenden har hyreskontrakt med kommunen 
och hyran baseras utifrån hyreslagen utifrån kostnader från fastighetsägaren samt 
antalet kvadratmeter. 

Högsta avgift för bostad i särskild service som inte omfattas av hyreslagen per 
månad är en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp (Socialtjänstlagen 8 kap. 5 §). För år 
2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor, vilket innebär att högsta avgift för bostad 
i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen är 2 183 kronor per månad. 

För brukare som placeras på särskilt boende i extern regi får sociala sektorn betala 
ersättning till den externa leverantören med ett totalt dygnspris. Dygnspriset är i 
regel högre än vad en särskild boendeplats i kommunens egna särskilda boenden 
kostar. Något hyresförhållande enligt hyreslagen mellan brukare och sociala 
sektorn alternativt brukare och extern leverantör finns inte. Som egenavgift för 
boendekostnader föreslås att följa maximal ersättningsnivå enligt socialtjänstlagen 
8 kap. 5 §, dvs. 2 183 kronor per månad (2020 års nivå). Skulle ett 
hyresförhållande enligt hyreslagen finnas vid extern placering tas avgift ut i 
enlighet med hyresförhållandet. 

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommuner behandla sina medlemmar lika, 
om det inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt Socialtjänstlagens 8 kap. 2 § 
får kommunen ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens 
självkostnader för bostad i särskilt boende. Utifrån detta är det rimligt att brukare 
som är externplacerade i särskilt boende ska betala egenavgift likvärdigt mot vad 
brukare inom kommunens egna särskilda boenden får göra. Utöver 
boendekostnaden betalar brukare även en avgift för måltidsabonnemang (3 665 
kronor per månad, 2020 års prisnivå) och förbrukningsvaror (100 kronor per 
månad, 2020 års prisnivå). Egenavgift för boende, mat och förbrukningsvaror blir 
därmed 5 948 kronor per månad (2 183+3 665+100) i 2020 års prisnivå. 

Utöver dessa avgifter betalar brukare omvårdnadsavgift likt alla andra brukare 
inom äldreomsorgen. Detta gäller oavsett ifall en brukare bor i särskilt 
boende/har hemtjänst i kommunal eller extern regi.  Omvårdnadsavgiften kan 
maximalt uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp per månad 
(Socialtjänstlagen 8 kap. 5 §), vilket motsvarar 2 125 kronor per månad i 2020 års 
prisnivå. Omvårdnadsavgiften beräknas individuellt per brukare och beror på 
vilket avgiftsutrymme som brukaren har. Detta innebär att omvårdnadsavgiften 
kan vara mellan 0–2 125 kronor för brukarna. Detta i enlighet med 
socialtjänstlagen. 

Utifrån detta blir kostnaden för boende i och utanför kommunens egenregi 
likvärdiga och skäliga även i jämförelse med varandra.
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Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-06-15
Tjänsteskrivelse från Andreas Wigren

Utdrag: 
Socialchef
Sektorsekonom, Sociala sektorn
Avgiftshandläggare, Sociala sektorn
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Ks § 192 Granskning av integration - yttrande
Dnr KLK 2019/418

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

Ärendebeskrivning 
KomRedo har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en 
fördjupad granskning av kommunens hantering av integration. Granskningen 
gjordes i samarbete med Ydre och Aneby kommuner. Uppdraget ingick i 
revisionsplanen för år 2019.

Av revisionsrapport (Kf § 4, 2020-01-23) framgår ett flertal rekommendationer 
som sammantaget i stort hade gett en annan bild om kommunen haft ett samlat 
övergripande perspektiv och styrning genom en central funktion som håller ihop 
alla delar av kommunens integration.

Revisionens samlade bedömning är att Eksjö kommun till viss del har ett 
fungerande arbete med integration.

Bakgrund 
Kommunfullmäktige (Kf § 4, 2020-01-23) remitterade revisionsrapporten till 
kommunstyrelsen. I samband med att granskningsrapporten redovisades beslutade 
kommunfullmäktige 2020-01-23, att godkänna att revisionen lägger till en bilaga 
till lämnad rapport samt att remittera redovisad granskningsrapport till 
kommunstyrelsen. Revisionens bilaga redovisas för fullmäktige (Kf § 108, 2020-
05-28). Återredovisning av ärendet till kommunfullmäktige ska ske senast 
2020-09-24.

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

Revisionen anser att det saknas någon form av central funktion som håller 
ihop alla delar av kommunens integration och rekommenderar att detta 
införs. 
Kommundirektör har samlat nyckelpersoner inom integrationsarbete för att få in 
synpunkter och tankar om hur kommunen ska bedriva och organisera arbetet 
inom integration. Det ska inom förvaltningen finnas ett tydligt övergripande 
uppdrag inom integration. Hur organisationen ska se ut runt uppdraget ska 
utarbetas inom förvaltningens ledningsgrupp under hösten 2020.  
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I arbetet med medborgardialoger har det framkommit att Eksjö kan mer 
och att kommunen behöver vara en förebild i arbetet med integration. 
Revisionen delar den uppfattningen då det i intervjuerna framkommit att 
integrationsarbetet behöver börja med en övergripande plan där det 
framgår vilken riktning politikerna har inom området. Revisionen ser att 
det är av högsta vikt att detta arbete fortsätter och att det implementeras i 
verksamheterna och att det följs upp kontinuerligt. 
Ett sätt för kommunen att följa upp integrationsarbetet är genom respektive 
sektorers verksamhetsplaner.  Med utgångspunkt från verksamhetsplaner sker 
resultatdialoger mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. Integration är ett 
område som ska beaktas i alla sektorers verksamhetsplaner. På 
budgetberedningens sammanträde i augusti kommer respektive sektorers arbete 
inom integration att redovisas. 

Revisionen anser att det är av vikt att HIA:s verksamhet genomlyses och 
att detta genomförs för att på så sätt få en faktabaserad grund för hur de 
bedriver sitt integrationsarbete och vad som behövs för att fler ska bli 
integrerade under etableringsfasen. 
En genomlysning gjordes under 2019 av verksamheten HIA. Genomlysningen 
hade inte integrationen med som ett särskilt område utan genomlysningen gjordes 
ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Utifrån denna rapport har ett arbete påbörjats 
om organisationen inom HIA ska se ut. I arbetet har det varit lite olika tankar om 
hur verksamheten ska utformas men har nu landat i att integrationen som tidigare 
varit en egen del inom organisationen från och med nu ska ingå i den ordinarie 
verksamheten.

Det innebär att begreppet integration inte längre bara avser målgruppen 
nysvenskar utan kommer framåt omfatta alla människor som på något vis behöver 
integreras i samhället. Det innebär också att alla kommer hanteras enligt samma 
processer. Processer för HIA som verksamhet kommer tas fram under hösten.

Det kommer också innebära att verksamheten ska arbeta utifrån funktioner och 
uppdrag. Det vill säga verksamheten kommer utifrån framtagen genomlysning 
satsa på de funktioner verksamheten behöver för att klara de mål och uppdrag 
verksamheten blir satt att uppnå.

Samarbete kommer upparbetas med de myndigheter som också har ett ansvar i att 
människor kommer ut på arbetsmarknaden såsom arbetsförmedling och regionen. 
Vidare samarbete kommer ske inom de ESF projekt som syftar till att människor 
kommer närmare arbetsmarknad och självständighet. 

Revisionen rekommenderar att det i arbetet med att jobba mot fler 
praktikplatser tydligt görs klart att SFI och socialtjänsten behöver 
samarbeta i dessa frågor med ett gemensamt ansvarstagande för 
integration inom kommunen.

Eksjö kommun har fått medel av Europeiska socialfonden (ESF) för att bedriva 
projektet Språkstugan. Syftet med projektet är att utlandsfödda individer som 
befinner sig långt från arbetsmarknaden och som har svårigheter med svenska 
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språket, kommer närmare arbetsmarknaden eller studier. Det är kopplat till 
kommunprogrammets effektmål livskvalitet, med indikatorn att färre personer ska 
vara beroende av försörjningsstöd. Projektet skapar en påbyggnad till sociala 
sektorns modell hos HIA. Påbyggnaden handlar om att deltagarna ska lära sig 
bättre svenska, få ökat engagemang och självkänsla genom att själva driva 
aktiviteter, få insikt i entreprenörskap och ur det går till att starta företag, samt få 
bättre kontakt med företag och föreningar och göra språkpraktik. 

Projektets projektgrupp och projektledare är medarbetare på sociala sektorn och 
tillväxt- och utvecklingsektorn. Genom att bemanna projektet med intern 
personal stannar kompetensen och projekterfarenheter i kommunen. Genom 
projektet kommer HIA och SFI samarbeta mer kring att starta och driva 
språkpraktikplatser, hos såväl företag som föreningar. Projektet ökar samverkan 
och transparensen mellan integrationsfrämjande aktörer, civilsamhället, 
kommunen och arbetsgivare. Projektet pågår från augusti 2020 till augusti 2022.

Revisionen rekommenderar att en kartläggning av alla som är under 
etableringsfasen genomförs för att efter det kunna fatta beslut om hur 
man ska jobba vidare, och på vad kommunen behöver fokusera på.
Inför starten av utbildningen i svenska för invandrare genomförs en initial 
kartläggning där såväl specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt lärare på 
orienteringskurs deltar. I de fall den blivande deltagaren har läst SFI tidigare, 
alternativt har lärt sig mycket svenska på annat sätt så kursplaceras deltagarna 
direkt och en individuell studieplan upprättas. För merparten av deltagarna startar 
de sin SFI-undervisning på 6 veckors orienteringskurs där de, utöver att läsa 
svenska, också genomgår en fördjupad kartläggning med avseende på 
studiebakgrund, yrkeserfarenheter, nuvarande social situation och motivation. I 
kombination med färdighetstester används resultaten från denna kartläggning vid 
såväl kursplacering som eventuella fortsatta extra insatser av lärare, 
studievägledare eller specialpedagog. 

Resultaten från kartläggningarna förmedlas vid behov till ansvariga handläggare på 
såväl Arbetsförmedlingen som i förekommande fall sociala sektorn.

Revisionen rekommenderar att en utvärdering genomförs av hur 
framgångsrik SFl-undervisningen är för att se om det finns behov av 
att utveckla undervisningen.
I verksamhetsplanen för vuxenutbildningen finns mål för att mäta hur väl 
utbildningen verkar mot de av kommunen beslutade prioriterade effektmålen. Det 
pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete med syfte att utveckla undervisningen, 
förbättringar sker bland annat genom omvärldsbevakning och fortbildning. 
Kontinuerligt följs utvecklingen av verksamheten upp via bl.a. de öppna 
jämförelserna som publiceras i Kolada, med SCBs statistik som källor. I de 
övergripande målen från Agenda 2030 finns exempelvis ett mått på hur många 
elever på SFI som klarat minst två kurser inom två år efter att de registrerats som 
nybörjare - i jämförelserna av dessa framkommer att SFI-undervisningen i Eksjö 
de senaste åren haft bättre, eller långt bättre, resultat än genomsnittet i riket. 

Revisionen rekommenderar att Eksjö ser över sina rutiner för 
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hedersrelaterat våld och att det därefter skapas en 
handlingsplan.
Riktlinjen för våld i nära relation har reviderats och hedersrelaterat 
våld är en del i riktlinjen. Ett arbete pågår med att ta fram en 
handlingsplan för hedersrelaterat våld, där varje sektor ska beskriva 
aktiviteter för deras arbete.  

Revisionen rekommenderar att Eksjö, precis som Ydre och 
Aneby, skulle vinna på att träffa företrädare från 
överförmyndarverksamheten som inom sitt informationsansvar 
kan komma till kommunen och utbilda/informera 
socialförvaltningen om överförmyndarens uppdrag.
Kommunens uppfattning är att sociala sektorn har god kunskap om 
överförmyndarens uppdrag och att det finns ett bra samarbete och dialog 
mellan dem. 

Revisionen rekommenderar att det görs en översyn av rutinerna 
kring återsökning och att dessa skrivs ner och sedan förmedlas till 
alla som inom sina arbetsuppgifter behöver känna till hur 
återsökningen går till.
Kommunen bedömer att det finns rutiner och relativt bra kunskap kring 
återsökning. 

Revisionen rekommenderar Eksjö kommun kontaktar Aneby 
kommun för att ta lärdom om Anebys arbete med projekthantering 
inom socialtjänsten samt Ydre kommuns projekthantering inom 
kultur- och fritid för att se om det finns möjligheter för Eksjö att få 
influenser kring integrationsprojekt.
Aneby ingår i nätverket med integrationssamordnare och det finns ett bra 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna på Höglandet. Eksjö kommun har också 
representation i nätverket för integrationshandläggare och strateger inom 
Regionen, där länsstyrelsen är sammankallande. 

Beslutsunderlag 
LU beslut 2020-08-18
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz och Catharina Tingvall
Kf beslut 2020-05-28
Granskning Integration - kompletterande intervjuer
Kf 2020-01-23
Revisionsskrivelse - Granskning av integration

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 193 Eksjö kommuns fonder som hanteras av 
sociala sektorn - information
Dnr KLK 2020/194

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för hanteringen av ca 25 donationsfonder/stiftelser som 
finns i Eksjö kommun. Informationen kring hanteringen av dessa fonder har 
förtydligats och belopp har uppdaterats enligt information från SCB (Statistiska 
centralbyrån). Information om fonderna finns på kommunens hemsida.

Under dagens sammanträde redovisas de donationsfonder och stiftelser som finns 
i Eksjö kommun.

Beslutsunderlag 
SocB beslut 2020-08-20
Eksjö kommuns fonder som hanteras av sociala sektorn, daterad 2020-08-13.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-13. 

Utdrag: 
Sociala sektorn
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Ks § 194 Tillägg Delegationsordning TUB-
elitbidrag
Dnr KLK 2020/185

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ett tillägg i delegationsordningen, beslut om Elitbidrag och att det 
delegeras till avdelningschef

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen (KL) 3 kap 10 § får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i 
fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Principiellt viktiga ärenden eller ärenden av större vikt får ej delegeras. Vilka 
ärendegrupper detta främst gäller framgår av 3 kap 9 § KL. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn föreslår ett tillägg i delegationsordningen, beslut 
om Elitbidrag och att det delegeras till avdelningschef likt bidragsfördelning för 
stödbidrag, arrangemangsbidrag, lokalbidrag, aktivitetsbidrag och 
investeringsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Beslut TUB 2020-06-17
Tillägg Delegationsordning TUB-elitbidrag
Tjänsteskrivelse 2020-06-04

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Sektorchef
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Ks § 195 ESF-projekt, språkstugan
Dnr KLK 2020/186

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillskjuta 200 000 kronor från kommunstyrelsens pott för sänkt 
försörjningsstöd som medfinansiering till projekt Språkstugan.

Ärendebeskrivning 
Projekt Språkstugan syftar till att utlandsfödda män och kvinnor, som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden och som har svårigheter med svenska språket, 
kommer närmare arbetsmarknaden eller studie. Projektet skapar en påbyggnad till 
Sociala sektorns modell hos Hälsa integration och arbete (HIA). Påbyggnaden 
handlar om att deltagarna ska lära sig bättre svenska, få ökat engagemang och 
självkänsla genom att själva driva aktiviteter få insikt i entreprenörskap och ur det 
går till att starta företag, samt få bättre kontakt med företag och föreningar och 
göra språkpraktik. 

Projektet ökar samverkan och transparensen mellan integrationsfrämjande 
aktörer, civilsamhället, kommunen och arbetsgivare. 

Projektet drivs och ägs av Eksjö kommun under perioden 2020-08-03 till och med 
2022-12-31. Projektansökan lämnades in den 9 mars 2020 och prioriterades av 
Strukturfondspartnerskapet 6 juni 2020. Total projektkostnad är 5 863 883 kronor 
varav 53 procent är medfinansiering. Av dessa är 200 000 kronor kontanta medel 
och resterande belopp i tid.

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att tillskjuta 
200 000 kronor från kommunstyrelsens pott för sänkt försörjningsstöd som 
medfinansiering till projekt Språkstugan.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till 
beslut mot Annelie Hägg (C) yrkanden.

Varvid kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
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Beslutsunderlag 
Beslut TUB 2020-06-17
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna
Projektansökan 2 ESF försörjningsstöd
Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Ks § 196 Industriell Trähusutbildning
Dnr KLK 2020/166

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att omfördela 600 tkr per år 2021 och 2022 för att möjliggöra utbildningen i 
Eksjö, omfördelningen sker från ”kommunstyrelsens pott för sänkt 
försörjningsstöd”.

Ärendebeskrivning 
Bakgrund
Under tre år med avslutning nu i september har en arbetsmarknadsutbildning 
”Industriell trähusbyggnad” bedrivits i Eksjö på Nifsarpsområdet. Utbildningen är 
i grunden en arbetsmarknadsutbildning, AUB, som bedrivs av Träcentrum på 
Arbetsförmedlingens uppdrag. Upptagningsområdet för deltagare har varit hela 
Höglandet.

Antal deltagare totalt: 155 (varav från Eksjö kommun 84)
Antal anställda grupperna 1-6: 78 av 115 (från Eksjö kommun 52 av 69)
Största enskilda arbetsgivarna: Hjältevadshus 28 anställda efter utbildning och 
Lindholmsgruppen 17 anställda.
De två sista grupperna (7 och 8) läser fram till sista september, där är 
placeringsgraden inte klar ännu.

Vux i12/Eksjö kommun gick in som aktiv partner i uppstarten av utbildning med 
en språkstödjare/sfi-lärare, för att sänka förkunskapskraven för deltagare som 
skulle antas till utbildningen. Endast en handfull av de deltagare som genomgått 
utbildningen har haft kunskaper i svenska motsvarande svenskt gymnasium, vilket 
väl speglar hur gruppen inskrivna vid Arbetsförmedlingen sett ut under den 
aktuella perioden.

Utbildningen är i grunden 35 veckor, varav 12 veckor bedrivs som en individuellt 
anpassad praktik/APL på ett företag i närområdet.

I utbildningen varvas teoretiska och praktiska inslag med ett innehåll framtaget i 
aktiv samverkan med arbetsgivarna i branschen. Företagen har välvilligt tagit emot 
deltagare på praktik.

Kursinnehållet kan kortfattat sammanfattas i följande rubriker:

 Industriella processer 
 Ritningsläsning
 Mätteknik
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 Maskin & verktygslära (säkerhet)
 Materiallära
 Teoretisk bygglära/Konstruktion 
 Praktisk bygglära 
 Kvalitet/ekonomi
 Studiebesök / APL 

Stort fokus har, på grund av deltagarnas blandade bakgrund, lagts på kulturell 
kompetens. Frågor rörande relationerna på svenska arbetsplatser, arbetstider, 
kulturen på arbetsplatserna, arbetsmiljö och så vidare, har diskuterats under hela 
utbildningen.

Nuläge
Branschen (träindustrin) efterfrågar mer personal medan kommunen har en 
stigande (inte stor, men stigande) arbetslöshet och ökande försörjningsstöd. 

De goda resultaten från ovanstående utbildning under tre år visar att genom att 
fortsätta utbildningen ökar chanserna för en minskad arbetslöshet, minskat 
försörjningsstöd och ökad integration.

Träcentrum i Nässjö har beviljats ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) 
Kompetensutveckling 360 grader” (bilaga). Inom detta projekt skulle Träcentrum 
kunna fortsätta bedriva ovanstående utbildning på Nifsarpsområdet under 2021 
och 2022. Studiegrupperna skulle vara ca 15 personer, och man skulle hinna med 
tre till fyra studiegrupper. Projektet har finansiering för lärare och material. 

Finansiering från kommunen handlar om hyra och driftskostnad för 
utbildningslokalen. Kostnaden är idag ca 900 tkr per år. 

Förslag till finansiering:

o 600 tkr från posten för sänkt försörjningsstöd.
o 200 tkr från kommunens ESF-projekt ”Språkstugan” som bedrivs under 

samma period av framförallt tillväxt- och utvecklingssektorn och Sociala 
sektorn.

o 100 tkr ”pruta” på hyran.

Beslutsunderlag 
Lu beslut 2020-08-18
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz
Europeiska socialfondens beslut 2020-06-15

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Tillväxt och utvecklingssektorn
Träcentrum i Nässjö 

35



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 197 Samverkansavtal mellan kommunerna i 
Region Jönköpings län och Smålands Turism AB
Dnr KLK 2020/181

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Eksjö kommun godkänner samverkansavtalet mellan länets kommuner och 
Smålands Turism AB (se bilagt avtal).

Ärendebeskrivning 
Samtliga 13 kommuner i Jönköpings län har beslutat att sälja sin andel, 50 
procent, av sitt aktieinnehav i Smålands turism AB till Region Jönköpings län. 
Försäljningen grundar sig i en önskan om ett mer sammanhållet ägande av 
bolaget. Relationen och samverkan mellan kommunerna och regionen ska istället 
regleras via ett samverkansavtal. Avtalets syfte är att ge varje part en ökad kunskap 
som leder till en växande och hållbar besöksnäring både regionalt och lokalt.

Avtalet inriktning utgår från den regionala utvecklingsstrategin och dess delstrategi 
för att utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd. 
Handlingsplanerna ska fokusera på en långsiktigt hållbar utveckling. Jönköpings 
län ska vara ett attraktivt län som bjuder in till hållbar turism och 
näringslivsutveckling. Detta lockar internationella, nationella och lokala besökare.

Bolaget ska arbeta med länsgemensamma satsningar, gemensam omvärldsspaning 
och kompetensutveckling samt marknadsföring av varumärket Småland. Bolaget 
ska genomföra workshopar fyra gånger per år i syfte att identifiera dessa 
satsningar. Vidare ska varje år ett strategiskt informationsmöte hållas med 
respektive kommun i länet. 

Avtalet gäller till den 1 jul 2023. Avtalet har en uppsägningstid om sex månader.

Beslutsunderlag 
Beslut Lu 2020-08-18
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz
Samverkansavtal mellan kommunerna i Region Jönköpings län och Smålands 
Turism AB 

Utdrag: 
Smålands Turism AB
Jönköpings läns kommuner
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Ks § 198 Granskning av samverkan kring 
utskrivningsklara patienter - yttrande
Dnr KLK 2020/111

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till förbättringsarbeten, för att säkerställa en tillräcklig styrning, 
uppföljning och kontroll över samverkan med kommunerna kring 
utskrivningsklara patienter, samt

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

Ärendebeskrivning 
Revisionsfirman PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region 
Jönköpings län revisorer i samverkan med länets kommunrevisioner genomfört en 
granskning av hur samverkan kring utskrivningsklara patienter fungerar.

En ständigt återkommande patientsäkerhetsrisk som identifieras finns i vårdens 
övergångar. Risken för brister och fel i vården är som störst då patienten lämnar 
en huvudman för att övergå till en annan. Risker som vanligtvis identifieras är 
informationsöverföring, dokumentation, läkemedelsanvändning samt 
rehabilitering och omvårdnadsfrågor. Det är väl känt att det finns 
samverkansproblem i vård – och omsorgskedjan för personer som skrivs ut från 
slutenvården och behöver fortsatta insatser från hälso- och sjukvården eller 
socialtjänsten. 

Av den genomförda granskningen är den sammanfattande bedömningen att 
Regionstyrelsen och Nämnden för folkhälsa och sjukvård delvis säkerställer en 
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över samverkan med kommunerna 
kring utskrivningsklara patienter. 

Utifrån genomförd granskning framkommer bland annat följande 
rekommendationer:

Kommunerna kan i nuläget inte självständigt hämta ut statistik ur systemet. 
Däremot har kommunerna tillsammans med Regionerna ingått ett avtal gällande 
systemet Cosmic Link. 

Rollen som vårdsamordnare behöver förtydligas och förankras. Detta är 
prioriterat och kommer att lyftas och diskuteras i de olika närverken via 
kommunal utveckling. 
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Förskrivning av hjälpmedel. Det ligger på kommunerna att förskriva hjälpmedel 
och detta kommer att lyftas i äldre nätverket via kommunal utveckling. 

Slutenvårdens uppdrag är att ange förväntad vårdtid och utskrivningsdatum. I 
samverkan kring övergången i vården från slutenvården till kommunen finns 
förbättringsmöjligheter för att säkerställa tid/planering för hemgång, samt i 
processen samordnad vårdplanering. Brister i samverkan kan försvåra 
planeringsprocessen för hemgång och vara resurskrävande för kommunen både ur 
ett ekonomiskt perspektiv men också utifrån ett kvalitetsperspektiv. 

Digitala vårdplaneringsmöten. Eksjö Kommun har utrustning för att utföra 
digitala vårdplaneringsmöten, samt har kompetensen för detta. I rutinen för SVPL 
(samordnadvårdplanering) så är det vårdcentralerna som har huvudansvaret för att 
kalla till en vårdplanering, som enligt rutin ska ske inom 3 dagar utifrån planerad 
utskrivningsdag. Det är vårdsamordnaren på vårdcentralen som har ansvaret att 
skriva en SIP (samordnad individuell plan), samt kalla till en vårdplanering. 
Fortsatt dialog med kommunal utvecklig och dess nätverk sker. 

Beslutsunderlag 
Beslut 2020-08-20 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström
Granskningsrapport Samverkan kring utskrivningsklara patienter
Revisionsskrivelse, upprättad 2020-02-06
Beslut Kf § 90, Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter 

Utdrag: 
Sociala sektorn
Kommunfullmäktige
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Ks § 199 Tillfällig avgiftsbefrielse i 
förskoleverksamhet 
Dnr KLK 2020/129

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet är anmält.

Ärendebeskrivning 
Den rådande situationen i förskoleverksamheten är på grund av corona 
pandemin mycket ansträngd vissa dagar. Både personalantalet och antalet barn i 
verksamheten varierar. För att säkerställa personalbemanningen har barn- och 
utbildningssektorn vädjat till vårdnadshavare som är föräldralediga eller 
arbetssökande att låta sina barn stanna hemma. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2020-08-12 att de vårdnadshavare som 
från och med 2020-08-16 till och med 2020-09-30 låter sitt barn stanna hemma 
istället för att vara på förskolan inte debiteras någon avgift för denna period. 
Detta gäller enbart om barnet har en avgiftsbelagd så kallad 15-timmarsplats, på 
grund av att vårdnadshavaren är föräldraledig eller arbetssökande. Förutsättningen 
för avgiftsbefrielsen är att barnet är frånvarande under hela perioden.

Beslutsunderlag 
Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande 2020-08-12

Utdrag: 
Barn- och utbildningssektorn
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Ks § 200 Tillfällig stängning av dagverksamhet - 
information
Dnr KLK 2020/195

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att under perioden 2020-09-07 till och med 2020-10-31 fortsätta att stänga 
dagverksamheten, Talgoxen, Elvings och Bobinen, samt

att kommunen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid 
förändringar i rekommendationerna kan socialberedningens presidium fatta beslut 
i avvaktan på nästa nämnd. 

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

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

Då Folkhälsomyndigheten inte har kommit med några nya rekommendationer 
gällande Covid-19 bör dagverksamheten vara fortsatt stängd under perioden 2020-
09-07 till och med 2020-10-31 då transporterna till och från verksamheten inte 
kan garanteras på ett säkert sätt utifrån Folkhälsomyndigheternas 
rekommendationer. Transporterna sker i bussar och det kan vara flera stycken i 
varje buss och det går inte att hålla rekommenderat avstånd mellan passagerarna. 
Det gäller även lokalerna där det kan bli svårt att hålla rekommenderat avstånd på 
grund av olika orsaker. 

Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-08-20
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-04.

Utdrag: 
Sociala sektorn

40



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 201 Detaljplan Storegårdsområdet, del av 
Storegården 1:1
Dnr KLK 2020/146

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att med anledning av att framtagande av ny översiktsplan påbörjats, avvakta med 
beslut i detaljplan för Storegårdsområdet, del av Storegården 1:1.

Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S), Ulla Hägg (S), Ingegerd 
Axell (S), Elisabeth Werner (SD) och Johan Ragnarsson (V) reserverar sig 
mot beslutet.

Ärendebeskrivning 
Området Storegården ligger i centrala Eksjö, cirka 500 meter öster om 
centrumkärnan, norr om Prästängsvägen.

Under våren 2019 inleddes detaljplanering för del av Storegården 1:1 efter att 
samhällsbyggnadsnämnden gett samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för det aktuella området.

Planförslaget innebär sammanfattningsvis att planområdets västra hälft anges som 
allmän plats, i syfte att kunna ordna vistelsemiljö samt rymma dagvattenlösningar. 
Den östra hälften, som angörs via Prästängsvägen, anges för bostadsbebyggelse 
med en exploateringsgrad motsvarande flerbostadshus. Byggrätten formuleras för 
att ge detaljplanen en flexibilitet över tid, där den slutliga bebyggelsen avgörs i ett 
markanvisningsförfarande och bygglovsprövning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-18, § 36, att godkänna förslag till 
detaljplan för del av Storegården 1:1 för granskning.

Granskningsutlåtandet har färdigställts efter avslutat granskningsskede och 
innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter samt kommentarer till 
dessa synpunkter. Det framgår om synpunkten gått att bemöta eller inte. 
Planprocessen har skett med utökat förfarande och granskningen varade mellan 
30/3 till 23/4 2020. Efter att det aktuella beslutet har tagits sänds utlåtandet, i 
enlighet med plan- och bygglagen 5 kapitlet 24 §, ut till berörda och planförslaget 
administreras för antagande i kommunfullmäktige. 

Sammanfattningsvis har det under granskningen inte inkommit synpunkter av 
sådan karaktär som gett upphov till ändringar i planhandlingarna inför beslut om 
antagande. Synpunkter/yttranden har inkommit till Samhällsbyggnadsektorn från 
kommunala och statliga instanser och från ett fåtal privatpersoner. 
Privatpersonerna samt en kommunal instans anser att området inte bör planläggas 
överhuvudtaget.
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Under kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-02 beslutades att  hänskjuta 
ärendet till dagens sammanträde, då det fanns behov av mer information om 
betydelsen av en etablering utifrån tillväxt och attraktivitet för kommunen och 
även vilka planeringsförutsättningar som finns i befintliga samt tilltänkta områden 
för bostadsbebyggelse.

Tillväxt- och utvecklingsberedningen fick i uppdrag att till dagens sammanträde 
inkomma med ett yttrande utifrån vad en etablering av bostäder på del av 
Storegård 1:1 skulle betyda för kommunens tillväxt och attraktivitet. 

Samhällsbyggnadssektorn har till dagens sammanträde inkommit med 
kompletterande uppgifter om beskrivning av planeringsförutsättningarna för 
övriga obebyggda områden inom Eksjö tätort. 

Yrkande

Markus Kyllenbeck (M) yrkar med bifall från Ulf Björlingson (M), 
Annelie Sjöberg (M), Christer Ljung (L), Bo Ljung (KD), Annelie Hägg (C) 
och Karin Eriksson (C) att med anledning av framtagande av ny översiktsplan 
påbörjats, avvakta med beslut i detaljplan för Storegårdsområdet, 
del av Storegården 1:1.

Sebastian Hörlin (S) yrkar med bifall av Elisabeth Werner (SD) och 
Johan Ragnarsson (V) avslag på samhällsbyggnadsberedningens förslag till 
beslut.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut mot 
Markus Kyllenbecks (M) ändringssyrkande och Sebastian Hörlins (S) 
avslagsyrkande. Omröstning begärs.

Då ingen röst föreligger på samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut
godkänner kommunstyrelsen omröstning på Markus Kyllenbeck (M) 
ändringssyrkande och Sebastian Hörlin (S) avslagsyrkande.

Omröstning

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns. 

Ja-röst för Markus Kyllenbecks (M) ändringssyrkande
Nej-röst för Sebastian Hörlins (S) yrkande om avslag 

Vid omröstningen avges 7 Ja-röster och 6 Nej-röster.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Markus Kyllenbecks (M) yrkande.
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår

Annelie Hägg (C) X

Markus Kyllenbeck (M) X

Sebastian Hörlin (S) X

Annelie Sjöberg (M) X

Ulf Björlingson (M) X

Elisabeth Werner (SD) X

Lennart Gustavsson (S) X

Karin Eriksson (C) X

Ingegerd Axell (S) X

Bo Ljung (KD) X

Ulla Hägg (S) X

Christer Ljung (L) X

Johan Ragnarsson (V) X

Summa 7 6

Beslutsunderlag 
Beslut Ks 2020-06-02
Beslut SbB 2020-05-20
Tjänsteskrivelse från Johan Mood
Plankarta, antagandehandling 2020-05-12 
Planbeskrivning, antagandehandling 2020-05-12 
Granskningsutlåtande, 2020-04-24
Kompletterande underlag från Samhällsbyggnad – Eksjö A1-L
Kompletterande underlag från Samhällsbyggnad – Områdesutredning Eksjö
Beslut TUB 2020-08-19 – Yttrande
Tillväxt- och utvecklingsberedningens yttrande till kommunstyrelsen
Bilaga utvecklingsplan för Storegårdsområdet

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 202 Markanvisningsavtal för kvarteret 
Vårlöken
Dnr KLK 2020/193

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal avseende kvarteret 
Vårlöken

Ärendebeskrivning 
Exploatören FB Bostad Utveckling AB har ansökt om markanvisning för att 
uppföra cirka 48 lägenheter i bostadsrättsform på kvarteret Vårlöken i Eksjö 
tätort. Kvarteret Vårlöken är beläget i slutet av Castmans väg i Kvarnarp.

Eksjö kommun har tidigare fått ett antal intresseförfrågningar om markanvisning 
från andra exploatörer på Vårlöken. Tidigare intressenter har dock planerat för 
betydligt färre antal bostäder och inte lika kvalitativa förslag i övrigt varför 
samhällsbyggnadssektorn inte valt att gå vidare med dessa. 

FB Bostad koncept redovisat i projektbeskrivningen bedöms erbjuda 
högkvalitativa och attraktiva bostadrätter i lämpliga storlekar med en rimlig 
prisbild. Projektet har förutsättningar träffa en bred målbild av kundgrupper som 
söker ett enkelt, modernt och eget boende varför samhällsbygnadssektorn 
förordar att FB Bostad ska erbjudas att ingå markanvisning för kvarteret

Beslutsunderlag 
SbB beslut 2020-08-20
Tjänsteskrivelse, 2020-06-24
Markanvisningsavtal
Projektbeskrivning Eksjö Vårlöken 2020-06-15

Utdrag: 
FB Bostad Utveckling AB
Mät- och exploateringschefen
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Ks § 203 Försäljning av Åkerviolen 1
Dnr KLK 2020/182

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna köpekontrakt avseende Åkerviolen 1.

Ärendebeskrivning 
Hemhagen och Eksjö kommun ingick 2019 markanvisningsavtal för byggnation 
av hyreslägenheter på fastigheten Åkerviolen 1, efter beslut i kommunstyrelsen 
2019-10-29, § 319. 

Intentionerna i markanvisningsavtalet är nu uppfyllda och byggnation avses att 
påbörjas inom kort vilket innebär att köpekontrakt ska ingås. Köpekontraktet är 
villkorat med att byggstart sker inom 1 år för att köpet ska fullbordas, se 
köpekontrakt i separat bilaga. 

Hemhagen Fastigheter AB har överlåtit markanvisningsavtalet till Arkadia 
Bostäder Jönköping AB som är Hemhagens uppdragsgivare avseende 
byggnationen och föreslaget köpekontraktet är därför skrivet med denna part som 
köpare. 

Beslutsunderlag 
Lu beslut 2020-08-18
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist
Köpekontrakt Åkerviolen, Hemhagen, Arkadia
Åkerviolen 1 översiktskarta
Åkerviolen skala 1:1000

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
FB Bostad Utveckling AB
Samhällsbyggnadssektorn

45



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 204 Kommunens byggnader i Klinten, 
Ägersgöl 2:1
Dnr KLK 2020/142

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att försälja befintliga byggnader med 
tillhörande tomtmark på Klinten, del av Ägersgöl 2:1.

Ingegerd Axell (S) och Johan Ragnarsson (V) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen godkände 2020-06-02 Ks § 171 i ärendet upprättad 
konsekvensanalys avseende byggnaderna i Klinten på fastigheten Ägersgöl 2:1. 
Konsekvensanalysen belyser historik, hur anläggningen används och förvaltas, 
ekonomi samt alternativa framtidsscenarion.

Sammanfattningsvis bedömdes att ett inriktningsbeslut behöver fattas avseende 
byggnadernas/anläggningens framtid utifrån följande två scenarion;

- Om anläggningen ska behållas i kommunens regi bör mer ekonomiska resurser läggas i 
form av investeringar och personal på att anläggningen faktiskt nyttjas i betydligt högre 
grad.

alternativt 

- En avyttring av anläggningen skulle innebära en avsevärd lättnad för kommunen som 
helhet och konkret en relativt stor besparing och möjlighet för att lägga mer energi på 
kärnverksamhet.

Oavsett om försäljning sker eller ej är det lämpligt att reservatet och byggnaderna 
utgörs av fristående separata fastigheter för framtida förvaltning.

Fastigheten Ägersgöl 2:1 är belägen vid Försjön norr om Hult. Fastigheten består 
idag, innan genomförd fastighetsbildning som pågår, av totalt ca 80 hektar mark, 
vatten samt byggnader. Merparten utgörs av Klintens naturreservat som omfattar 
skog och jordbruksmark. En mindre del om ca 1,5 hektar utgör tomtmark och 
byggnaderna som ligger utanför reservatet. En förutsättning för att Klinten ska 
kunna säljas är att fastighetsbildning sker, då reservatet och byggnaderna idag 
utgörs av en och samma fastighet. 
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Fastighetsbildning
Ansökan om fastighetsbildning, i form av avstyckning, är i enlighet med tidigare 
beslut inskickad till Lantmäteriet. Bedömningen är att avstyckning bör vara klar 
mot slutet av 2020 om inget oförutsett sker. 

Yrkandet till Lantmäteriet är utformat så att naturreservatet bildar en ny egen 
fastighet kallad styckningslotten. Restfastigheten, Ägersgöl 2:1, kommer bestå av 
byggnaderna med tillhörande tomtplatser, se röd markering i karta nedan. 
Ladugården är i bottenvåningen inredd med logement, pentry, duschar och 
toaletter. Huvudbyggnaden består av kök, matrum/matsal i bottenvåningen och 
sovrum på övervåningen. Det så kallade Lillklinten består av ett litet kök och 
sovrum, men saknar toalett och dusch. Standarden är genomgående enkel för hela 
byggnadsbeståndet, men byggnaderna är i ett gott och välbevarat skick, tack vare 
omsorgsfull förvaltning. 

Observera att restfastigheten avses bilda en fastighet, men uppdelad i två skiften, 
då tomtplatserna separeras av åkermark som ingår i reservatet. En förutsättning är 
dock att Lantmäteriet prövar åtgärden lämplig och fattar beslut i enlighet med 
yrkandet. Preliminär sammanlagd areal för de två skiftena är ca 15 000 kvm samt 
en vattenareal om ytterligare ca 15 000 kvm, som innebär en totalareal om ca 3 
hektar.

Sjöledningen avseende vatten och avlopp 
Befintlig sjöledning i Försjön som försörjer byggnaderna med kommunalt vatten 
och avlopp, är ett fastighetstillbehör till Ägersgöl 2:1. Sjöledningen är ca 2,5 km 
lång och sträcker sig från anslutningspunkten vid vattenverket norr om Movänta 
till Klinten. Observera att sjöledningarna inte är kommunala ledningar utan att det 
i dagsläget är en enskild ledning, fastighetstillbehör, som hör till Ägersgöl 2:1. 

Aktuell sjöledning försörjer också ett antal bostadsfastigheter i Sjövik som fått rätt 
att nyttja ledningarna genom nyttjanderättsavtal. I samband med att ansökan om 
fastighetsbildning skickades in till Lantmäteriet, har kommunen även yrkat på att 
bilda en så kallad gemensamhetsanläggning avseende sjöledningen, vilket innebär 
att en samfällighet avses bildas där varje fastighet åsätts ett juridiskt bindande 
andelstal som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter deltagande fastigheter har 
för att nyttja ledningen. Avsikten är att förvaltandet av sjöledningen i framtiden 
inte ska vara förenat med frågetecken vilket det i ej oväsentliga delar bedöms vara 
idag. 

Berörda fastighetsägare i Sjövik motsätter sig dock allmänt bildandet av en 
gemensamhetsanläggning och ser hellre att kommunen bildar ett så kallat 
verksamhetsområde. Detta har föranlett att berörda fastighetsägare gemensamt 
skickat in hemställan om att inrätta verksamhetsområde (2020-07-03 – dnr Sbn 
2020.379). Hemställan kommer hanteras separat från detta ärende.
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Beslutsunderlag 
Lu beslut 2020-08-18
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist
Översiktskarta Ägersgöl 2:1
Ks beslut 2020-06-02 § 171

Utdrag: 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 205 Del av Hässelås 2:1 - markförsäljning
Dnr KLK 2020/164

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning, del av 
Hässelås 2:1, till Transportaktiebolaget i Jönköping.

Ärendebeskrivning 
Transportaktiebolaget i Jönköping (Transab) bedriver idag verksamhet på 
Breviksvägen 55 men har de senaste åren letat efter en plats i Eksjö att samla sina 
verksamheter och har efter diskussioner med mät- och exploateringschef bedömt 
att det för industri planlagda området i industriområdet vid Hässelåsgatan är en 
lämplig lokalisering för Transabs behov. Transab bedriver idag verksamhet inom 
entreprenad, fastighetsskötsel och renhållning i Eksjö. Aktuellt område redovisat i 
Köpekontrakt och i översiktskarta.

Beslutsunderlag 
Lu beslut 2020-08-18
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist
Köpekontrakt del av Hässelås 2:1
Översiktskarta Hässelås 2:1
Transab intresseanmälan Hässelås 2020-05-22

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadssektorn
Transportbolaget i Jönköping
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Ks § 206 Gemensam fordonssamordning
Dnr KLK 2017/153

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning 
2017-10-03 beslutade kommunstyrelsen att Eksjö kommun från och med 2018-
01-01 skulle införa en gemensam fordonssamordning med syfte att 

• öka följsamhet mot kommunens policys för resor, miljö och inköp 
• effektivare nyttjande av fordon och eventuellt behov av färre fordon 
• effektivare nyttjande av personaltid som ägnas åt fordon och frågor som 
   är relaterade till fordon 

Utredningen som föregick beslutet visade att anställda som hade andra 
huvudarbetsuppgifter ofta ägnade en del av sin tjänst till att sköta om fordon. 
Gällande fordonsvård anlitade vissa verksamheter HIA, medan andra använde 
andra alternativ. Gällande service och reparationer fick många verksamheter åka 
till andra städer för att få detta arbete utfört, med resultat att arbetstid gick till att 
köra fordonen dit. Samordning av fordon mellan verksamheter skedde i princip 
inte alls. Förvaltningen fick i uppdrag att utforma en organisation för 
fordonssamordning. En bedömning gjordes att det krävdes en tjänst för att 
samordna och ansvara för detta arbete.

Fordonssamordning, organisering 
Eksjö kommuns gemensamma fordonssamordning är från och med april 2019 
organiserad till kommunikationsavdelningen vid kommunledningskontoret. 
Fordonssamordnare är placerad vid enheten Kontaktcenter. Under 2018 fram till 
april 2019 var tjänsten placerad vid sociala sektorn och enheten HIA. Tjänstens 
omfattning är 40 procent av en heltidstjänst.

Fordonssamordnarens arbetsområde 
Den gemensamma fordonssamordningen omfattar kommunens personbilar, lätta 
lastbilar och minibussar. Räddningstjänstens fordon och de kommunala bolagens 
fordon omfattas inte. Den gemensamma fordonssamordningen omfattar inte 
heller traktorer, släpkärror/släpvagnar, husvagnar eller andra arbetsmaskiner. 
Fordonssamordnaren har i huvudsak en administrativ inriktning. 
Huvuddelen av kommunens fordon nyttjar idag den serviceorganisation som finns 
inom HIA för däckbyten och fordonsvård. Utöver detta har det införts krav vid 
upphandlingar att service och reparationer ska ske inom 1,5 mil från den ort där 
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fordonet ska vara placerat. Detta medför att anställda inte ska behöva åka till 
andra städer/kommuner för att få detta arbete utfört. 
Den gemensamma fordonssamordningen innebär inte att verksamheterna inte 
arbetar med fordonshantering längre. Verksamheterna måste fortfarande vara 
delaktiga i till exempel 

Eksjö kommuns fordon, översikt, antal fordon 
Hösten 2017 hade Eksjö kommun, exklusive Räddningstjänstens fordon, 130 
fordon av olika storlek och modell. Av dessa fordon var 59 procent ägda och 41 
procent leasade. 

Oktober 2019 hade antalet fordon, exklusive Räddningstjänstens fordon, minskat 
till 94 stycken. Av dessa fordon var 32 procent ägda och 68 procent leasade. 
Sociala sektorn hade 73 procent av det totala antalet.
 
Juli 2020 har antalet fordon, exklusive Räddningstjänsten fordon, minskat 
ytterligare till totalt 90 stycken. Av dessa fordon är 34 procent ägda och 66 
procent leasade. Sociala sektorn har fortsatt flest antal fordon, men är också den 
sektorn som har avyttrat fordon. Numera har sociala sektorn 71 procent av det 
totala antalet. 

Om kommunen ska äga eller leasa ett fordon beror på flera olika faktorer. 
Generellt kan det vara fördelaktigt med leasing för fordon som körs mycket. I 
dessa fall kan leasing göra det enklare att regelbundet förnya fordon som går långt.

Fortsatt arbete 
Den gemensamma fordonssamordningen bör ses som ett fortlöpande arbete i att 
öka följsamhet mot policys, samt i att effektivare nyttja fordon och den tid som 
ägnas åt fordonsfrågor. Framsteg och effekter i arbetet uppnås kontinuerligt. 

Fortsatt krävs arbete med att: 
• Effektivare nyttja kommunens fordon. Den genomsnittliga körsträckan per bil 
kan genom olika insatser öka för att varje fordon ska användas mer effektivt. 
Antalet fordon kan därigenom anpassas till det totala transportbehov som finns 
inom organisationen. Här krävs ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan 
fordonssamordnare och verksamhet.
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Fordonssamordnare kan fungera som en motor och kunskapskälla när 
verksamheten arbetar med ruttoptimering som en del i sin verksamhetsutveckling. 

• Samordna och samnyttja fordon mellan sektorer och verksamheter för högre 
nyttjandegrad av de fordon som finns, med syfte att kunna minska antalet fordon 
totalt. Kan till exempel möjliggöras genom att fordon på sikt ska kunna låsas upp 
utan nyckelhantering, samt att de elektroniska körjournalerna kopplas till 
ekonomisystemet för debitering mellan verksamheter. 

• Ytterligare reda ut hur livscykelkostnaderna blir mellan ägande och leasing. 

• Flytta över resandet från privata fordon till kommunens fordon. Genom olika 
insatser, till exempel verka för ökat nyttjande av kollektivtrafik och ökad 
följsamhet av resepolicy, kan ersättningar för resande med privata fordon minska. 

• Totalt sett minska resandet med fordon, både i privata fordon och i kommunens 
fordon, genom olika insatser. Till exempel verka för ökad nyttjande av teknik för 
digitala/resfria möten och verka för ökat nyttjande av kollektivtrafik. 

• Ytterligare se över den praktiska hanteringen av organisationens fordon med 
syfte att effektivare nyttja den tid som ägnas åt fordonsfrågor. Eventuellt kan 
ytterligare funktionalitet läggas in i systemet för elektroniska körjournaler och 
fordonsstatistik såsom tid för besiktning, service etcetera för att avlasta 
verksamheterna i högre utsträckning. 

• Samordna däck vid anskaffning/inköp och försäljning/avyttring av fordon. 

• Omvärldsbevaka för att skaffa sig ökad kunskap kring fordon, 
fordonsmarknaden och andra omvärldsfaktorer såsom miljö, säkerhet och 
drivmedel. 

Beslutsunderlag 
Beslut Lu 2020-08-18
Fordonssamordning lägesrapport juli 2020
Fordonsamordning Powerpoint presentation

Utdrag: 
Fordonsamordnare
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Ks § 207 Antal anställda och sjukfrånvaro

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Rapportering av sjukfrånvaron och antalet anställda inom Eksjö kommun.

Antal tillsvidare (TV) och allmän visstidsanställning (AVA) 2020-april var 1939 
timavlönade anställda vilket motsvarar 1771 årsarbetare. Antal tillsvidare och 
allmän visstidsanställning 2019, var 1902 timavlönade anställda vilket motsvarar 
1741 årsarbetare. 

Antal medarbetare/årsarbetare i relation till befolkningen i Eksjö kommun. 

April 2020 visar på 10,94 procent medarbetare vilket motsvarar 9,99 procent 
årsarbetare. December 2019 visar på 10,71 procent medarbetare vilket motsvarar 
9,81 procent årsarbetare. Motsvarande siffra i december 2018 visar på 10,86 
procent medarbetare vilket motsvarar 9,90 procent i årsarbetare.

Deltidsarbetande konstateras har en högre sjukfrånvaro. Heltidsarbetande visar 
april 2020 på 6.32 procent, motsvarande siffra april 2019 visar på 5,91 procent.
Deltidsarbetande visar april 2020 på 10.18 procent, motsvarande siffra april 2019 
visar på 9.00 procent.

Total sjukfrånvaro i procent var följande:
- Förvaltningen april 2019 visar 6.64 procent, april 2020 visar på 7 procent
- Barn- och ungdomssektorn april 2019 visar 5.58 procent, april 2020 
  visar på 6.28 procent 
- Kommunledningskontoret april 2019 visar 3.65 procent, april 2020 visar 
  på 2.40 procent
- Samhällsbyggnadsektorn april 2019 visar 2.25 procent, april 2020 visar 
  på 2.61 procent 
- Sociala sektorn april 2019 visar 7.28 procent, april 2020 visar på 7.85 procent
- Tillväxt- och utvecklingsektorn april 2019 visar 6.52 procent, april 2020 visar 
  på 7.82 procent

Sjuklönekostnader inklusive personalomkostnader visar på april 2020 på 
8 590 446 kr motsvarande siffra april 2019 visar på 5 851 603 kr för hela 
förvaltningen. 
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Under ledningsutskottets sammanträde 2020-06-16 fick förvaltningen i uppdrag 
att till ledningsutskottets sammanträde 2020-09-15 ta fram en fördjupad analys av 
personalökningen utifrån budget 2020 inom barn- och utbildningssektorn, samt 
att redovisa personalbemanningen utifrån budget 2020 inom barn- och 
utbildningssektorn inför höstterminen. 

Beslutsunderlag 
Beslut Lu 2020-06-16
Presentation sjukfrånvaro 2020

Utdrag: 
HR-avdelningen
Barn- och utbildningssektorn 
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Ks § 208 Verkställighet av bifallna motioner och 
medborgarförslag - uppföljning
Dnr KLK 2019/438

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen, 

att anmäla uppföljningen till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Till dagens sammanträde redovisades motioner och medborgarförslag från 2020 
och bakåt, som inte tidigare redovisats som verkställt. Av uppföljningen framgår 
att 22 motioner och 54 medborgarförslag behandlats under perioden

Beslutsunderlag 
Förteckning verkställighet motioner och medborgarförslag

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 209 Ge allmänheten fler möjligheter att ladda 
elbilar och laddhybrider inom Eksjö kommun - 
motion - fördelning
Dnr KLK 2020/119

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisad motion till Samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2020-11-19.

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet genom Lea Petersson och Eva Ekenberg, framför i motion 
2020-04-23 följande. 

Enligt miljofordon.se (en nationell informationstjänst om miljöfordon och 
bränslen) finns i Eksjö kommun tre platser för allmänheten med laddmöjligheter 
för elbil eller laddhybrid: Vid Coop 4, parkeringen vid Resecentrum 4 samt vid 
Olsbergs Arena 2.

I jämförelse med övriga höglandskommuner ligger Eksjö i bottenskiktet när det 
gäller tillgängliga laddplatser för allmänheten.

Om vi vill att Eksjö ska vara en hållbar kommun med ett hållbart transportsystem 
behövs goda förutsättningar för dem som väljer att köra elbil/laddhybrid. Därför 
måste vi säkerställa att det finns en väl fungerande infrastruktur med 
laddmöjligheter i hela kommunen.

Enligt vårt nya kommunprogram för den hållbara, nära och aktiva kommunen 
2020-2023 ska Eksjö kommun bland annat

- ha en robust och hållbar infrastruktur,
- verka för en effektiv energianvändning och för en omställning till förnybar 

energi
- upplevas som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i, och fler 

besöksanledningar ska utvecklas för att fler ska vilja besöka kommunen 
året om.

Miljöpartiet anser därför att ännu fler laddmöjligheter tillgängliga för allmänhet 
och besökare, etableras på strategiska platser i kommunen. I samband med det vill 
vi också att en översyn görs vid vilka kommunala arbetsplatser, verksamheter och 
anläggningar som det kan vara lämpligt att placera ut laddstolpar tillgängliga för 
både allmänhet och personal; exempelvis vid skolor, idrottsanläggningar och 
äldreboenden.
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Miljöpartiet yrkar därför:

att ytterligare strategiska platser för laddstolpar /laddplatser utreds,

att förslag tas fram på vid vilka kommunala verksamheter det är lämpligt att 
placera ut laddstolpar/laddplatser samt

att fler laddmöjligheter etableras för att kunna ladda elbilar/laddhybrider för såväl 
invånare som besökare i hela vår avlånga kommun.

Beslutsunderlag 
Beslut Kf 2020-05-28
Motion från Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP) 2020-04-23

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen
Lea Petersson
Eva Ekenberg
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Ks § 210 Upprustning av allmänhetens 
parkeringsplats - Movänta camping, 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/73

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-02, § 178, att remittera rubricerat 
medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2020-10-22.

Förslagsställaren framför i medborgarförslaget att allmänhetens parkeringsplats 
vid Movänta Camping är ogästvänlig och förvirrande och föreslår därför att 
nuvarande grusyta asfalteras och att parkeringsplatser märks ut.

Utredning
Berörd parkeringsplats vid Movänta camping byggdes ut 2017 i syfte att möta 
behov vid de tillfällen då campingens egna parkeringsplatser inte räcker till. 
Parkeringsytan används därför endast sporadiskt och i huvudsak under 
sommaren. Det låga användandet motiverar därför inte ytterligare investeringar i 
nuläget enligt samhällsbyggnadssektorns bedömning. Ordinarie drift och 
underhåll sker på och omkring ytan, dock är skötselintervallet lågt med anledning 
av den säsongsbetonade användningen.

Beslutsunderlag 
SbB beslut 2020-08-20
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring
Kommunstyrelsens beslut, 2020-06-02
Medborgarförslag, 2020-03-09
Affischtavlor medborgarförslag - Bilaga Affischering Eksjö tätort centrum karta
Affischtavlor medborgarförslag - Bilaga kartor - Affischering Eksjö tätort

Utdrag: 
Kommunfullmäkige
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Ks § 211 Genomförande av boendeenkät på 
gruppboenden och hos unga - familjer som 
förväntas bo på gruppboende i framtiden – 
medborgarförslag - information
Dnr KLK 2019/359

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutade att den enkät som medborgarförslaget lyfter fram ska 
genomföras och socialnämnden gavs uppdraget. Socialnämnden beslutade att 
Individ- och familjeomsorgen ska genomföra de åtgärder som krävs så som en 
enkät. Första redovisning av genomförande tillbaka till socialnämnd sattes till maj 
år 2020.

Resultatsammanställning
Av de 13 enkäter som skickades ut inkom svar från 8 varav ett svar inte var 
fullständigt och därav inte kan medräknas. Barnens ålder är jämnt fördelade på 
kön och åldersspannet är 14–19 år.
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Sammantaget pekar inte resultatet ut någon tydlig riktning. Alla enkätsvaren visar 
att barnen/ ungdomarna med funktionsnedsättning redan har pågående insatser 
främst inom kommunens verksamheter men även inom regionen. Trots det 
framgår att det kan vara svårt för föräldrar till dessa barn/ ungdomar att se hur ett 
eventuellt behov av insatser enligt LSS eller SoL kan komma att se ut i framtiden. 
Detta med undantag för insatsen daglig verksamhet som 6 av 7 ser ett behov av 
för sitt barn/ ungdom i framtiden. Men det går inte att utläsa någon koppling 
mellan svaret på frågan om kommande insatsbehov och svaren på om man vet 
hur man gör en ansökan och hur man får information om kommunens insatser. 

Bostad med särskild service ser enligt enkätresultatet ut att vara den boendeform 
som är mest aktuell när ungdomarna ska flytta hemifrån, 3 av 6 svar. Det är inte 
anmärkningsvärt då det kan innebära både gruppbostad eller servicebostad, vilket 
finns inom Eksjö kommuns verksamhet. Enkätresultat visar därmed att 
kommunen har den boendeform som efterfrågas och att som det ser ut nu inom 
en femårsperiod inte finns en stor grupp av ungdomar/ unga vuxna som ska flytta 
hemifrån till en bostad med särskild service.

Den del av enkätresultatet som avser vad som är viktigt för föräldrar och barn i ett 
framtida boende och hur kommunikation med och information till dem bör 
lämnas, är särskilt betydelsefullt för pågående och kommande kvalitetsutveckling 
inom omsorgen funktionsnedsättnings verksamheter. Svaren tyder på att 
tillgänglighet är ett förbättringsområde.

Hur denna typ av enkätundersökning ska fortlöpa och komplettera andra 
befintliga brukarundersökningar inom IFO kommer att följas upp och planeras 
genom Kvalitetsplan omsorgen funktionsnedsättning. Men att genom 
brukarundersökning skapa delaktighet och efterfråga enskildas röst är och ska 
även fortsatt vara ett prioriterat område inom IFO.

Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-06-15
Tjänsteskrivelse av Åsa Lövkvist
Resultatsammanställning av brukarenkät
Medborgarförslaget
Beslut Kf 2020-05-20

Utdrag: 
Funktionschef IFO

60



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 212 Digital medverkan på 
kommunfullmäktiges möten - motion
Dnr KLK 2020/159

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att möjlighet att medverka digitalt gäller för deltagare i riskgrupper, 

att deltagande i kommunfullmäktiges sammanträden får ske på distans under 
Covid 19 pandemin, samt

att anse motionen besvarad

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har genom Ami Fagrell, Johan Ragnarsson och Jürgen Beck 200528 
kommit in med en motion om möjligheten att delta digitalt på 
kommunfullmäktigesmöten. I motionen framförs att det är bra att det under 
rådande Covid -19 pandemi finns möjlighet att delta på distans på 
kommunstyrelse, nämnder med mera.

Motionärerna yrkar:

 Kommunen följer riktlinjerna om vilka grupper som anses som 
riskgrupper för Covid -19 smitta och möjliggör digitalt deltagande i möten 
även för dem.

 Kommunen tillåter deltagande digitalt av den som har symtom på 
förkylning och uppmanas att stanna hemma för att förhindra eventuell 
smittspridning.

 Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att delta digitalt i kommande 
sammanträden.

Utredning
Deltagande på distans förutsätter att fullmäktige beslutar i vilken utsträckning det 
får ske, 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL. 

Kommunfullmäktige beslutade 20-04-23 att deltagande i nämnd-, beredning-, 
utskotts- och kommunstyrelsens sammanträden, får ske på distans under Covid -
19 pandemin.
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Sedan i april har möjligheten funnits att delta på distans på sammanträdena enligt 
ovanstående beslut. Detta har skett via Netpublicators videomöten. Det har 
fungerat väl när deltagarna varit några stycken, det har varit visst 
ljudupptagningsproblem, anledningen till det är att den som pratat varit för långt 
från mikrofonen. En test har gjorts med många deltagare (30-40 stycken.) då kom 
inte alla in på mötet. 

Teknisk kommer fullmäktige salen upprustas ljud- och bildmässigt vilket kommer 
att göra att ljudupptagningsproblemen försvinner. Fullmäktigesalen lämpar sig för 
upp till 35 personer under rådande pandemi gällande möjligheten till avstånd. 
Kommunfullmäktiges sammanträde kräver större lokal för att kunna genomföras 
med full styrka under rådande pandemi. Att skapa ljud- och bildupptagning i 
annan lokal fungerar med portabel utrustning och eftersom det bara behövs två 
ljudupptagningar dvs. ordförande/presidiet och vid talarstolen så är det möjligt.

Att hålla reda på det digitala mötet så att det fungerar kräver en extra 
tjänsteperson under mötet vilket leder till en merkostnad för sammanträdet.

Om en eller flera ordinarie ledamöter som deltager digitalt på ett sammanträde 
”tappar” uppkopplingen måste sammanträdet ajourneras tills uppkopplingen är 
upprättat, om uppkoppling inte kan upprättas inträder ersättare enligt ordinarie 
ordning.  

Under ledningsutskottets sammanträde 2020-08-20 framkom att man såg 
svårigheter att kunna genomföra sammanträden om den digitala tekniken inte 
fungerar och ersättare inte finns på plats. Gruppledarna fick i uppdrag att till 
dagens sammanträde undersöka möjligheterna till ett kvittningssystem för 
kommunfullmäktige. Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige 
under mandatperioden 2019-2022, har varit delaktiga i framtagandet och är 
överens om ett kvittningssystem. Kvittningssystemet bygger på frivillighet för 
partierna.

Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka möjligheten om digitala möten är 
genomförbart utifrån kommunfullmäktiges arbetsordning. Under sammanträdet 
redovisas att något sådant inte föreligger. Ny rutin för deltagande på distans är 
under framtagning.

Beslutsunderlag 
Lu beslut 2020-08-20
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz
Kf beslut 2020-05-28
Digital medverkan på kommunfullmäktiges möten – motion
Kvittningssystem från partiledarna

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 213 Affischtavlor på Norra och Södra 
Storgatan och Stora Torget i Eksjö - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/48

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade att remittera rubricerat medborgarförslag till 
samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 2020-
09-24.

Förslagsställaren framför att tre affischpelare borde sättas upp på Norra och 
Södra Storgatan samt på Stora Torget i Eksjö. Elever från till exempel gymnasiets 
bygg- och anläggningslinje skulle kunna göra sådana, menar förslagsställaren.

Utredning
Eksjö kommun anser att evenemang är viktiga för stadens liv och attraktivitet, och 
att förutsättningarna för marknadsföring av dessa ska finnas på kommunens 
offentliga platser.  

I samband med kommunfullmäktigens antagande av gällande stadsmiljöprogram 
för Eksjö centrum, tog kommunen fram förslag på placering och utförande av nya 
annonseringsplatser inom tätortens centrala delar. Utförande av dessa anordningar 
anpassades till platsens respektive förutsättningar. 

För Gamla stan upprättades specifika riktlinjer utifrån och för platsens speciella 
förutsättningar, det vill säga platsens arkitektoniska och kulturhistoriska värden. 
Annonseringsplatser i form av affischpelare på gågatan frångår den principen, 
samtidigt som den skulle utgöra en brandrisk och ett hinder för framkomligheten 
på Norra Storgatan. Däremot ansågs Södra Storgatan vara en naturlig plats för en 
affischpelare redan från början. Annonseringsplatsen anordnades och är idag 
Eksjös populäraste plats för annonsering av evenemang. 

Samhällsbyggnadssektorn anser att en affischpelare som placeras i anslutning till 
Stora torget kan vara en bra insats för spridning av samhällsinformation och 
kommer att utreda platsens förutsättningar inför eventuellt genomförande. 
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Ytterligare annonseringsplatser i form av anslagstavlor och aluminiumramar 
uppsatta på elskåp finns på olika platser inom Eksjö stadskärna. Strategiska platser 
för större skyltar som annonserar evenemang erbjuds av Eksjö kommun. 

Slutsats
Sammantaget arbetar Eksjö kommun med samma intentioner som 
förslagsställaren framför och medborgarförslaget bör där med kunna antas 
besvarat.

Beslutsunderlag 
Beslut SbB 2020-06-17
Beslut Ks 2020-05-05
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring
Affischeringsplatser i Eksjö, kartbilaga
Medborgarförslag, 2020-02-19

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 214 Skapa en viltpark i Ingatorp av 
viltparken, med plats för alla
Dnr KLK 2020/61

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 143 att remittera rubricerat 
medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till 
kommunfullmäktige 2020-09-24.

Förslagsställaren framför att en viltpark borde kunna skapas i Ingatorp med plats 
för alla. Förslagsställaren framför att det i centrala Ingatorp finns en park/viltpark 
som ägs av kommunen. I dagsläget ser området ut som en obebyggd tomt med sly 
och vildvuxet gräs. Ytan skulle lämpa sig väl som grönområde med lekplats och 
bänkar och det skulle höja Ingatorp som en bostadsort enligt förslagsställaren.

Fastigheten som förslagsställaren syftar till ägs inte av Eksjö kommun och 
lagfaren ägare är en privatperson. Eksjö kommun har därmed inga förutsättningar 
för att styra skötseln inom markområdet. Eksjö kommun arbetar med andra 
områden i Ingatorp för att förbättra stadsmiljön. Bland annat pågår planering för 
att rusta upp torget med målsättning att påbörja arbeten under 2021.

Bedömningen är att det inte är möjligt med åtgärd enligt förslagsställarens 
beskrivning då fastigheten inte ägs av Eksjö kommun. 

Beslutsunderlag 
Beslut SbB 2020-06-17
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring
Beslut Ks 2020-05-05
Medborgarförslaget
Inkommen synpunkt från förslagsställaren 2020-08-23

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 215 Gör om Storgatan i Ingatorp till huvudled 
- medborgarförslag
Dnr KLK 2020/62

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05, § 142, att remittera rubricerat 
medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till 
kommunfullmäktige 2020-09-24.

Förslagsställaren framför att Storgatan i Ingatorp borde göras om till en huvudled. 
Under alla tider har Storgatan behandlats som en huvudled av bilister. Storgatan 
uppfyller förmodligen inte kriterierna för en huvudled. När besökare i Ingatorp 
kör utifrån att Storgatan inte är en huvudled, skapas onödiga olyckstillbud menar 
förslagsställaren.

Utredning
Huvudmannaskapet på den angivna vägen ligger på Trafikverket och Trafikverket 
styr därmed över vilka trafikföreskrifter som ska gälla på det aktuella vägavsnittet. 
Storgatan i Ingatorp har ett flertal av- och påfarter från lokalgator som Eksjö 
kommun är huvudman för och dessa är belagda med utfartsförbud. Hastigheten 
på Storgatan är reglerad till 40 km/h och de senaste trafikmätningarna visar på 
årsmedelvärden för antal fordonsrörelser på 630 fordon per dygn på sträckan 
öster ut från Brogatan och 390 fordon per dygn på sträckan väster om Brogatan. 

Slutsats
Sammantaget bedöms trafikmiljön utmed Storgatan i Ingatorp som god med goda 
siktförhållanden och låga hastigheter och låga trafikflöden. Trafikverket är som 
huvudman ansvarig för skyltning och trafikföreskrifter på Storgatan och får 
därmed bedöma förutsättningarna och lämpligheten i att göra ändringar. Frågan 
om huvudledsskyltning på Storgatan skickas därmed till Trafikverket för 
kännedom. Samhällsbyggnadsektorn bedömer inte att åtgärden kan förväntas 
utgöra en betydande faktor för trafiksäkerheten på Storgatan. Eksjö kommun har 
under lång tid efterfrågat en förbättrad korsningslösning i korsningen 
Brogatan/Storgatan hos Trafikverket. Denna lösning ser Samhällsbyggnadsektorn 
som en mer angelägen åtgärd ut trafiksäkerhetssynpunkt.
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Beslutsunderlag 
Beslut SbB 2020-06-17
Beslut Ks 2020-05-05
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring
Medborgarförslag
Inkommen synpunkt från förslagsställaren 2020-08-23

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 216 Förbifart för lastbilar och tung trafik 
genom Ingatorps centrum - medborgarförslag
Dnr KLK 2020/63

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19, § 64, att remittera redovisat 
medborgarförslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige 2020-09-24.

Förslagsställaren framför att en förbifart för lastbilar och tung trafik för trafik 
kommande från Österbymovägen i Ingatorp borde skapas. På en av raksträckorna 
mellan Ingatorp och Hjältevad finns en anslutande väg/grusväg, den skulle kunna 
fungera som förbifart runt Ingatorp för att avlasta från tung trafik i samhället. 
Trafik som kommer nordöst ifrån (Ramskullavägen) har inte det bekymret, men 
trafiken från Österbymovägen utgör en trafikfara i centrala Ingatorp menar 
förslagsställaren.

Utredning
Frågeställningen som förslagsställaren tar upp ses som relevant i ett långsiktigt 
perspektiv i ett scenario där de tunga transporterna skulle öka. Det är även 
positivt att förslagsställaren har utgått från befintlig infrastruktur i sitt förslag. 
Eksjö kommun har tidigare gjort åtgärder i Ingatorp genom att bland annat stänga 
av Kyrkogatan för genomfartstrafik samt sänka hastigheten från 50 km/h till 40 
km/h. De senaste trafikmätningarna visar på årsmedelvärden för antal 
fordonsrörelser på 390 fordon per dygn på sträckan väster om brogatan varav den 
tunga trafiken utgör cirka 35 procent av dessa. Medelhastigheten ligger strax över 
40 km/h vilket i relation med likvärdiga gator i kommunen får anses positiv.

Beträffande den utfart som förslagsställaren hänvisar till mellan Ingatorp och 
Hjältevad så är utfartens utformning anpassad för få fordonsrörelser och då 
utfarten utan accelerationsfält eller avtagsfält (vänstersvängfält) finns att tillgå på 
platsen kan en omledning av den tunga trafiken till denna utfart sannolikt 
innebära en större trafiksäkerhetsrisk än de trafikrörelser som idag går igenom 
Ingatorp för anslutning till väg 40 (via Brogatan) i ett trafikavsnitt där hastigheten 
är begränsad till 70 km/h istället för på denna plats där hastigheten för närvarande 
är 90 km/h. 
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Slutsats
Sammantaget bedöms trafikmiljön utmed Storgatan i Ingatorp som god med goda 
siktförhållanden och låga hastigheter och låga trafikflöden. Trafikverket som är 
huvudman för såväl Storgatan som väg 40 har fått ärendet för kännedom. 

Samhällsbyggnadsektorn bedömer inte att åtgärden kan förväntas utgöra en 
betydande faktor för trafiksäkerheten på Storgatan och Ingatorps centrummiljö 
med nuvarande trafikflöden. Eksjö kommun har under lång tid efterfrågat en 
förbättrad korsningslösning i korsningen Brogatan/Storgatan hos Trafikverket. 
Denna lösning ser Samhällsbyggnadsektorn som en mer angelägen åtgärd ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Åtgärd med förbifartslösning bör dock inte förkastas i ett 
långsiktigt perspektiv.

Beslutsunderlag 
Beslut SbB 2020-06-17
Beslut Ks 2020-05-05
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring
Medborgarförslaget
Inkommen synpunkt från förslagsställaren 2020-08-23

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 217 Sammanträdesplan 2021
Dnr KLK 2020/199

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa redovisat förslag till sammanträdesdagar 2021 för ledningsutskottet, 
beredningarna och kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att föreslagna sammanträdesdagar för nämnderna och kommunfullmäktige år 
2021 fastställs.

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar för år 2021 avseende utskott, nämnder, 
beredningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats vid 
kommunledningskontoret och redovisas vid dagens sammanträde

Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 2021

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 218 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade 
med stöd av delegation

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde samt att beslut fattade med 
stöd av delegation anmäls.

Ärendebeskrivning 
Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2020-08-18, protokoll från 
budgetberedningen 2020-06-18, ledningsutskottets protokoll 2020-06-16, samt att 
beslut fattade med stöd av delegation redovisas.
-----
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Ks § 219 Anmälningsärenden

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att redovisade ärenden är anmälda.

Ärendebeskrivning 
SBS – Samverkansprotokoll 2020-06-25
SBS – Samverkansprotokoll 2020-08-13

-----

72



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 220 Nämnd- berednings- och Eksjö 
Stadshusprotokoll

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att nämndernas och beredningarnas protokoll är anmälda.

Ärendebeskrivning 
Eksjö Stadshus AB protokoll 2020-05-26
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2020-06-17 
Samhällsberedningens protokoll 2020-06-17 
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2020-08-20
Samhällsberedningens protokoll 2020-08-20
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-17 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2020-06-17
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-08-19
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2020-08-19
Socialnämndens protokoll 2020-06-15 
Socialberedningens protokoll 2020-06-15 
Socialnämndens protokoll 2020-08-20
Socialberedningens protokoll 2020-08-20
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2020-06-17 
Tillväxt- och utvecklingsnämnden protokoll 2020-08-19 samt 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2020-08-19, samt
Krisledningsnämndens protokoll 2020-06-16, redovisas.

-----
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Ks § 221 Extra kommunstyrelsemöte - information

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen sammanträder 2020-10-20 kl. 11:00 i
kommunfullmäktigesalen med anledning utav ärendet delårsrapport.
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