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Lu § 82 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Lu § 82 Godkännande av föredragningslistan ............................................................ 3
Lu § 83 Budget 2019-2020, verksamhetsplan 2021 – förvaltningsram för drift
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Lu § 103 Placering av stiftelsemedel, information .................................................. 34
Lu § 104 Räddningstjänsten, rekryteringsbehov ...................................................... 35
Lu § 105 Obesvarade motioner och medborgarförslag Dnr 2018-KLK0022 ... 36
Lu § 106 Anmälningslista ............................................................................................ 37
Ärendebeskrivning
Tillkommer dagordningen gör
23. Placering av stiftelsemedel, information
-----
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Lu § 83 Budget 2019-2020, verksamhetsplan 2021
– förvaltningsram för drift och investering
Dnr 2018-KLK0092
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultatet i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag till:
2019: 2,5 %
2020: 2,5 %
2021: 2,5 %
att fastställa driftramen för förvaltningen till:
2019: 1 021,9 mnkr
2020: 1 048,1 mnkr
2021: 1 064,8 mnkr
att fastställa investeringsramen för förvaltningen till:
2019: 33,1 mnkr
2020: 37,1 mnkr
2021: 37,1 mnkr
att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2019 till oförändrad nivå,
d. v. s. 22,26 kr.
Ledningsutskottets föreslår vidare kommunstyrelsen besluta
att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige
2018-06-14 ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med förslag till sektorsramar
som inryms i beslutad ram 2019-2021,
att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i juni:
 Analysera om neddragningsförslagen ger konsekvenser över
sektorsgränserna och redovisa totala nettoeffekter i förvaltningen.
 Komplettera underlaget med neddragningar med relation till befintliga
volymer (personal, enheter)
att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i augusti redovisa följande:
 Hur påverkas effekten av föreslagna neddragningar av statsbidrag
 Olika alternativ och kostnad för införande av arbetskläder i verksamheter där
det behövs (i dialog med centrala samverkansgruppen).
 Jämförelse av 2017 års nyckeltal per verksamhet
 Hur många nyttjar friskvårdssatsningar?
o Simmar gratis
o Gymkort
o Andra aktiviteter
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att uppdra följande till förvaltningen:



Utred effektiv vikariehantering i kommunen, redovisas till
kommunstyrelsen i september.
Utreda hur man kan motivera och stimulera nyanländas deltagande i SFI
med särskild uppmärksamhet på kvinnors situation. Redovisning i
kommunstyrelsen i oktober via tillväxt- och utvecklingsnämnden och
barn- och ungdomsnämnden

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att initiera frågan om ökad
samverkan kring gymnasie- och vuxenutbildning på höglandet.
Ledningsutskottet beslutar att uppdra följande till förvaltningen:



Redovisa kommunens befintliga försäkringar till ledningsutskottet i juni
Redovisa totalkostnaden för Dokument- och ÄrendeHanteringsSystem,
DÄHS, och E-arkiv till ledningsutskottet i augusti.

Ärendebeskrivning
Budgetprocessen 2019-2021 innehåller två beslut i kommunfullmäktige, i juni
tas beslut om förvaltningsram och i oktober tas beslut om sektorsramar.
Ledningsutskottet har, i egenskap av budgetberedning överlagt i ärendet med
övriga utskottspresidier och oppositionens representanter. Vid överläggningarna
har inga beslut fattats.
Inför planperioden 2019-2021 har kommunfullmäktige 2018-03-22 § 52, utfärdat
budgetdirektiv. Förvaltningen har utarbetat ett underlag som beskriver
tillgängliga resurser enligt senaste skatteprognosen (2018-02-15) och behov i
verksamheten. För 2019 har kommunfullmäktige i oktober 2017 fastställt
sektorsramar. I underlaget beskrivs förändrade behov sedan beslutet togs och
önskade ökade ambitioner samt neddragningar för att nå budgetbalans med i
direktivet angivna resultatmål och utdebitering.
Behoven för oförändrad kvalitet överskrider tillgängligt utrymme med ca 52
mnkr 2019, 73 mnkr 2020 och 97 mnkr 2021. Utöver det presenteras
ambitionsökningar med runt 35-45 mnkr och neddragningar med 68 mnkr 2019
samt 93-106 mnkr 2020-21.
Under överläggningarna diskuterades vad man önskade vidare utrett och
presenterat vid budgetberedningarna i juni respektive augusti.
Beslutsunderlag
Budgetunderlag från ekonomiavdelningen
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 84 Höjning av taxa för tillståndsgivning
och tillsyn
Dnr 2018-KLK0101
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja taxan för tillståndsgivning och tillsyn med 150 kronor per timme till
845 kronor, i syfte att uppnå en bättre täckningsgrad för tillsyns- och
tillståndsverksamheten.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat budgetunderlag för planperioden
2019-2021.
Räddningstjänsten utför tillsyn med stöd av Lagen om skydd mot olyckor och
Lagen om brandfarliga och explosiva varor, samt lämnar även tillstånd med
stöd av den sistnämnda.
Nuvarande taxa antogs 2010 och uppdraget har sedan dess utvecklats och
kostnaderna för tjänsten förändrats. I jämförelse med motsvarande
timkostnader i länet har Eksjö kommun näst lägst avgift med ett timpris om
695 kronor.
Förslaget innebär en höjning om 150 kronor per timme vilket totalt utgör ett
timpris om 845 kronor, i syfte att uppnå en bättre täckningsgrad för tillsynsoch tillståndsverksamheten.
Budgetunderlag
Budgetunderlag för planperioden 2019-2021, från ekonomiavdelningen
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 85 Höjning av återställningsavgiften efter
automatiska brand- och sprinklerlarm
Dnr 2018-KLK0102
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja återställningsavgiften för automatiska brand- och sprinklerlarm med
500 kronor, till en total kostnad om 4 945 kronor per gång.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat budgetunderlag för planperioden
2019-2021.
Kostnaderna för ett onödigt automatiskt larm föreslås höjas med 500 kronor
per gång. Den totala summan utgör således 4 945 kronor i återställningsavgift
per gång mot tidigare 4 445 kronor.
Budgetunderlag
Budgetunderlag för planperioden 2019-2021, från ekonomiavdelningen
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 86 Förbättrad livsmedelsberedskap medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0053
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt förvaltningen att
- intensifiera krisinformationen till allmänheten i syfte att
stärka den enskilde individens förmåga att klara sin egen
försörjning under kortare tid,
- i anslutning till kommunens upphandling av livsmedel, eller i
annat sammanhang, pröva möjligheterna att teckna avtal om
försörjning med vissa baslivsmedel under kris eller
extraordinära händelser.
Ledningsutskottet föreslår vidare:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-31, § 263, att återremittera ärendet för
vidare utredning.
En granskning har genomförts av den tjänsteskrivelse som låg som underlag
inför beslut i ärendet, i syfte att se om tjänsteskrivelsen ger svar på de tre
konkreta förslagen som finns beskrivna i medborgarförslaget.
1. Eksjö kommun, eller kommunens politiska partier, tar initiativ till
bygdebaserade sammankomster med målet att ta fram "bygdens
handlingsplan vid nationell livsmedelsbrist". Om människor börjar
samarbeta kring en lokal handlingsplan är mycket vunnet utan att någon
gemensam budget belastas.
2. Kommunen följer utfallet av bygdebaserade ansatser/planer för att kunna
koordinera mellan bygder/tätorter.
3. Kommunen upphandlar lokal beredskapslagring av potatis. Potatis ger
mest näring/energi för pengarna och är enkel att lagra. Lagret behöver
täcka de bygder/tätorter som saknar tillräcklig beredskap. Målet bör vara
en säsong men inledningsvis kan 1-3 månader vara ett delmål. Potatis är
inte bara näringsrik utan kan vid energibrist konsumeras rå.
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Svaren i tjänsteskrivelsen är följande:
1 Bygdebaserade sammankomster med mål att ta fram handlingsplan vid
nationell livsmedelsbrist.
Det finns all anledning att kommunen intensifierar sin krisinformation till
medborgarna. Det kan ske med utgångspunkt från broschyren Din säkerhet, och
i samverkan med de frivilliga resursgrupperna i kommunen. Tanken att öka den
lokala samverkan i syfte att få fram handlingsplaner är bra.
Erfarenhetsmässigt klarar sig boende på landsbygd och i mindre orter bättre än
boende i städer, särskilt singelhushåll. Handlingsplaner bör ha ett
helhetsperspektiv vad gäller krissituationer, inte enbart för livsmedelsförsörjning.
Det går inte heller att kommendera fram, utan måste bygga på frivillighet och
eget ansvar.
2 Kommunen följer bygdebaserade planer för att kunna koordinera mellan
bygder och tätorter.
Kommunen bör beakta detta i sin krisplanering i syfte att öka den totala
förmågan att klara kriser.
3 Lokal beredskapslagring av potatis
Frågan är vad som är mest kostnadseffektivt i syfte att stärka
livsmedelsförsörjningen vid kris. Att anskaffa egna lager och bygga upp en
organisation för att hantera detta framstår som kostnadskrävande. I stället bör i
första hand möjligheterna prövas att avtala med kommunens
livsmedelsleverantörer och lokala producenter att dessa håller ett visst
beredskapslager av grundläggande förnödenheter, exempelvis potatis. På
nationell nivå bör viss lagerhållning återinföras. Först om sådana
överenskommelser inte kan träffas eller om andra lösningar på nationell och
regional nivå inte kommer tillstånd bör egen lagerhållning övervägas.
Redovisad tjänsteskrivelse besvarar de tre konkreta förslagen i
medborgarförslaget. Uppdraget till kommunstyrelsen i beslutsförslaget har,
sedan tjänsteskrivelsen upprättades, blivit än mer aktuellt i samband med att
regeringen hösten 2017 tillförde mer medel till kommunerna för att stärka
förmågan inom civilförsvar.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Sonny Kongseryd, 2017-03-03
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 53
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 94
Tjänsteskrivelse från räddningschef Micael Carlsson, 2017-09-05
Ledningsutskottets beslut 2017-10-10, § 163
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 263
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-05-03
_______________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 87 Gemensam överförmyndarnämnd
Dnr 2018-KLK0103
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besluta i enlighet med Höglandsförbundet, direktionens
rekommendationer att bilda en gemensam överförmyndarnämnd och ett
gemensamt överförmyndarkansli omfattande Eksjö, Aneby, Nässjö, Sävsjö
och Vetlanda kommuner, samt
att i det fall inte samtliga höglandskommuner ställer sig bakom
rekommendationen att bilda gemensam överförmyndarnämnd, fortsätta
bedriva gemensam nämnd tillsammans med Aneby kommun och/eller de
kommuner som vill samverka.
Ärendebeskrivning
Under 2017 har Höglandsförbundet undersökt möjligheterna för en
gemensam överförmyndarnämnd på Höglandet. Inriktningen har varit att
Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner från och med
2019-01-01 bildar en gemensam överförmyndarnämnd, samt en gemensam
kansliorganisation inom Höglandsförbundet.
Högre krav, både resurs- och kompetensmässigt, ställs idag på
överförmyndarverksamheten. Handläggarna jobbar ofta ensamma och på
deltid, vilket gör att det finns ett större behov av att samverka. Syftet med
samarbetet är att minska sårbarheten, upprätthålla en hög kompetensnivå,
samt skapa en effektiv och rättssäker hantering.
Höglandsförbundets direktion beslutade 2018-03-29, § 8, att överlämna
rekommendationer till höglandskommunerna om att bilda en gemensam
överförmyndarnämnd omfattande Eksjö, Aneby, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda
kommun från och med 2019-01-01. Respektive kommunen föreslås utse en
ledamot och en ersättare till nämnden.
Vidare rekommenderar direktionen att Vetlanda kommun utgör värdkommun
för den gemensamma överförmyndarnämnden, och att ett gemensamt kansli
lokaliseras i Vetlanda kommun. Förbundschefen för Höglandsförbundet kan,
om intresse finns, tillsammans med ingående kommuner leda arbetet.
I diskussioner mellan de fem berörda kommunledningarna har även Eksjö
översiktligt redovisat möjliga lokallösningar. Då en gemensam nämnd är ett
viktigt led i den fortsatta Höglandssamverkan, har vikten av att verksamheter
stationeringsmässigt på sikt omfattar flera höglandskommuner framhållits.
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Detta mot bakgrund av att verksamheter hittills endast förlagts till Eksjö
kommun. Utöver beaktande av lokalmässiga och logistiska förutsättningar har
förslaget att Vetlanda kommun ska bli värdkommun således även en politisk
dimension som måste tillmätas stor betydelse.
Beslutsunderlag
Direktionens beslut 2018-03-29, § 8
_______________________________________________________
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Lu § 88 Årsredovisning 2017 – Höglandets
samordningsförbund
Dnr 2018-KLK0104
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2017 för Höglandets Samordningsförbund, samt
att bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för
2017.
Diana Laitinen Carlsson (S) och Carina Lindström (M) deltar inte beslutet på
grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2017 för Höglandets samordningsförbund redovisas.
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa
och rehabilitering i allmänhet.
Av revisionsberättelsen framgår att samordningsförbundet har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Likaså
att räkenskaperna är rättvisande och att återredovisningen har upprättats i
enlighet med lagen om kommunal redovisning och god revisionssed.
Sammantaget bedöms att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017, Höglandets samordningsförbund
______________________________________________________________
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Lu § 89 Årsredovisning 2017 jämte
revisionsberättelse – Mediacenter Jönköpings
län
Dnr 2018-KLK0090
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja kommunens representanter i direktionen för
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län, ansvarsfrihet för år
2017, samt
att godkänna upprättad årsredovisning för Mediacenter Jönköpings län för
2017.
Diana Laitinen Carlsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har
upprättats. Årets resultat uppgår till 437 tkr, vilket innebär att
kommunalförbundets ekonomiska målsättningar är uppfyllda och omfattar
en budget i balans.
Utsedda revisorer tillstyrker 2018-04-18 att förbundsdirektionens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017 för Mediacenter Jönköpings län, 2018-04-18
Revisionsberättelse, 2018-04-18
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 90 Revisionens granskning av styrning och
ledning kopplad till kommunstyrelsens
uppsiktsplikt
Dnr 2018-KLK0083
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till yttrande över rubricerad granskningsrapport
och avge detsamma till kommunrevisionen, samt
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
Diana Laitinen Carlsson (S) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen sammanfattar sin granskning med följande beskrivning
”Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun fått
uppdraget att genomföra en granskning avseende styrning och ledning kopplad
till kommunstyrelsens uppsiktsplikt”.
Fråga från revisionen
Fullgör kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över nämnderna på ett
ändamålsenligt sätt?
Svar
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen endast till viss del
fullgör sin uppsiktsplikt över nämnderna på ett ändamålsenligt sätt.
Iakttagelser
 De redogörelser kommunstyrelsen får av personalchefen avseende
personalsituationen sker kvartalsvis, samt på förekommen anledning.
 Stickprovsgranskning visar att kommunstyrelsen endast tagit aktiv
ställning, eller fattat beslut om åtgärder i 15 av 68 ärenden, motsvarande
22 procent, som berör uppsiktsplikten.
 Kommunstyrelsen har under år 2017 valt att fokusera på ekonomiska
avvikelser snarare än verksamhetsrelaterade problem i syfte att vända det
ekonomiska underskottet.
 Kommunstyrelsen framhåller svårigheter att påverka verksamheter och
mål inom lagstyrd verksamhet såsom socialtjänst och skola.
 Det finns, bland kommunens anställda och politiker, en uppfattning att
styrelsen och nämnderna inte alltid reagerar på ett tillfredställande sätt
när de delges information om avvikelser.
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Kommunstyrelsens huvudsakliga uppsikt utövas genom att ta del av den
information som sektorerna och nämnderna väljer att rapportera till
styrelsen, samt genom dialog med nämnderna.
Kommunstyrelsen saknar rutiner för att bevaka och följa upp att samtliga
fullmäktiges beslut faktiskt har verkställts.

Kommunrevisionens rekommendationer:
1. Att utifrån uppsiktsplikten ta en mer aktiv roll i styrningen och ledningen
av kommunens verksamheter.
2. Utöver ekonomiska avvikelser även fokusera på verksamhetsrelaterade
avvikelser i syfte att motverka budgetunderskott.
3. Beakta att avsikten med ramlagar såsom socialtjänstlagen och skollagen är
att föreskrifterna ska tolkas av de lokala politikerna för bästa tillämpning
utefter kommunens förutsättningar.
4. Vidta åtgärder när styrelsen får kännedom om tydliga avvikelser inom
nämndernas verksamheter.
5. Se över möjligheterna att utöka informationssökandet kring
händelseutvecklingen inom nämndernas verksamheter utifrån ett
omvärlds- och riskperspektiv.
6. Införa rutiner gällande bevakning och uppföljning för verkställande av
fullmäktigebeslut”.
Svar
1. Kommunstyrelsen har idag bra förutsättningar att följa nämndernas arbete.
Det görs genom formella och informella möten samt nära dialog med
verksamheten men också genom deras välskrivna protokoll som anmäls till
kommunstyrelsen.
När protokollen anmäls till styrelsen innebär det att ledamöterna ska ha
tagit aktiv del av protokollens innehåll och föra fram frågor och
frågeställningar under styrelsens sammanträde. Kommunstyrelsen har
noterat rekommendationen och har som ambition att vara än mer aktiv i
sitt ställningstagande. Samtliga ärenden från nämnder och bolag som tas
upp på kommunstyrelsen stärker dock styrelsens insyn och berör därmed
uppsiktsplikten.
Kommunstyrelsen och kommundirektören leder ett arbete tillsammans
med SKL för att effektivisera och förenkla styrning och ledning.
2. Kommunstyrelsen följer de verksamhetsrelaterade avvikelserna såväl som
de ekonomiska. De rutiner som finns i kommunen ger kommunstyrelsen
bra förutsättningar att följa verksamheterna. För att komma tillrätta med
de ekonomiska avvikelserna har det fattats många beslut som förändrar
och effektiviserar verksamheternas organisation och drift. En hel del av
detta har hittills fått full effekt medan andra beslut tar tid innan det får full
effekt. För att komma tillrätta med avvikelserna behöver det tas fler beslut
som förändrar och effektiviserar verksamheternas organisation och drift.
3. Kommunstyrelsen är medveten om att de föreskrifter som ramlagarna
innehåller ger möjlighet för tolkning utifrån lokala förutsättningar och
prioriteringar.
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4. Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att följa rekommendationen genom att
fortsätta agera då avvikelser uppdagas inom nämndernas verksamheter.
5. Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att följa rekommendationen och se
över möjligheten att utöka informationssökandet kring
händelseutvecklingen inom nämndernas verksamheter utifrån ett
omvärlds- och riskperspektiv. Detta behöver synliggöras och i vissa
avseende förbättras.
6. Ja, kommunstyrelsen kommer att utforma en rutin liknande den rutin som
finns vid motioner och medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport mars 2018
Kommunrevisionens missiv 2018-03-08
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-20, § 83
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 129
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-05-07
____________________________________________________________
Utdrag:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet

2018-05-15

19 (37)

Lu § 91 Revisionens uppföljning av tidigare
granskningar - rapport
Dnr 2018-KLK0084
Beslut

Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till yttrande över rubricerad granskningsrapport
och avge detsamma till kommunrevisionen, samt
att anmäla beslutet till kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen sammanfattar sin granskning med följande beskrivning
”Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun fått
uppdraget att genomföra en uppföljning av tidigare fördjupade granskningar
inom kommunen.
Fråga från kommunrevisionen
Har berörda nämnder vidtagit tillfredställande åtgärder till följd av tidigare
fördjupade granskningar?
Svar
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen endast delvis
vidtagit tillfredställande åtgärder till följd av tidigare fördjupade granskningar.
Vidare är den sammanfattande bedömningen att socialnämnden,
barn- och ungdomsnämnden, samt samhällsbyggnadsnämnden vidtagit
tillfredställande åtgärder till följd av tidigare fördjupade granskningar.
Iakttagelser
Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen:
 Granskningsrapporten innehåller ett antal rekommendationer, vilka
kommunstyrelsen inte besvarat i sitt yttrande.
 De åtgärder som kommunledningskontoret angett har vidtagits till följd
av granskningen besvarar inte på ett tillfredställande sätt
rekommendationerna i rapporten.
Granskning av sociala sektorn:
 En av rapportens rekommendationer uppmanar kommunstyrelsen att
allvarligt överväga satsningar på hemsjukvården. Inga nya satsningar
har genomförts på detta område, antalet tjänster har istället minskats.
Granskning av miljö- och livsmedelstillsyn:
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2017 att övergå till
SKL:s nya beräkningsmodell för handläggningsavgift per timme, vilket
medfört en höjning av debiteringsnivån.
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Granskning av integrationsarbetet:
 Barn- och ungdomssektorn har infört en ny resultatuppföljning av
nyanlända, med vilken sektorn identifierat att meritvärdena ökar från
hösttermin till vårtermin (det vill säga att eleverna får betyg i fler
ämnen med tiden).
Kommunrevisionens rekommendationer:
1. Säkerställa att de rekommendationer som lämnas i en granskningsrapport
alltid besvaras i styrelsens yttrande kring rapporten.
2. Agera efter de rekommendationer som lämnas i granskningsrapporten.
3. Särskilt svara på rekommendationer som lämnats i 2014 års granskning av
kommunstyrelsens uppsikt över bolagen.
Svar
1. Ja, kommunstyrelsen ska säkerställa att rekommendationerna alltid
besvaras.
2. Kommunstyrelsen agerar utifrån de rekommendationer styrelsen ställer sig
positiv till, samt motiverar övriga rekommendationer
3. Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att följa och har följt
rekommendationerna i 2014 års granskning av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ska också säkerställa att det finns
beslutsprotokoll eller annat dokument som visar att rekommendationen
följs.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport mars 2018
Kommunrevisionens missiv 2018-03-08
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-19, § 84
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 130
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-05-07
____________________________________________________________
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Lu § 92 Ansökan från kommunstyrelsens
integrationspott – Kvar i Eksjö
Dnr 2018-KLK0072
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja föreningen Kvar i Eksjö ett bidrag om 100 tkr med medel från
kommunstyrelsens integrationspott.
Ärendebeskrivning
Föreningen Kvar i Eksjö har i skrivelse 2018-04-02, ansökt om 700 tkr från
kommunstyrelsen integrationspott för föreningar. Föreningen bifogar protokoll
för bildandet av föreningen, stadgar och verksamhetsberättelse.
Föreningen Kvar i Eksjö bildades 2018-03-11. Målgruppen för föreningens
verksamhet är ensamkommande, asylsökande ungdomar och föreningens syfte
är att på ideell basis ge stöd och hjälp till ungdomarna så att de kan bo kvar i
Eksjö kommun.
Ett specifikt syfte är att försöka möjliggöra för de som fyllt 18 år, eller blivit
åldersuppskrivna att bo kvar i Eksjö kommun under hela asylprocessen, också
efter det att de inte längre får bo kvar i kommunens boenden. Föreningen har
identifierat 25 hemlösa ungdomar i Eksjö kommun. 15 av de 25 ungdomarna
bor i ideella familjehem, rum eller små lägenheter. Nio ungdomar saknar
fortfarande ordnat boende och mår mycket dåligt av det. Föreningen arbetar
intensivt med att hitta lösningar som möjliggör för dessa ungdomar att bo kvar i
Eksjö, i första hand söker de ideella familjehem.
Föreningen vill även genom sina medlemmar fungera som ett nätverk för
civilsamhället i Eksjö i insatser riktade mot nyanlända, liksom verka för en god
integration i samhället av nyanlända och utgöra en motvikt mot
främlingsfientlighet.
Föreningen Kvar i Eksjö har baserat sin ansökan om 700 tkr enligt beräkningen:
25 ungdomar multiplicerat med årets kvarvarande 9 månader multiplicerat med
2 500 kr som utgör sökbara medel för ideella värdfamiljer = 562 500 kr, som
föreningen valt att avrunda till 700 tkr.
Södra Vedbo pastorat har tillsammans med föreningen Kvar i Eksjö ansökt om
pengar från Linköpings stift och beviljats 427 500 kr. Utöver detta har
föreningen Kvar i Eksjö inga externa pengar.
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Kommundirektör och kanslichef har fört dialog med föreningen Kvar i Eksjös
ordförande och vice ordförande kring den aktuella situationen för ungdomarna,
samt förutsättningar för att bevilja medel från integrationspotten.
I riktlinjerna för ansökan från kommunstyrelsen integrationspott framgår att
potten i första hand vänder sig till ideella organisationer och föreningar som vill
underlätta för nyanlända och asylsökande att integreras i vår kommun. Därav
kan inte ansökta medel om 700 tkr avseende bidrag till värdfamiljer beviljas.
Däremot kan kommunen bevilja föreningsbidrag till Kvar i Eksjös
integrationsarbete och deras mål att arbeta för god integration i samhället av
nyanlända. Integrationsinsatserna för gruppen ungdomar kan involvera
aktiviteter med värdfamiljer i syfte att främja integrationsprocessen.
Beslutsunderlag

Ansökan från föreningen Kvar i Eksjö, 2018Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Tingvall, 2018_________________________________________________________
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Lu § 93 Dataskyddsombud, kommunstyrelsen
Dnr 2018-KLK0089
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att Erik Selander utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och
med 2018-05-25.
Ärendeskrivning
Höglandskommunerna har tillsammans med Höglandsförbundet anställt ett
gemensamt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska utföra de uppgifter
som finns specificerade i den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft
den 25 maj 2018.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för
personuppgiftsbehandlingarna som görs inom dess sektor. Den som är
personuppgiftsansvarig ska utse en fysisk person till dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets arbetsuppgifter framgår av Art. 39, Europaparlamentets
och rådets förordning 2016/679, 2016-04-27.
Den nya lagstiftningen dataskyddsförordningen, på engelska General Data
Protection Regulation (GDPR), träder i kraft 2018-05-25.
Dataskyddsförordningen ersätter då personuppgiftslagen. Enligt
dataskyddsförordningen, Art. 37, ska den personuppgiftsansvarige utse ett
dataskyddsombud.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-05-03
_________________________________________________________
Utdrag:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet

2018-05-15

24 (37)

Lu § 94 Uppdragsbeskrivning,
kommundirektören
Dnr 2018-KLK0105
Beslut

Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppdragsbeskrivning för kommundirektören.
Ärendebeskrivning
Uppdragsbeskrivning för kommundirektören redovisas. Kommundirektören är
kommunens ledande tjänsteman och anställd av kommunstyrelsen.
I beskrivningen framkommer bland annat att kommundirektören svarar för
arbetsgivarrollen gentemot sektorscheferna, är lönesättande chef och ansvarar
för utvecklings- och lönesamtal med sektorscheferna. Kommundirektören har
att tillse att sektorscheferna i sina uppdrag också beaktar kommunövergripande
frågor och anlägger ett koncernperspektiv. Kommundirektören leder och
fördelar arbetet i förvaltningen och är även chef över kommunledningskontoret.
Vidare framkommer att det i kommundirektörens övergripande uppgifter ingår
att
 utveckla principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och
kontroll utifrån av kommunfullmäktige och kommunstyrelsens antagna
styrdokument.
 verka för en tydlighet i roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda
och tjänstemän
 initiera och driva kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete
 verka för efterlevnad av beslutade policies, riktlinjer och handlingsplaner
Dokumentet ska aktualitetsprövas vart fjärde år eller vid behov.
Beslutsunderlag

Uppdragsbeskrivning för kommundirektören
______________________________________________________________
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Lu § 95 Revisionsreglemente,
Höglandsförbundet – representant till
arbetsgrupp
Dnr 2018-KLK0106
Beslut

Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att
att utse Anders Gustafsson att ingå i arbetsgruppen för framtagande av
Revisionsreglemente, Höglandsförbundet.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 12 kap 18 §, får kommunfullmäktige anta ett reglemente
om revisionen. Höglandsförbundets arbetsutskott ser stora fördelar med ett
sådant reglemente och har 2018-05-03, § 42, givit förbundschefen i uppdrag att
tillsammans med en politisk representant per medlemskommun bilda en
arbetsgrupp i syfte att arbeta fram ett förslag till revisionsreglemente för
Höglandsförbundet.
Beslutsunderlag

Höglandsförbundet arbetsutskottets beslut 2018-05-03, § 42
_____________________________________________________________
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Lu § 96 Eksjö International Tattoo - avtal
Dnr 2016-KLK0244
Beslut

Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att föreningen inte har möjligheten att genomföra Eksjö International
Tattoo 2018,
att tidigare erhållet bidrag används för att hantera upparbetade kostnader i
samband med planeringen av Tattoo 2018, och kvarstående medel tillförs
genomförandet av Tattoo 2020,
att kommunen åtar sig att stå som arrangör för Eksjö International Tattoo
år 2020, samt
att föreningen Eksjö International Tattoo får i uppdrag att ta fram en
överenskommelse som innebär att föreningen svarar för arrangemangets
praktiska genomförande 2020.
Ärendebeskrivning
Föreningen Eksjö International Tattoo har 2018-03-26 meddelat
kommunstyrelsen att det inte är möjligt att genomföra Eksjö International
Tattoo 2018. Orsaken är svårigheten att kunna boka tillräckligt med orkestrar
med den profil som behövs.
Kommunen åtar sig att stå som arrangör för Eksjö International Tattoo år 2020.
För ändamålet har kommunen för avsikt att anslå 200 tkr. Övrig finansiering
sker genom biljettförsäljning, sponsring m m.
En överenskommelse ska tas fram av föreningen Eksjö International Tattoo där
föreningen åtar sig att svara för arrangemangets praktiska handhavande, vilket
omfattar planering, förberedelser och genomförande av sponsoraktiviteter,
marknadsföring, biljettförsäljning, transport och logi för orkestrar, musikaliskt
genomförande och övriga aktiviteter som föranleds av Eksjö Tattoo 2020. I
åtagandet ingår inte handhavande av allmänna marknadsföringsaktiviteter och
representation från kommunens sida.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 307
Ledningsutskottets beslut 2017-10-10, § 165
Förslag till avtal och budget, Föreningen Eksjö International Tattoo
Ledningsutskottets beslut 2017-11-07, § 175
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 293
Skrivelse från föreningen Eksjö International Tattoo, 2018-03-26
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-05-09
_____________________________________________________________
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Lu § 97 Samråd inför fastställande av
Mediacenter Jönköpings läns budget 2019
Dnr 2018-KLK0093
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisat förslag avseende budget 2019 för Mediacenter
Jönköpings län.
Ärendebeskrivning

I enlighet med förbundsordningen för Mediacenter i Jönköpings län översänds
förslag till budget 2019 för samråd i medlemskommunerna.
Mediacenters direktion avser att höja medlemsavgiften 2019, vilket för Eksjö
kommun innebär 463 tkr, en ökning om 14 tkr kr mot föregående år.
Beslutsunderlag
Samråd inför fastställande av Mediacenters budget 2019, 2018-05-04
Utdrag:
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Lu § 98 Översyn av larmplaner, anpassad
utalarmering m.m.
Dnr 2018-KLK0107
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till förvaltningen att anpassa larmplanerna i syfte att förfina
storleken på utryckningsstyrkan i förhållande till inträffad händelse, samt
att utifrån ovanstående beslutade uppdrag minska ramen för
räddningstjänsten med 400 tkr, från och med 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat budgetunderlag för planperioden
2019-2021.
Räddningstjänsten påbörjade redan 2017 en anpassning av larmplanerna i syfte
att förfina storleken på utryckningsstyrkan i förhållande till inträffad händelse.
Denna kommer att slutföras 2018, vilket bedöms kunna ge en helårseffekt
2019 om cirka 400 arbetstimmar, som medför en betydande ekonomisk effekt.
Antal larm minskade 2017, vilket även gjorde att antalet arbetstimmar sjönk. I
budgetprocessen 2018-2020 tillfördes räddningstjänsten 400 tkr för utökat
antal utryckningar. Bedömningen är att räddningstjänsten för 2019 kan avstå
ramökningen om 400 tkr som infördes 2018, utifrån en justering av
larmplanerna.
Budgetunderlag
Budgetunderlag för planperioden 2019-2021, från ekonomiavdelningen
____________________________________________________________
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Lu § 99 Reducering av utryckningsstyrkan i
Eksjö
Dnr 2018-KLK0108
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att minska utryckningsstyrkan vid räddningstjänsten i Eksjö med en tjänst per
beredskapsgrupp, vilket totalt omfattar tre tjänster.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat budgetunderlag för planperioden
2019-2021.
Konsekvenserna för brukaren/kunden om den initiala styrkan i Eksjö minskar
med en brandman, gör att förmågan sjunker vid komplexa händelser med
snabba förlopp. Förmågan att göra flera viktiga saker samtidigt minskar och
effekterna av händelsen riskerar att förvärras.
Konsekvenserna för medarbetare/verksamhet då tre fasta tjänster försvinner,
kan beroende på bemanningsläget hösten 2018, medföra att tre medarbetare
sägs upp.
De ekonomiska konsekvenserna, utifrån 2017 års avtalsnivå, omfattar en
besparing om 450 tkr per år 2019-2021.
Budgetunderlag
Budgetunderlag för planperioden 2019-2021, från ekonomiavdelningen
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 100 Budgetuppföljning per 2018-04-30
Dnr 2018-KLK0058
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna redovisad rapport, samt
att rapporten anmäls till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets driftutfall efter första kvartalet är 14,5 mnkr, vilket
motsvarar 23,5 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 25,0
procent.
Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 62,7 mnkr vilket
motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 1,2 mnkr.
Kommunledningskontorets investeringsutfall efter första kvartalet är 0,4 mnkr
vilket motsvarar 4,0 procent av helårsbudgeten.
Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 5,9 mnkr vilket
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 5,1 mnkr.
Överförmyndarens driftutfall efter första kvartalet är 1,7 mnkr, vilket motsvarar
55 procent av helårsbudgeten. Helårsprognosen för driften är 3,6 mnkr vilket
motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 mnkr.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning från ekonomiavdelningen
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Lu § 101 Beslut fattade med stöd av delegation
Dnr 2018-KLK0016
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlingschefen
Inköp, Upphandlingar
 Ramavtal avseende dagliga leveranser av färskt bröd, kakor och bakverk
har tecknats med Sydöstbagerierna för perioden 2018-05-01 -2020-04-30
med möjlighet till förlängning 1+1år.
 Ramavtal avseende leveranser 1-2 ggr/vecka av färskt bröd, kakor och
bakverk har tecknats med Stjernbergs Skafferi AB för perioden 2018-0501 -2020-04-30 med möjlighet till förlängning 1+1år.
 Ramavtal avseende fönsterputsning för perioden 2018-03-01—2020-02-28
med möjlighet till förlängning 1+1 år, har tecknats med EcoPuts Sverige
AB.
Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlare
Inköp, Upphandlingar
 Service- och underhållsavtal avseende en styck kopiator till förskolan
Krokodilen har tecknats med Konica Minolta för perioden
2018-03-26—2021-03-25
 Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till Hemtjänsten, för
perioden 2018-04-01-2020-03-31 har tecknats med Volkswagen
Finans.
-----
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Lu § 102 Avtal Eksjö kommun –
Höglandsförbundet avseende arkivmyndighet
Dnr 2018-KLK0109
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna avtalet mellan Eksjö kommun och Höglandsförbundet avseende
arkivmyndighet.
Ärendebeskrivning
Avtal avseende arkivmyndighet är upprättat mellan Eksjö kommun och
Höglandsförbundet att gälla 2018-07-01--2029-12-31.
Av avtalet framkommer att Eksjö kommun åtar sig att
 vara arkivmyndighet år Höglandsförbundet
 vara en rådgivande part åt Höglandsförbundet i arkivfrågor
 tillhandahålla utrymme i kommunens så kallade slutarkiv för
Höglandsförbundets arkivhandlingar
Höglandsförbundet åtar sig att
 lyda under kommunens arkivreglemente
 upprätta och, vid behov, revidera en egen informationshanteringsplan
Enligt avtalet debiteras Höglandsförbundet 7 tkr per år för uppdraget.
Beslut
Avtal mellan Eksjö kommun och Höglandsförbundet, 2018-05-03
_____________________________________________________________
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Lu § 103 Placering av stiftelsemedel,
information
Dnr 2018-KLK0080
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-08, § 110, kommunfullmäktige besluta
2018-05-17 att i finanspolicyn under 4. Medelsplacering lägga till följande
mening: ”Stiftelsemedel får placeras i fonder innehållande aktier. Risknivån i
fonder där stiftelsemedel placeras får inte överstiga medelhög risk.” Detta med
anledning av att det låga ränteläget de senaste åren inneburit att avkastning på
stiftelserna varit mycket låg och möjlighet till utdelning varit mycket
begränsad, samt för vissa stiftelser obefintlig.
Administrationskostnaderna för stiftelserna har i flera fall överstigit
avkastningen vilket inneburit att stiftelsernas kapital minskat.
Ekonomichefen informerar vid dagens överläggning om alternativ till
placeringar.
-----
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Lu § 104 Räddningstjänsten, rekryteringsbehov
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Räddningschefen informerar vid dagens överläggning om problematiken med
rekrytering av brandmän i östra kommundelen, främst Mariannelund.
-----
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Lu § 105 Obesvarade motioner och
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0022
Beslut

Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så
att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget
väckts. Fullmäktige kan vid behov, avskriva medborgarförslagen från vidare
handläggning.
Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag.
Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
-----
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Lu § 106 Anmälningslista
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Följande anmälningsärenden redovisas;
Fördelning av fasta valkretsmandat
Tillstånd till allmän kameraövervakning, beslut – Eksjö kommun
-----
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