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Lu § 135 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Lu § 135 Godkännande av föredragningslistan .......................................................... 3
Lu § 136 Delårsbokslut per 2018-06-30 ...................................................................... 4
Lu § 137 Gemensam överförmyndarnämnd – återremiss ........................................ 5
Lu § 138 Inför porrfilter på kommunens skolor och förskolor – motion ............. 7
Lu § 139 Obesvarade motioner och medborgarförslag – förteckning ................... 9
Lu § 140 Sammanträdesplan 2019.............................................................................. 10
Lu § 141 Eksjö kommun ska uttrycka solidaritet med HBTQ-rörelsen och dess
värderingar - medborgarförslag .................................................................................. 11
Lu § 142 Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - uppföljning
......................................................................................................................................... 13
Lu § 143 Beslut fattade med stöd av delegation ....................................................... 14
Lu § 144 Budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021 - lägesrapport ...................... 15
Lu § 145 Styrning och ledning, information ............................................................. 16
Lu § 146 Markärende, information ............................................................................ 17
Lu § 147 Brottsstatistik, information ......................................................................... 18
Ärendebeskrivning
Ärende som utgår:
15. Anmälningsärenden
Ärende som tillkommer:
16. Brottsstatistik, information
-----
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Lu § 136 Delårsbokslut per 2018-06-30
Dnr 2018-KLK0058
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till delårsbokslut per 2018-06-30, samt
att överlämna detsamma till kommunfullmäktige och Eksjö kommunrevision.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets driftutfall efter juni var 29,4 mnkr, vilket
motsvarar 48,0 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 50
procent.
Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 61,2 mnkr vilket
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 mnkr.
Kommunledningskontorets investeringsutfall efter juni var 0,5 mnkr vilket
motsvarar 4,4 procent av helårsbudgeten.
Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 7,9 mnkr
vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 3,1 mnkr.
Överförmyndarens driftutfall efter juni var 2,8 mnkr, vilket motsvarar 88,7
procent av helårsbudgeten. Helårsprognosen för driften är 3,7 mnkr vilket
motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 mnkr.
Beslutsunderlag
Rapport från Ekonomiavdelningen
____________________________________________________________
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Lu § 137 Gemensam överförmyndarnämnd –
återremiss
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.
Ulla Hägg (S) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14, § 124, att ärendet återremitteras för
att analysera beslutsunderlaget, med återredovisning till kommunfullmäktige i
september.
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, med 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
rekommendationen 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.
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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.
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
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 87
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-29, § 145
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 124
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz och överförmyndarchef
Maria Lindholm, 2018-08______________________________________________________________
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Lu § 138 Inför porrfilter på kommunens skolor
och förskolor – motion
Dnr 2018-KLK0025
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att inte införa ytterligare teknisk skydd som möjliggör förbättrad spärr av
webbsidor, samt
att systematiskt och kontinuerligt föra diskussion med barn och elever kring vad
som är lämplig, mindre lämplig och till och med farlig internetanvändning.
Ledningsutskottet föreslår vidare:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP) framför i motion att den ökande
digitalisering som sker i samhället har många fördelar. Dock ställer det ofta stora
krav på den som tar del av den stora mängd information, video och appar, som
dagligen hanteras. Barn, som vuxna, har problem att sålla fakta.
Motionärerna anser att barn har rätt till en porrfri barndom. Genom att införa
porrfiltern på skolor och förskolor och begränsa åtkomsten till internettjänster
och material som innehåller våld och porr, kan porrsurfing förhindras. Istället
kan åldersanpassade samtal kring våld och pornografi, normer och övergrepp,
föras.
Höglandets IT och kommunens eStrateg redovisar i tjänsteskrivelse att det
tekniskt finns möjlighet att begränsa och försvåra tillgång till webbsidor med
olika innehåll. Allt är möjligt, från kategorier av webbsidor ned till enskilda sidor.
Samtidigt finns det teknisk möjlighet som gör det möjligt att med några
knapptryckningar går runt begränsningarna. Ser man till de exempel som HIT
undersökt kan man dra paralleller mellan ökad kostnad och ökad svårighet att ta
sig runt begränsningarna.
Inom skolan används ett nätverk som heter FlexEDU. Denna tjänst medger
spärr av webbsidor inom en viss innehållskategori (d.v.s fler kategorier är möjliga
att spärra, exempelvis sidor med extremistiskt innehåll, spel och dobbel m.fl.).
Cisco Umbrella är en annan tjänst som skulle kunna köpas in och installeras som
en kompletterande tjänst på FlexEDU. Även denna tjänst medger spärr av
webbsidor inom en viss innehållskategori men tillåter kommunen att komplettera
med spärr av enskilda sidor vid behov. Tjänsten är utformad som så att den
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stoppar användaren redan vid själva sökningen av otillåten webbsida och skickar
ett meddelande om att sökningen inte är tillåten.
Oavsett teknisk lösning går det att komma runt spärrar med relativt enkelt
förfarande hos användare, d.v.s eleverna. Dessutom, med den flora av enheter
som efterfrågas av skolan, är det i stort sett omöjligt att installera en teknisk
lösning. Istället kommer det krävas flera lösningar som överlappar varandra för
att säkerställa samma spärrfunktion, oavsett kommunägd enhet (PC, platta,
CromeBook m.fl.) och ingen möjlighet att spärra porrsurfande från privata
enheter.
Det bästa skyddet är att föra en aktiv dialog i förskolan och skolan, där
försiktighet, källkritik och lämplighet lyfts fram som de bästa skydden mot
olämpligt surfande. Frågor om moral och etik löser man inte med teknik.
Beslutsunderlag
Motion från Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP)
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-22, § 39
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, § 74
Tjänsteskrivelse från eStrateg Carola Andersson, 2018-07-02
____________________________________________________________
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Lu § 139 Obesvarade motioner och
medborgarförslag – förteckning
Dnr 2018-KLK0022
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
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.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte besvarats.
Vid dagens sammanträde redovisas att fem motioner och fem
medborgarförslag ännu inte besvarats.
Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 140 Sammanträdesplan 2019
Dnr 2018-KLK0154
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa redovisat förslag till sammanträdesdagar 2019 för ledningsutskottet
och kommunstyrelsen, samt
att framlägga förslag till kommunfullmäktige att besluta
att föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2019 fastställs.
Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesdagar för år 2019 avseende utskott, nämnder,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats vid
kommunledningskontoret och redovisas vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan för 2019
____________________________________________________________
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Lu § 141 Eksjö kommun ska uttrycka solidaritet
med HBTQ-rörelsen och dess värderingar medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0041
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att återremittera ärendet för vidare utredning med målsättning att hbtqperspektivet, i enlighet med antagen Vision ”Alla är vi Eksjö kommun”,
upptas i befintliga evenemang med kommunen och föreningslivet.

Ärendebeskrivning
I medborgarförslaget föreslår Ulrica Andrea, Klas Edvinsson och Marima Ann
Karlqvist Dambelly att Eksjö kommun lyfter hbtq-frågor och alla människors
rätt att leva på lika villkor oavsett sexuell läggning och könsidentitet.
De påpekar att Vetlanda har regnbågsveckan, Jönköping har Pride parad och
Tranås har Rainbow-day och föreslår att Eksjö kommun en dag eller en vecka
om året ska hissa regnbågsflaggan för att visa solidaritet och även erbjuda
utbildning/upplysning och temadagar om hbtq-personers rättigheter.
Kommunens vision har tre fokusområden; hållbar, nära och aktiv.



Hållbarhet innebär bland annat att ”vi ska vara en kommun där alla känner att

grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Alla ska på lika villkor erbjudas en
livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.”


Närhet innebär bland annat att ”vi ska ha ett tolerant och jämlikt samhälle med

närhet mellan människor, delaktighet och trygghet i alla miljöer.


Aktivitet innebär bland annat ”Samarbete – vi ska aktivt säkerställa ett bra

samarbete mellan landsbygd, tätorter och stad, samt vara en god samarbetspartner till
andra kommuner, regioner och ideella organisationer. När samtliga delar av
kommunen utvecklas blir hela kommunen starkare.”
Att aktivt ta ställning för och strategiskt arbeta med Hbtq frågan är ett led i att
medvetet arbeta med mänskliga rättigheter och social hållbarhet.
Att förhindra diskriminering och därmed säkerställa hälsa, främja jämställdhet
och minska ojämlikhet är sätt att förverkliga Globala målens agenda 2030 och
genomföra Eksjö kommuns vision.
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Hållbarhetsstrategen föreslår i redovisad tjänsteskrivelse följande förslag till
beslut:
-

Eksjö kommun ska arbeta aktivt för ett inkluderande hbtq perspektiv och
förhindra diskriminering och särbehandling av hbtq-personer, genom till
exempel en hbtq-certifiering,
Eksjö kommun ska arbeta för att genomföra en Pride-dag gemensamt med
föreningar, näringsliv och andra relevanta aktörer,
Eksjö kommun avsätter 50 tkr i budget för att arrangera en Pride-dag 2019
med syftet att synliggöra och stärka HBTQ-personers rättigheter.

Yrkande
Vid ledningsutskottets överläggning yrkar Carina Lindström (M), med bifall
från Ulf Bardh (C) och Annelie Hägg (C),
att ärendet återremitteras för vidare utredning med målsättning att hbtqperspektivet, i enlighet med antagen Vision ”Alla är vi Eksjö kommun”,
upptas i befintliga evenemang med kommunen och föreningslivet, förslagsvis
vid Eksjödagen.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med ledningsutskottets
godkännande, proposition på Carina Lindströms (M) m. fl. yrkande varvid
ledningsutskottet beslutar
att bifalla Carina Lindström (M) med fleras yrkande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ulrica Andrae med flera, Eksjö, 2018-02-21
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-22, § 44
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-03, § 102
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Maria Lagneby 2018-05-09
_______________________________________________________
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Lu § 142 Verkställighet av bifallna motioner och
medborgarförslag - uppföljning
Dnr 2018-KLK0155
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
granskning av verkställande av fullmäktiges beslut avseende motioner,
som sammanfattas i en rapport. Av den framgår revisionens iakttagelser
och följande rekommendationer.
-

Tillse att en dokumentationsrutin utvecklas gällande verkställande av
motioner så att dessa hanteras på ett tillbörligt sätt och kan frambringas vid
behov
Utveckla en kommunövergripande mall rörande dokumentation av
verkställigheten gällande motioner
Utveckla en kommunövergripande rutin gällande rapportering till
kommunfullmäktige, samt handlingsplan gällande hantering av avvikelser
från fullmäktigebeslut.
Kommunstyrelsens beslutade 2017-12-06 att ställa sig bakom
rekommendationerna, liksom att upprätta rutin avseende rapportering av
såväl verkställda beslut, som avvikelser med kommentarer. Detta ska redovisas
till kommunstyrelsen två gånger årligen (januari och september).
Vid dagens sammanträde redovisas förekommande avvikelser från sektorerna
och kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport jämte missiv från revisionen, 2017-09
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 194
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz 2018-01-12
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 4
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 298, 2018-01-30, § 3
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-22, § 23
____________________________________________________________
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Lu § 143 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
Rabattavtal avseende färskt bröd, dagliga leveranser, för perioden 2018-0508—2018-10-31 har tecknats med Höglandets Konditori i Nässjö AB.
Ramavtal avseende kontorsmöbler för perioden 2018-06-20—2019-10-31 med
möjlighet till förlängning 1+1 år har tecknats med Input Interiör Småland AB.
Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlare
Inköp, Upphandlingar
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Bobinens kök för perioden
2018-06-01–2021-05-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica
Minolta.
Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till Hemtjänsten för perioden
2018-07-01 – 2020-06-30 har tecknats med VW Finans.
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Almgården för perioden
2018-09-01–2021-08-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica
Minolta.
Beslut fattade med stöd av delegation av ekonomichefen
Ekonomi
 Placering av stiftelsekapital, 6 400 000 kr på Nordea Donationsmedelsfond
utdelande 2018-05-30
 Avskrivning av skuld, 5 524 kr, privatperson där medel saknas 2018-06-18.
 Avskrivning av skuld, 1 095 kr, privatperson i samband med skuldsanering
2018-06-18.
______________________________________________________________
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Lu § 144 Budget 2019, verksamhetsplan 20202021 - lägesrapport
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Ekonom redovisar vid dagens överläggning lägesrapport över
kommunledningskontorets budget.
-----
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Lu § 145 Styrning och ledning, information
Dnr 2017-KLK0201
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
I september 2017 startade ett nätverk, via SKL, med en styrgruppsträff
tillsammans med samtliga deltagande kommuner, Borås, Eksjö, Hammarö,
Karlshamn, Lindesberg, Stockholm, Sundsvall och Uddevalla, och deras
styrgrupper för projektet. Projektet kommer att pågå till och med december
2018.
Ambitionen är att:



genom analys skapa förståelse för bakomliggande orsaker och utmaningar,
genomföra ett förbättringsarbete som stödjer kommunen kring nytt fokus,
förenkling av styrningen eller nya arbetssätt.

Kanslichefen redovisar vid dagens sammanträde tidplan över pågående arbete.
En Analys- och Kvalitetsgrupp, AKG, är upprättad. Olika workshops kommer
att genomföras under hösten 2018 vilka förväntas mynna ut i den modell som
Eksjö kommun ska arbeta utifrån.
-----
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Lu § 146 Markärende, information
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadschefen och mät- och exploateringschefen informerar vid
dagens sammanträde om det intresse från näringslivet som visats för
iordningsställd mark vid Abborravik, Eksjö.
Diskussion om generell hantering och strategi för tillgänglig industrimark förs.
-----
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Lu § 147 Brottsstatistik, information
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Brottsstatistiken för perioden januari- juli 2018 redovisas:
Trafiknykterhetsbrott alkohol
Trafiknykterhetsbrott drog
Ringa narkotikabrott
Dopningsbrott
Skadegörelse
Våld i offentlig miljö
Brott i nära relationer
Tillgrepp genom inbrott
Snatterier

Period
jan-juli
jan-juli
jan-juli
jan-juli
jan-juli
jan-juli
jan-juli
jan-juli
jan-juli

Totalt
11
12
61
2
88
34
46
66
44

2017 (helår)
14
10
39
2
108
27
37
70
35

Informationen utgör framgent en stående punkt vid ledningsutskottets
sammanträden.
-----
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