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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-15

 
 
Sammanträde med  Ledningsutskottet  
 
Plats och tid Digitalt möte via Teams från kommunfullmäktigesalen kl. 08:30-11:00 
 Ordförande, kommundirektör och sekreterare deltar på plats, övriga digitalt.  
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 
Markus Kyllenbeck (M) 
Sebastian Hörlin (S) 
Lennart Gustavsson (S) 
Ulf Björlingson (M)  
 

 
Tjänstgörande ersättare Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) 

Karin Eriksson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Rozita Hedqvist (S) 
Birgitta Johansson (S) 
Christer Ljung (L) 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, föredragande 
Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg § 95-96   
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 92 
Linda Davidsson, upphandlare § 98 

 
Övriga  
 
Utses att justera Ulf Björlingson  
 
Justeringens plats  Digital justering via kommunens e-tjänst    Paragrafer 91-102 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Annelie Hägg 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Ulf Björlingson  
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  Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet   2021-06-15 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Ledningsutskottet  
 
Sammanträdesdatum 2021-06-15 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  Anslags datum Datum då anslag  Tas ned datum. 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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  Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet   2021-06-15 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 91 Godkännande av föredragningslistan   

§ 92 Budgetuppföljning per 2021-05-31 - kommunledningskontoret 2021/29  

§ 93 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 - Höglandsförbundet 
samråd 

2021/165  

§ 94 Budget 2022 Höglandsförbundets revisorer 2021/177  

§ 95 Miljöpolicy 2021/109  

§ 96 Eksjö kommuns resepolicy - revidering 2021/95  

§ 97 Vux i12 och Campus i12 - organisation 2020/210  

§ 98 Remiss av Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster - 
yttrande 

2021/159  

§ 99 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2021 - kommunledningskontoret 2021/30  

§ 100 Kommunalt förbud mot fyrverkerier - skrivelse 2021/167  

§ 101 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - kommunledningskontoret 2021/35  

§ 102 Obesvarade medborgarförslag och motioner   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Ledningsutskottet    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

 
  

Lu § 91 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Ärende som utgår:  
- Pension KAP/KL 
- Anmälningsärende 
 
Ärende som tillkommer: 
Budget 2022 Höglandsförbundets revisorer
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 92 Budgetuppföljning per 2021-05-31 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Ledningsutskottet  beslutar  

att notera att kommunledningskontoret redovisar en total positiv avvikelse mot 
helårsbudget med 0,8 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,2 
procent, samt 
 
att godkänna redovisad rapport.  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter maj månad var 24,2 mnkr, vilket 
motsvarar 38,9 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 41,7 procent.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 61,4 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,9 mnkr.  

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter maj var 0,3 mnkr.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 2,9 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 11,8 mnkr. 

 

Kansliet 
Prognos: +52 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,6 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2021-05-31 Riktpunkt 41,7%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 301 3 321 40% 8 249 52
Ekonomi & upphandling 8 714 3 429 39% 8 303 411
HR-avdelningen 12 234 4 046 33% 11 643 591
Kommunikationsavd. 11 059 4 056 37% 11 326 -267 
Räddningstjänsten 21 994 9 369 43% 21 881 113
TOTALT 62 302 24 222 38,9% 61 402 900

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 11 748 302 2 941 8 807
TOTALT 11 748 302 2 941 8 807
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Några mindre olika poster som på totalen innebär en positiv avvikelse.  

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Prognos: +411 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,7 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos.   

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

 Lägre personalkostnader än budget på grund av vakant tjänst 
ekonomiassistent under rekrytering samt partiella tjänstledigheter. 

 Lägre övriga kostnader kopplat till förvaltningshuset.  

HR-avdelningen 
Prognos: +591 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 4,8 procent. Det är en 
positiv förändring jämfört mot föregående månad med 226 tkr. Den positiva 
förändringen beror framförallt på företagshälsovård och fackliga kostnader.   

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

 Företagshälsovården prognostiseras med såväl lägre kostnader som högre 
kostnadsersättningar. Positiv avvikelse mot budget 300 tkr. Det är en 
positiv förändring jämfört mot föregående månad på 100 tkr bland annat 
på grund av beslut att utföra rullbandstest för rök- och kemdykare i egen 
regi.  

 Högre intäkter än budgeterat på grund av ersättningar ifrån 
omställningsfonden, cirka 100 tkr.  

 Fackliga kostnader för hela förvaltningen som HR-avdelningen har budget 
för prognostiseras med en positiv avvikelse på 145 tkr.  

Kommunikationsavdelningen 
Prognos: -267 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,4 procent. 
Ingen direkt förändring jämfört mot föregående månads prognos.    

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

 Kommuncaféterian är stängd, vilket prognostiseras med lägre intäkter. 
Kommunens poolbilar prognostiseras köra färre mil, vilket ger mindre 
intäkter till Kommunikationsavdelningen. Kommuncaféterian 
prognostiseras med negativ avvikelse med -255 tkr, poolbilar med negativ 
avvikelse med -215 tkr.  

 Nytt system för elektroniska körjournaler som innebär lägre kostnader, 
cirka 100 tkr. 

 Lägre personalkostnader än budget på grund av vakant tjänst, 
kommunikatör, under rekrytering, cirka 150 tkr.   

 Lägre kostnader för medfinansieringen e-utvecklingsrådet cirka 100 tkr, 
vilket delvis kommer att finansiera högre kostnader kopplat till e-arkiv 
under 2021.  

 Lägre fiberkostnader än budgeterat med cirka 50 tkr.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Portokostnader prognostiseras med en negativ avvikelse på 210 tkr.  

Räddningstjänsten 
Prognos: +113 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,5 procent. 
Det är en försämrad prognos jämfört mot föregående månad med 83 tkr, vilket 
framförallt beror på förändrad prognos för kommunens försäkringspremier.   

Avvikelsen beror framförallt på: 

 Lägre intäkter än budget på grund av inställda utbildningar.  
 Lägre prognostiserade kostnader och högre prognostiserade intäkter inom 

den operativa verksamheten.  
 Högre kostnader för kommunens försäkringar.  

Investeringar 
Prognos: +2,9 mnkr jämfört mot budget som är 11,7 mnkr.  

Inom räddningstjänstens budget finns det medel för en släckbil. Det är medel som 
är avsatta i budgeten för framtida inköp av släckbil. Under åren fram till 2022 
avsätts del av medel för inköpet. Av den anledningen finns 2,3 mnkr i budget 
2021, men kommer inte att användas under 2021. Leveranstid för en lastväxlare 
gör att leveransen inte kommer att ske under 2021. Budget för detta fordon är 4,4 
mnkr. 

Projekt- och införandeplan för HR-system är inte fastställd för hela 
införandeprojektet. Betalningsmodellen för införandeprojektet baserar sig på att 
olika steg ska vara godkända och då utgår ersättning med en procentuell del vid 
dessa tillfällen. Tidigare har prognos varit enligt budget. Prognosen är justerad för 
uppdelning mellan 2021 och 2022. Dock fortsatt osäkerhet när i tid de olika 
delarna sker.  

Vad Budget Prognos 

Räddningstjänsten 8 085 tkr 1 377 tkr 

Övriga KLK 3 663 tkr 1 564 tkr 

Summa 11 748 tkr 2 941 tkr 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 93 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 
- Höglandsförbundet samråd 
Dnr KLK 2021/165 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att inga övriga synpunkter finns på redovisat budgetförslag.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 § 212 att delegera till dagens 
sammanträde lämna synpunkter om budget 2022, verksamhetsplan 2023–2024  
till Höglandsförbundet. 

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 195 
tkr för 2022, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet. Resultatet för 2023 budgeterats med 1 procent och för 2024 
med 1 procent. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 
2020 uppgå till 10 500 tkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag 
för investeringsinkomster beräknas uppgå till 128 procent under 2022. För budget 
2022 och plan 2023–2024 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna 
målet 100 procent. Förbundets omsättning ökar med 7procent i budget 2022 mot 
föregående år. Ökning består framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret 
och GIS systemet är inkluderat i budgeten.  
 

Yrkande  
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Markus Kyllenbeck (M) att 
Eksjö kommun anser att man bör tillföra 50 tkr för uppräkning av arvoden och 
förlorad arbetsinkomst. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Markus Kyllenbecks (M) tilläggsyrkande mot 
avslag. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
Direktionens beslut 2021-05-28 
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 
 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 94 Budget 2022 Höglandsförbundets 
revisorer 
Dnr KLK 2021/177 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att Eksjö kommun anser att man bör tillföra 50 tkr för uppräkning av arvoden 
och förlorad arbetsinkomst. 

Ärendebeskrivning  
Direktionen beslutade 2021-05-28 § 20 att godkänna kommunfullmäktiges 
presidium i Eksjö kommuns förslag till budget för samråd med 
medlemskommunerna.  
 
Eksjö kommuns kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda 
budget för revision av Höglandsförbundet. Förslaget till beslut är att utöka 
revisorernas budget från 158 tkr till 320 tkr. Äskandet innebär behov av utökning 
av anslagsfinansieringen från medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag  
Direktionens beslut 2021-05-28 
Budget 2022 för revisorerna i Höglandsförbundet 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 95 Miljöpolicy 
Dnr KLK 2021/109 

Beslut  
Ledningsutskottet  beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-31 
ta fram hur tillägg kan implementeras i förslaget avseende globalt mål 6, Rent 
vatten och sanitet för alla, samt mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att redaktionellt uppdatera förslag till Miljöpolicy 
till kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-31  
 
Ledningsutskottet föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Miljöpolicy enligt redovisat förslag.  
 
Sebastian Hörlin (S) antecknar följande till protokollet. I majoritetens förslag till 
Miljöpolicy finns meningen "Det är viktigt att beakta äganderätten till mark och 
jord då ägandet oftast är en garant för att skog och mark sköts långsiktigt väl”. 
Detta är en mening som Socialdemokraterna uppfattar som ett politiskt 
ställningstagande vilket vi inte anser ska vara inskrivet i ett policydokument och 
meningen bör, enligt oss, utgå. För att ge politiken mer tid till samtal i frågan 
accepterar vi dock förslaget på dagens sammanträde men avser återuppta 
diskussionen vid kommunstyrelsens beredning av ärendet”.  
 

Ärendebeskrivning  
Ledningsutskottet beslutade 2021-04-20 § 60 att bordlägga ärendet till dagens 
sammanträde. 
 
Eksjö kommun har en Energiplan och klimatstrategi från 2008 samt en Miljöplan 
från 2013. Dessa dokument innehåller en mängd information, allt från vision, mål, 
strategiskt viktiga områden, lägesrapport, till specifika åtgärder. För att få en 
tydligare styrning och handlingsplaner med tydligare koppling till verksamheten 
skapas nu istället en miljöpolicy med tillhörande handlingsplaner.  

Miljöpolicyn har två huvudmål;  

 Minska klimatpåverkan  
 Öka biologisk mångfald  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Målen ska tydliggöra vad som behöver prioriteras för att bidra till att lösa de stora 
miljöutmaningarna. Det utesluter inte att kommunen även arbetar med andra 
miljömål.  

När miljöpolicyn antagits kommer kommunens förvaltning och bolag ta fram 
handlingsplaner med åtgärder som ska genomföras för att nå målen. Åtgärderna i 
handlingsplaner tas fram utifrån Länsstyrelsens åtgärdsprogram. Uppföljning av 
handlingsplanernas genomförandegrad ska årligen redovisas till 
kommunfullmäktige. 

Redan i miljöplan från 2013 nämns att energiplan och klimatstrategi från 2008 
behöver revideras. En granskning av kommunens miljöarbete gjordes av 
revisionen 2017.  

Bedömningen var att ”det saknas tillfredställande rutiner för att säkerställa att 
kommunens miljömål uppfylls”, ”kommunstyrelsen har brustit i sin uppsiktsplikt i 
samband med kommunens miljöarbete”, ”miljöplanen fungerar inte som ett 
styrdokument avseende miljöfrågor”.  

I kommunfullmäktiges uppföljning av miljöplanen 2019 bekräftades också att 
miljöplanen är i behov av revidering. ”Det saknas bland annat kopplingar till de 
globala målen, den lokala visionen och det lokala kommunprogrammet”. 

Förvaltningens förslag till Miljöpolicyn har varit ute på remiss till samtliga 
partigrupper och till koncernledningsgruppen. En digital medborgardialog om 
kommunens miljöarbete genomfördes under vecka 12 i samband med Earth 
Hour. 
 
Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Markus Kyllenbeck (M) att anta 
Miljöpolicy enligt redovisat förslag 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Markus Kyllenbeck (M) ändringssyrkande. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

Sebastian Hörlin (S) yrkar 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-31 
ta fram hur tillägg kan implementeras i förslaget avseende globalt mål 6, Rent 
vatten och sanitet för alla, samt mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att redaktionellt uppdatera förslag till Miljöpolicy till 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-31. 

att tillföra protokollsanteckning ”I majoritetens förslag till Miljöpolicy finns 
meningen "Det är viktigt att beakta äganderätten till mark och jord då ägandet 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

oftast är en garant för att skog och mark sköts långsiktigt väl”. Detta är en mening 
som Socialdemokraterna uppfattar som ett politiskt ställningstagande vilket vi inte 
anser ska vara inskrivet i ett policydokument och meningen bör, enligt oss, utgå. 
För att ge politiken mer tid till samtal i frågan accepterar vi dock förslaget på 
dagens sammanträde men avser återuppta diskussionen vid kommunstyrelsens 
beredning av ärendet”. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkanden mot avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandena. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 
Miljöplan för Eksjö kommun, 2013-11-28 
Energiplan och klimatstrategi för Eksjö kommun, 2008-03-27 
Globala målen, www.globalamalen.se 
Sveriges miljömål, www.sverigesmiljomal.se  
Klimat- och energistrategi för Jönköpings län 2019:18  
Remissvar från partigrupper och Eksjö energi AB 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Hållbarhetsstrateg
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15
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Lu § 96 Eksjö kommuns resepolicy - revidering 
Dnr KLK 2021/95 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att resepolicyn ersätter riktlinjer för tjänsteresor och riktlinjer för personbilar och 
körsätt vid tjänsteresor från 2015.  
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad resepolicy. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 § 223 att återremittera ärendet för att se 
över det som föreskrivs om huruvida möten ska genomföras digitalt eller fysiskt. 
Ett förslag på revidering i resepolicyn är framtagen till dagens sammanträde. 
 
” Inför en resa – överväg alltid om det finns möjlighet till ett resfritt möte. Nyttan 
för organisation och verksamhet ska vara vägledande. Klimatpåverkan och 
kostnad i både tid och pengar blir lägre om vi väljer resfria möten”. 
 
Vid aktualitetsprövning av resepolicyn framkom att det fanns behov av revidering.  

Tidigare resepolicy hade två bilagor; 

 riktlinjer för tjänsteresor 
 riktlinjer för personbilar och körsätt vid tjänsteresor.  

Riktlinjerna har till stor del införlivats med policyn. En del av det som fanns med i 
riktlinjerna har bedömts icke nödvändig information alternativt passa bättre i 
verksamhetsspecifika rutiner. Avsnittet val av fordon har motiverats och 
förtydligats genom en fordonstrappa. Skrivningen om fossilfria bränslen ska 
motsvara liknande skrivning i miljöpolicy. Kansliavdelningen är ansvarig för 
uppföljning av policyn.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 
Eksjö kommuns resepolicy med gulmarkeringar 
Eksjö kommuns resepolicy med gulmarkeringar, reviderad till ledningsutskottet 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kansliavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Hållbarhetsstrateg

15



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 97 Vux i12 och Campus i12 - organisation 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna organisation för att fullfölja tidigare tagna beslut. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag 2021-04-13 § 152 
 
att presentera en organisation för att fullfölja tidigare tagna beslut och 
rekommendationer med redovisning till tillväxt- och utvecklingsberedningens och 
ledningsutskottets sammanträde i juni 2021. 

Ledningsutskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-03-16 § 34 

att förvaltningen ska redovisa en uppföljning på identifierade utvecklingsområden 
och rekommendationer genomlysning del 1 och del 2, till kommunstyrelsen senast 
december 2021. 

Medfinansiering visualiseringsutbildningar 

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 § 108 
 
Möte hölls den 12 april 2021, deltagare kommundirektör, sektorchef tillväxt- och 
utvecklingssektorn, och representanter från Tekniska Högskolan i Jönköping 
(JTH). Syfte att efterhöra möjligheten för eventuell samfinansiering av 
visualiseringsutbildningarna. Det finns på grund av begränsad ekonomi, inga 
möjligheter från JTH att i dagsläget samfinansiera  
 
Årlig ansökningsplan Campusi12 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 § 108 

att ta fram en årlig ansökningsplan för utbildningar vid Campusi12 utifrån 
behovet av kompetensförsörjning inom privat och offentlig verksamhet, för 
politiskt beslut inför kommande ansökningsperioder. 
 
Ansvarig: Utbildningschef Campus i12 
Arbetsgrupp: Näringslivsenhet, HR-nätverket, HR kommunen, nämndsekreterare, 
personal Campus i12, gymnasiechef, sektorsekonomer tillväxt- och 
utvecklingssektorn och barn- och utbildningssektorn. 

16



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Avrapportering av nedan till kommundirektör och sektorchef tillväxt- och 
utvecklingssektorn. 

Rubriker årlig ansökningsplan Campusi12 Avstämning 
Tidplan (årshjul) 
- uppstartsmöten för ansökningsskrivningar 
- ansökningsperiod för elever och ansökningsperiod för nya 
utbildningar 
- tid för första presentation för kommunstyrelsen av föreslagen 
utbildning (när i tid för att ge tid att skriva ansökningar?) 
- första avstämning med politiken av söktryck, sista 
ansökningsdag, antagningsbesked, utskick 
efter positivt besked utser politiken en representant ur 
kommunstyrelsen alternativt tillväxt- och utvecklingsberedningen 
som deltagare i ledningsgrupp för utbildning  
Analys av studerandeunderlag för föreslagna utbildningar. 
Ekonomisk plan  
Presenteras för kommunstyrelsen vid behov. 
(Arbetsgrupp: Utbildningschef Campus i12, 
utbildningskoordinator, representant från 
kommunledningskontoret) 

2021-09-xx 

Analys av regionala kompetensbehovet, årlig 
- Ta fram process för inventering av kompetensförsörjnings-
behovet inom privat och offentlig verksamhet.  
- Struktur för på vilket sätt och till vilket förväntat resultat 
näringslivsenhet, kommunen, försvarsmakt och Regionen 
involveras.  
- Hur samverkan sker inom kommunen och med externa parter 
för att identifiera kompetensbehov. Kan krävas större insatser 
inför ansökningsprocesser. Budget blir en del i 
ansökningsarbetet. 
Presenteras årligen för tillväxt- och utvecklingsberedningen och 
kommunstyrelsen. 
(Arbetsgrupp: Sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn, 
Utbildningschef Campus i12, Projektledare Näringsliv, 
representant från HR-nätverket, representant från Regionen, HR 
kommunen, representant från besöksnäring, 
kommunledningskontoret och arbetsförmedlingen) 

2021-11-xx 

Framtagning av ansökningar till YH-myndigheten 
- Upparbeta intern kompetens för att göra ansökningar för att ta 
bort konsulttid för att arbeta fram ansökningarna.   
(Arbetsgrupp: Utbildningschef Campus i12, Sektorchef tillväxt- 
och utvecklingssektorn,) 

Påbörjas 
2021-06 
 

Uppföljning av distansundervisning, Vuxi12 
Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34 
Ansvarig: Utbildningschef Vux i12 
Avrapportering: Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rubriker Avstämning 
Plan för uppföljning av studieresultat vid distansundervisning.  
I analysen ska det ingå vilka nivåer och omfattning 
distansundervisning ska fortsätta. 
Analys av på vilket sätt distansundervisningen påverkat 
studieresultat och antal studieavbrott.   
En analys är genomförd i februari 2021. Genomföra analys två 
gånger per år med efterföljande redovisning till tillväxt- och 
utvecklingsberedningen och kommunstyrelsen. 

TUB 

 

Marknadsföringsplan Campusi12 

Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34  
 
att upprätta marknadsföringsplan, nyttja kommunikatörsenheten och 
utbildningarnas ledningsgrupper i arbete med marknadsföring.  
 
Ansvarig: Utbildningschef Campus i12 
Arbetsgrupp: Utbildningschef Campus i12, kommunikationschef, sektorchef 
tillväxt- och utvecklingssektorn, utvecklingskoordinator  

Rubriker Avstämning 
Upprätta marknadsföringsplan 2021-11-xx 
  

Forum för ekonomi, budgetuppföljning, Campusi12 och Vuxi12 

Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34 
 
Skapa ett forum för delaktighet och förståelse i ekonomiarbete. 
 
Fortsätta med det löpande månatliga prognosarbete och budgetuppföljning samt 
strategiskt inköpsmöte innehåller uppgifterna att hålla forum för 
budgetuppföljning. 

Forum för medarbetar- och utvecklingsfrågor 

Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34  
 

Använd befintligt forum för medarbetar- och utvecklingsfrågor. Forumet 
inarbetas i APT och samverkansgrupp. 
Ansvarig chef. 

Förbättringsarbete 

Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34  
 

Avrapportering till tillväxt- och utvecklingsberedningen 
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 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beskrivning Ansvarig 
Renodlad ekonomisk redovisning 

- bokföring av kostnad och intäkt på rätt ställe 
Sektors-
ekonom 

Redogör för beredning eventuella förändrade intäkter och 
plan för att anpassa verksamhet, två gånger per år.  

Chef Vuxi12, 
Chef 
Campusi12 

Hyreskontrakt behöver läggas in i kommunens 
avtalsdatabas för att säkerställa att hyreskontrakt sägs upp i 
tid 

Sektorschef 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 98 Remiss av Promemoria Genomförande av 
ändringar i direktivet om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster - yttrande 
Dnr KLK 2021/159 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att göra ett tillägg i yttrandet ” Biogasbilar i Sverige är klimatvänliga, utifrån ett 
helhetsperspektiv dvs både gällande produktion av drivmedel och utsläpp”, samt    
 
att i yttrande över remissen Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster förorda att nuvarande 
miljöfordonsdefinition kvarstår oförändrad.   
 
Ledningsutskottet beslutar vidare   
 
att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har av Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet, delgivits 
möjlighet att yttra sig över remissförslaget Genomförande av ändringar i direktivet 
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.  

Enligt den nuvarande miljöbilsdefinitionen, som trädde i kraft 1 juli 2020, innebär 
begreppet miljöbil en bil som högst får släppa ut 60 gram koldioxid per kilometer, 
eller är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol.  

Det nya förslaget innebär att en miljöbil i stället ska vara samma sak som ett rent 
lätt fordon. Begreppet definieras i EU:s ändringsdirektiv (EU) 2019/1161 om 
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Till och med år 2025 
får koldioxidutsläppet ur avgasröret vara högst 50 g CO2/km, därefter får ett rent 
lätt fordon inte ha några koldioxidutsläpp alls.  Om förslaget till ny 
miljöbilsdefinition antas kommer därmed inte längre biogasbilar att räknas som 
miljöbilar. Att biogas inte finns med i förslaget som ett ”rent fordon” strider mot 
Eksjö kommuns inriktning för fossilfria transporter.  

Enligt EU:s direktiv ska minst 38,5 procent av bilarna inom vissa områden i den 
svenska offentliga upphandlingen vara rena lätta fordon. Detta 
krav föreslås skrivas in i lagen om miljökrav vid upphandling av bilar.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Det bästa vore att behålla den nuvarande definitionen av miljöbil i förordning 
(2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar, som i sin tur 
vilar på förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar. En förändring av 
miljöbilsdefinitionen behöver inte genomföras för att uppfylla kraven i Clean 
Vehicle-direktivet. Att ändra miljöbilsdefinitionen igen skadar förtroendet för 
begreppet miljöbil. Miljöbilsdefinitionen gäller visserligen formellt bara statliga 
myndigheter, men den används även i kommunala upphandlingar. 

Eksjö kommun anser att biogas-drift ska ingå i vad som definieras som ett ”rent 
fordon”. Eksjö har tillsammans med andra kommuner i Jönköpings län och 
Region Jönköping ingått en Biogasöverenskommelse med åtaganden inom 
upphandling, infrastruktur och produktion av biogas.  

Eksjö kommuns inriktning i upphandlingarna är el eller biogas i första hand och 
fossilfritt när det inte går. Att ensidigt styra över till el passar inte vår verksamhet, 
där vi sedan länge konstaterat att vi behöver en mix av fordon och drivmedel för 
en robust samhällsservice. Vi vill växla bort från fossil drift på bredden, både våra 
egna fordon och upphandlade transporttjänster, inte bara styra en viss procentsats 
till elektrifiering och låta bli att ställa om resten. Vi ställer oss också frågande till 
att styra till en andel el och lämna stora delar av de köpta fordonen och 
transporterna utan effektivt styrande klimatkrav. Elektrifiering är bra, men vi 
behöver även andra drivmedel för att nå våra mål.  

Promemorian 
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att 
genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring 
av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon.  
 
Direktivet, som ska vara genomfört i svensk rätt senast den 2 augusti 2021, 
innebär att medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter 
upphandling av fordon och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller 
krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, s.k. minimimål. Minimimålen 
avser referensperioder, är fastställda på medlemsstatsnivå och skiljer sig åt mellan 
medlemsstaterna. Målen är också uppdelade mellan olika slag av fordon.  
 
I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, i lagen (2010:1065) om 
kollektivtrafik och i förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav 
för myndigheters bilar. Det lämnas också förslag till en ny förordning om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom transportområdet.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C)  
att göra ett tillägg i yttrandet ” Biogasbilar i Sverige är klimatvänliga, utifrån ett 
helhetsperspektiv dvs både gällande produktion av drivmedel och utsläpp”.   
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Annelie Hägg (C) tilläggsyrkande mot avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Linda Davidsson, ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
PM Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av 
bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 
Remissmissiv 
 
      

Utdrag:  
Infrastrukturdepartementet  
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 99 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/30 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att säkerställa att tillbud och 
arbetsskador löpande anmäls enligt gällande rutiner, samt att återrapportera till 
ledningsutskottets sammanträde 2021-08-17. 
 
Ledningsutskottets föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Personalstatistik tas fram tre gånger/år i förvaltningen. För respektive sektor 
redovisas statistik för sektorn där även verksamhetsnivå redovisas där det är 
möjligt utifrån storlek på verksamhet. 

Personalstatistiken ger en jämförelse 24 månader tillbaka i tiden och 
redovisas/månad för att det ska vara möjligt att analysera trender över året. 

Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda 
(månadsanställda) vilket i april månad 2021 för Kommunledningskontoret var 55 
medarbetare medan i april 2020 var 52 medarbetare. Antalet årsarbetare har ökat 
för månadsanställda för samma period med tre årsarbetare 

Vid en jämförelse mellan april 2021 och april 2020 har dock antalet timanställda i 
kommunledningskontoret varit detsamma. För Kommunledningskontoret är 
deltidsbrandmän inräknade i timanställda. 

Den totala sjukfrånvaron var i april månad 2021 för kommunledningskontoret 2,3 
procent medan den i april 2020 var 1,4 procent. Detta kan jämföras med den 
totala sjukfrånvaron i förvaltningen där sjukfrånvaron i april 2021 var  
7,2 procent medan i april månad 2021 var 10,3 procent.  
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Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att säkerställa att tillbud och arbetsskador 
löpande anmäls enligt gällande rutiner, samt att återrapportera till 
ledningsutskottets sammanträde 2021-08-17. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande mot avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 100 Kommunalt förbud mot fyrverkerier - 
skrivelse 
Dnr KLK 2021/167 

Beslut  
Ledningsutskottet  beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde  
2021-08-31 ta fram förslag till kompletterande lokala ordningsföreskrifter.  

Ärendebeskrivning  
Kenneth Jägsander, ordförande Synskadades Riksförbund (SRF) Höglandet har 
2021-05-25 översänt en skrivelse till kommunstyrelsen i Eksjö kommun.  

Styrelsen i SRF Höglandet anser att Eksjö kommun bör förbjuda privat bruk av 
fyrverkerier. Användningen av fyrverkerier bör begränsas till kommunala 
anordnare av nyårsfirande. Detta bör skrivas in i de lokala ordningsföreskrifterna. 
Fyrverkerier kan vara en fara för både djur och människor. De kan riktas direkt 
mot människor och synskadade är naturligtvis extra utsatta.  

På nyårsafton 2020 small det alldeles i närheten av Per-Gunnar Engstrand och 
hans ledarhund Milton när de var ute och gick i Jönköping. Milton blev så skrämd 
att han inte vågade gå ut på ett tag och kunde således inte fungera som ledarhund 
för sin husse. Det är viktigt att vi arbetar för att något liknande aldrig händer igen. 

Kommunala funktionshinderrådet diskuterade ärendet 2021-05-05. Rådet 
beslutade ”KFR § 1 Önskemål om kommunalt förbud av fyrverkerier ” att notera 
informationen.  

Utredning 

De lagliga förutsättningarna för kommunen beskrivs i ordningslagen. 

Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617) får, efter regeringens bemyndigande, 
en kommun meddela de föreskrifter för kommunen eller del av denna som 
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Regeringen 
har gett kommunerna ett generellt bemyndigande men föreskriver att 
kommunerna inte får meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i 
den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt 
verk. 

Ordningsföreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 
göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (3 kap 12 § ordningslagen). 
Föreskrifterna får inte heller avse förhållanden som kan regleras på annat sätt. 
Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter ska 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

omedelbart anmälas till länsstyrelsen och länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift 
som strider mot lagen (3 kap. 13 §). 

Sveriges kommuner har genom instrumentet lokala ordningsföreskrifter och med 
vägledning av ovanstående stycken möjlighet att begränsa inom vilka områden där 
fyrverkerier är förbjudna. Enligt Eksjö kommuns lokala ordningsföreskrifter gäller 
idag följande;  

”7a § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor i Eksjö stad inom ett 
område som avgränsas av N Kyrkogatan, Västerlånggatan, Grenadjärgatan och 
Österlånggatan.” 

Eksjö kommun har genom tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna möjlighet att 
utöka det befintliga området och lägga till fler. Det huvudsakliga skälet till den 
nuvarande avgränsningen är främst ur ett brandtekniskt perspektiv i syfte att 
skydda Gamla stans kulturmiljövärden.  

Det finns flera perspektiv som framhålls i diskussionen om förbud av fyrverkerier. 
Den uppenbart förhöjda risken för att människor skadas, att djur skadas eller på 
olika sätt starkt påverkas, att egendom skadas eller att brand uppstår samt 
miljöskador.  

Bland Svergies kommuner hanteras de lokala ordningsföreskrifterna på olika sätt 
avseende fyrverkerier. Allt från långtgående förbud till inga alls. Många kommuner 
har infört generella tider då fyrverkerier är tillåtna och flera kommuner har pekat 
ut många områden där totalt förbud råder.  

När kommunen beslutar om reglering av användningen av fyrverkerier är det 
relevant att diskutera hur de platser och eventuella tider som ska avses ska 
upprätthållas. Ett totalförbud kan kommunen inte besluta om det kan bara 
Länsstyrelsen göra. Länsstyrelsen har hittills än så länge sagt nej till totalförbud i 
andra liknande fall i Sverige.  

I det fall ledningsutskottet bedömer att det föreligger en problemställning i Eksjö 
kommun som avser fyrverkerier bör ett uppdrag ges för att ta fram förslag till 
kompletterande ordningsföreskrifter som skulle kunna innebära en utvidgning av 
nuvarande område, tillägg av nya områden och införande av tider. Områdena bör 
inriktas till kommunens tätorters mest centrala platser och bör vara tydligt 
avgränsade för att skapa tydlighet. Ett eventuellt införande bör efterföljas av en 
tydlig informationsinsats för att föreskrifterna ska få verkan.  

Polismyndigheten ansvarar för att de lokala ordningsföreskrifterna upprätthålls 
och är därmed en given samrådspart i ett framtagande.  

Efter ett eventuellt antagande ska de nya lokala ordningsföreskrifterna omgående 
delges Länsstyrelsen. 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 
Skrivelse från Kenneth Jägsander 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Kenneth Jägsander, SRF Höglandet 
Kommunala funktionshinderrådet 
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Lu § 101 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/35 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisade kommunledningskontoret 11 delegationsbeslut 
gjorda utav HR-chef, upphandlare och förhandlingsansvarig. 

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 102 Obesvarade medborgarförslag och 
motioner 
 
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 
medborgarförslag och motioner.  
 

Beslutsunderlag  
Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag     
 

----- 
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