
   

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-02-09

 
 
Sammanträde med  Ledningsutskottet  

Ordförande, chef och sekreterare deltar på plats, övriga ledamöter, ersättare  
och föredragande deltar digitalt med anledning av Covid-19.   
 

Plats och tid Digitalt möte via Teams från kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-17:30 
  
Beslutande 

 

 
Tjänstgörande ersättare   

 
Övriga närvarande  

Ersättare Rozita Hedqvist* (S) 
Christer Ljung* (L) 
Bo Ljung* (KD) 
Birgitta Johansson* (S) 
Ulf Svensson* (SD) 

 
Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, föredragande 
Karin Höljfors*, ekonomichef § 3,5,6 
Simon Lennermo*, biträdande ekonomichef § 2,16 
Ingvar Lundqvist*, mät- och exploateringschef § 7 
Mikael Wärnbring*, samhällsbyggnadschef § 8-9, 12-13 
Sara Bergström, hållbarhetsstrateg* § 12-13 
Catharina Tingvall, kanslichef* § 16 
Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn* § 16 

Övriga  
     
Utses att justera Lennart Gustafsson 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2021-02-16   Paragrafer 1-24 
och tid 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………..   
  Helena Lundborg 
 
 Ordförande   ……………………………………            Ordförande   ………………………………  
 Annelie Hägg                               Markus Kyllenbeck 
   
 Justerande   …………………………………… 
 Lennart Gustafsson 
 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande § 1-5, 7-24 
Markus Kyllenbeck* (M), ordförande § 6 
Ulf Björlingson* (M) 
Sebastian Hörlin* (S) 
Lennart Gustavsson* (S) 
Elisabeth Werner* (SD) 
Stellan Johnsson* (C) 

1



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet   2021-02-09 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Ledningsutskottet  
 
Sammanträdesdatum 2021-02-09 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-02-16 Datum då anslag  2021-03-10 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
 

  

2



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet   2021-02-09 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 1 Godkännande av föredragningslistan   

§ 2 Årsredovisning 2020 – kommunledningskontoret 2021/20  

§ 3 Budgetprognos 2021 - tilläggsbudget 2020/285  

§ 4 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - budgetdirektiv 2021/22  

§ 5 Granskning av delårsrapport 2020 Eksjö kommun - yttrande 2020/271  

§ 6 VA Ingarp – villkorat aktieägartillskott 2020/68  

§ 7 Förvärv av Nifsarp 1:30. 2021/16  

§ 8 Skrivelse från Mörterydnejdens bygdeförening angående väg 892 - 
svar 

2021/33  

§ 9 Skrivelse angående hemställan  från Vägsamfälligheten 17140 
Eksjöholm - Sjöhaga - svar 

2021/2  

§ 10 Åtgärdsprogram minskad klimatpåverkan 2021-2025 för 
Jönköpingslän - remiss 

2020/325  

§ 11 Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat - remiss 2020/301  

§ 12 Uppföljning av utsläpp av växthusgaser och energianvändning i 
Eksjö kommun 

2020/329  

§ 13 Grön handlingsplan 2021/28  

§ 14 Eksjö kommuns policy för ledning av hel- och delägda bolag 2020/330  

§ 15 Revisionens granskning  av Uppsiktsplikt och ägarstyrning 2020/313  

§ 16 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - del 1 2020/210  

§ 17 Barn- och ungdomspolitiska rådet 2021/32  

§ 18 En utvecklad organisation för lokal statlig service - remiss 2021/25  

§ 19 Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - 
uppföljning 

2021/18  

§ 20 Antalet anställda och sjukfrånvaro  - information 2021/30  

§ 21 Obesvarade medborgarförslag och motioner   

§ 22 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - kommunledningskontoret 2021/35  
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Ledningsutskottet    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-02-09

 
  

Lu § 1 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som utgår: 
Anmälningsärende 
Internbudget politiken 2021 
 
Ärende som tillkommer: 
Stöd till förstärkt införsäljning och etableringsarbete 
Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök
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Lu § 2 Årsredovisning 2020 – 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/20 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att kommunledningskontoret redovisar en total positiv avvikelse mot 
helårsbudget med 3,7 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 6 
procent, samt 

att godkänna redovisad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftutfall för 2020 var 58,1 mnkr jämfört mot 
helårsbudgeten som var 61,8 mnkr. Den positiva avvikselen på 3,7 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse på 6,0 procent. 

Kansliavdelningens driftutfall för 2020 var 8,0 mnkr jämfört mot helårsbudgeten 
som var 7,0 mnkr. Den positiva avvikelsen på 1,0 mnkr motsvarar en procentuell 
avvikelse på 13,3 procent. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens driftutfall för 2020 var 8,1 mnkr jämfört 
mot helårsbudgeten som var 8,5 mnkr. Den positiva avvikelsen på 0,4 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse på 5,0 procent. 

HR-avdelningens driftutfall för 2020 var 10,7 mnkr jämfört mot helårsbudgeten 
som var 12,3 mnkr. Den positiva avvikselen på 1,6 mnkr motsvarar en procentuell 
avvikelse på 13,3 procent. 

Kommunikationsavdelningens driftutfall för 2020 var 11,3 mnkr jämfört mot 
helårsbudgeten som var 11,6 mnkr. Den positiva avvikelsen på 0,3 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse på 2,7 procent. 

Räddningstjänstens driftutfall för 2020 var 21,1 mnkr jämfört mot helårsbudgeten 
som var 21,4 mnkr. Den positiva avvikelsen på 0,3 mnkr motsvarar en procentuell 
avvikelse på 1,3 procent. 

Kommunledningskontorets investeringsutfall för 2020 var 1,5 mnkr jämfört mot 
helårsbudgeten som var 8,5 mnkr. Den positiva avvikelsen på 7,0 mnkr motsvarar 
en procentuell avvikelse på 82,4 procent. 
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Utredning 
Kommunledningskontoret uppdrag är till stor del att leverera stödtjänster, främst 
interna, som behövs i kommunen såsom ekonomi- och upphandling, 
personalrelaterade uppgifter som HR och lön, kansli med övergripande 
administration och utvecklingsfrågor som stöd till förvaltningen och politiken 
samt kommunikation internt såväl som externt. I kommunledningskontoret ingår 
också Räddningstjänsten. 

Årets verksamhet 
Service och stödfunktioner 

Covid-19 har påverkat kommunledningskontorets arbete under 2020. Stabsarbete 
kring covid-19 har skett med analysarbete, mediabevakning, upphandlingsstöd, 
HR-frågor, inrapporteringar till bland annat Länsstyrelsen med mera. Detta har 
medfört att andra arbetsuppgifter har varit tvungna att nedprioriteras eller skjutas 
på framtiden. Utifrån covid-19 har politiska sammanträden devis skett med digital 
närvaro.  

Den digitala mognaden i förvaltningen ska öka och pandemin har påskyndat 
mognadsprocessen genom bland annat fler digitala möten. Införandet av 
Office365 har skett. En del i att arbeta mer digitalt är det nya intranätet Kom in. 
Tillsammans med Sävsjö och Vetlanda kommuner har ett nytt intranät tagits fram. 
Kom in lanserades hösten 2020. En del i arbetet i att effektivisera arbetet med 
kommunens webbplatser, både avseende kompetens och ekonomiska resurser har 
varit lanseringen av underwebbplatser inom kommunkoncernen för 
Eksjöbostäder och Eksjö kommunfastigheter.  

Nya lagkrav har kommit avseende tillgänglighet. Digital tillgänglighet betyder att 
alla människor, oavsett exempelvis funktionsnedsättning, ska kunna använda 
digitala tjänster eller webbplatser. 

Genomförande av HR-strategin ska ske 2019-2021. Flera delar av det som skulle 
genomföras under 2020 har genomförts och det finns goda förutsättningar att ha 
genomfört HR-strategin när 2021 har passerat. HR-avdelningen har numera HR-
konsult kopplad till respektive sektor, till kommunala bolag och 
Höglandsförbundet. Syftet är att det för verksamheten ska bli enklare att ha en 
kontaktperson dit chef alltid vänder sig.  

Kommunledningskontoret har arbetat med implementering av kommunprogram 
och verksamhetsplaner i förvaltningen, bland annat genom framtagande av film 
och utbildningsinsatser. Kommunledningskontorets egna avdelningar har även 
arbetat med verksamhetsplaner på avdelningsnivå.  

Ansvaret för kommuncaféterian i Förvaltningshuset har gått över till 
kommunikationsavdelningen i augusti 2020 ifrån sociala sektorn.  
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Räddningstjänsten 

Samordning och stöd inom ramen för utvecklad krishanteringsförmåga har under 
stora delar av 2020 enbart handlat om pandemihantering, både i stab men också i 
enskilda frågor. 

Det förebyggande arbetet har under stora delar av 2020 begränsats till viss akut 
tillsyns-verksamhet på grund av pandemin. Tillsyn har genomförts av vissa 
verksamheter där det har varit lämpligt medan all utbildningsverksamhet och även 
studiebesök hos räddningstjänsten pausats.  

Årets ekonomi – drift 

Kommunledningskontorets driftutfall för 2020 uppgick till 58,1 mnkr jämfört mot 
helårsbudgeten som var 61,8 mnkr. Den positiva avvikselen på 3,7 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse på 6,0 procent.  

Avvikelsen mot budget är fördelad på kansliavdelningen (+1,1 mnkr), ekonomi- 
och upphandlingsavdelningen (+0,4 mnkr), HR-avdelningen (+1,6 mnkr), 
kommunikationsavdelningen (+0,3 mnkr) och räddningstjänsten (+0,3 mnkr).  

Inom kansliavdelningen, HR-avdelningen och ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen har det varit lägre personalkostnader än budgeterat med 
cirka 0,9 mnkr dels på grund av att tjänstledigheter och föräldraledigheter som 
inte fullt ut ersatts dels glapp vid rekrytering av tjänster. Detta har inneburit högre 
arbetsbelastning på medarbetarna tillsammans med lägre ambitionsnivå, något 
som varit möjlig att genomföra under en begränsad period. Beslutade 
neddragningar har även verkställts i ett tidigare skede.  

Staten har ersatt kommunerna för sjuklönekostnader på grund av pandemin 
covid-19. Kommunledningskontorets verksamheter har fått totalt cirka 0,2 mnkr i 
ersättning.  

Utifrån kommunstyrelsens beslut om att verksamheterna ska vara återhållsamma 
har avdelningarna arbetat aktivt med att vara restriktiva, vilket bland annat 
resulterat i lägre kostnader än budget för övriga kostnader exempelvis 
systemrelaterade kostnader, köpta externa tjänster, kompetensutvecklingsinsatser. 
Kostnader för kurser/konferenser och resor har också varit lägre till följd av att 
fysiska sammankomster till viss del ersatts med digitala sammankomster. Lägre 
övriga kostnader och intäkter ifrån omställningsfonden har medfört en lägre 
kostnad än budget med 1,2 mnkr.   

Det har gjorts en gemensam upphandling av telefonisystem på höglandet. Detta 
har lett till att en positiv avvikelse mot budget med 1 mnkr.  

En åtgärd som har vidtagits är att hålla samman och behovsstyra 
företagshälsovårdsinsatser. Covid-19 har även påverkat med en del förskjutna 
kostnader. Positiv avvikelse mot budget var 0,5 mnkr.  
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Räddningstjänsten har haft lägre intäkter än budget på grund av inställda 
utbildningar. Likaså har räddningstjänsten haft lägre kostnader för egen 
kompetensutveckling. 

Årets ekonomi – investering 

Kommunledningskontorets investeringsutfall för 2020 uppgick till 1,5 mnkr 
jämfört mot helårsbudgeten som var 8,5 mnkr. Den positiva avvikselen på 7,0 
mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 82,4 procent.  

Den prognostiserade avvikelsen mot budget berodde framförallt på att medel 
finns avsatta för investeringar som ska ske kommande år (släckbil, HR-system) 
och förskjutna investeringar av fordon inom räddningstjänsten till 2021. 

Framtiden 

Arbetet med digitaliseringen som sker kommer att fortsätta, dels med 
implementering dels att använda de nya möjligheterna i syfte att effektivisera flera 
processer i kommunen.  

Att samverka, internt och externt, är en viktig del i kommunledningskontorets 
verksamhetsplan. Arbete sker inför kommande upphandlingar, däribland 
personalsystem (2021) och ekonomisystem (2024). Samverkan med 
Höglandskommuner och Höglandsförbundet sker. Likaså sker förberedelser för 
utökat samarbete, exempelvis gemensamt ekonomiservicekontor på höglandet för 
transaktionsintensiv verksamhet. Under 2021 kommer HR-avdelningen att överta 
Aneby kommuns löneadministration med befintliga personalresurser. Inom 
räddningstjänsten är det ett fortsatt arbete med att utveckla och få på plats 
samarbetet inom räddningsregion sydöst (Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar 
län, Kronobergs län och Östergötlands län).  

Kommunledningskontoret driver tillsammans med förvaltningen flera olika 
utvecklingsområden. Det strategiska arbetet med kommunens styrning och 
ledning konkretiseras mer och kommer bli mer operativt på verksamhetsnivå. En 
ny kompetensbaserad rekryteringsprocess kommer implementeras under 2021 
med syftet om en mer fördomsfriare och pricksäker rekryteringsprocess. Ett 
strategiskt arbete för social hållbarhet har påbörjat.  

Den omskrivning som kommer av lagen om skydd mot olyckor samt nya 
kommande föreskrifter kommer att ställa krav på förbättrad ledningsförmåga 
inom svensk räddningstjänst. Det gemensamma arbete som sker inom 
räddningsregion sydöst fortskrider. En utmaning är att samordna och likrikta 
räddningsinsatser inom fem län.  

Inom krisberedskapsområdet kommer arbetet med pandemin covid-19 att vara en 
fortsatt uppgift tillsammans med totalförsvarsplanering. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från biträdande ekonomichef Simon Lennermo och 
kommundirektör Tord du Rietz 
Bilaga uppföljning och analys verksamhetsrapporter per avdelning 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen

Verksamhet Budget 2020 Utfall 2020 Av-
vikelse

Kansliavdelningen
Intäkter -0,6 -0,6 0,0
Kostnader 8,6 7,6 1,0
varav personalkostnader 5,2 5,0 0,2
Nettokostnader 8,0 7,0 1,1

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Intäkter -2,2 -2,2 -0,1
Kostnader 10,8 10,3 0,5
varav personalkostnader 7,3 7,1 0,3
Nettokostnader 8,5 8,1 0,4

HR-avdelningen
Intäkter -1,4 -1,8 0,5
Kostnader 13,7 12,5 1,2
varav personalkostnader 9,6 9,3 0,3
Nettokostnader 12,3 10,7 1,6

Kommunikationsavdelningen
Intäkter -1,6 -1,6 -0,1
Kostnader 13,2 12,8 0,4
varav personalkostnader 6,1 6,3 -0,2
Nettokostnader 11,6 11,3 0,3

Räddningstjänsten
Intäkter -3,3 -3,2 -0,1
Kostnader 24,7 24,3 0,3
varav personalkostnader 15,6 14,8 0,8
Nettokostnader 21,4 21,1 0,3

Kommunledningskontoret totalt
Intäkter -9,2 -9,4 0,3
Kostnader 71,0 67,6 3,4
varav personalkostnader 43,8 42,4 1,4
Nettokostnader 61,8 58,1 3,7
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Lu § 3 Budgetprognos 2021 - tilläggsbudget 
Dnr KLK 2020/285 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att behandla frågan om tilläggsbudgetering på grund av förändrade 
budgetförutsättningar 2021 på ledningsutskottets sammanträde 16 mars. 

Ärendebeskrivning  
Förutsättningarna har förändrats både vad gäller intäkter och kostnader jämfört 
när budget 2021 fastställdes. En tidig prognos som gjordes i november-december 
visar att sektorerna prognostiserar en negativ avvikelse främst beroende på ett 
antal större verksamheter samt att skatteintäkter och bidrag prognostiserar en 
större intäkt än budget, dels på en bättre prognos för konjunkturen men också 
beslutade ökade generella statsbidrag som inte var beslutade när budgeten 
fastställdes. 

När budgeten fastställdes i kommunen fanns förslag på ökade generella 
statsbidrag men riksdagen hade inte tagit beslut om det. I kommunens budget 
räknades av försiktighetsskäl att 4 mnkr skulle tillfalla kommunen av de ökade 
generella statsbidragen. När beslutet sedan fattades tillföll 11 mnkr Eksjö 
kommun. Därmed finns 7 mnkr i ökade intäkter utöver budget. 

Ett ökat, permanent riktat statsbidrag till äldreomsorgen har också beslutats om 
som innebär 8,4 mnkr mer i intäkter till Eksjö kommun och sociala sektorn än 
vad som budgeterats. (Här beslöt Kommunfullmäktige att om detta bidrag 
beslutades om ska den utökning av budget för personalbemanning inom 
äldreomsorgen om 0,9 mnkr som gjordes i budget 2021 flyttas till grundskolan). 

Ökat statsbidrag (skolmiljarden) till skolan 2021 har också beslutats om vilket för 
Eksjö kommun och barn- och utbildningssektorn innebär 1,7 mnkr i ökade 
intäkter. 

Samtidigt prognostiserar sektorerna, före dessa statsbidrag, negativa 
budgetavvikelser för 2021 inom flera stora verksamheter (siffrorna inom parantes 
är totalbudgeten för verksamheten) 

 
Sociala sektorn (före nytt statsbidrag till äldreomsorgen): 
Försörjningsstöd  -5,7 mnkr (20,2 mnkr) 
Placeringar  -11 mnkr (19,0 mnkr) 
Äldreomsorg  hemtjänst -4-6 mnkr (85,4 mnkr) 
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Barn och utbildningssektorn (före nytt statsbidrag till skolan och flytt av anslag 
från äldreomsorg till grundskola): 
Förskolan  -0,9 mnkr (112,3 mnkr)   
Grundskolan   -2,5 mnkr (200,4 mnkr) 
Grundsär  -0,4 mnkr (13,9 mnkr)  
Gymnasiet   -4,3 mnkr  (59,4 mnkr exkl IKE) 
varav  
migrationsverket  -1,9 mnkr  
statsbidrag   -1,8 mnkr 
IKE gymnasiet  -2,4 mnkr (15,6 mnkr) 

Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Campus I12  -1,2 mnkr(4,1 mnkr) 
 
Tilläggsbudget tillämpas normalt inte under ett pågående budgetår inom Eksjö 
kommun. Skatteprognoser och prognoser över kostnader i verksamheter varierar 
alltid mot budget och det hanteras genom att följa och analysera avvikelser mot 
plan (budget).  

Det kan finnas skäl att avvika från regeln att inte tilläggsbudgetera då bakgrunden 
till ökade intäkter är riksdagsbeslut med relativt stora förändringar för kommunen. 
Utifrån det resonemanget är utrymmet för tilläggsbudgetering 7 mnkr från 
generellt statsbidrag.  

Sett till prognoserna för sektorerna finns underskott i befintlig verksamhet som 
överstiger utrymme för eventuell tilläggsbudget. 

I detta ärende lämnar förvaltningen inget förslag på fördelning utan föreslår att 
ärendet diskuteras i partigrupper och tas upp på nästkommande ledningsutskott 
16 mars. 

Yrkande 
 
Stellan Johnsson (C) yrkar bifall till beslutet i sin helhet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ekonomichef  Karin Höljfors och kommundirektör  
Tord du Rietz 
Beslut Lu 2020-12-15 
      

Utdrag:  
Ledningsutskottet 2020-03-16
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Lu § 4 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - 
budgetdirektiv 
Dnr KLK 2021/22 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta direktiv för budget 2022-2023 och verksamhetsplan 2024. 

Ärendebeskrivning  
Inledning 
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget 
och verksamhetsplan 2022-2024 vad gäller verksamhet och finansiella mål. 
Direktivet utgår från kommunens vision och kommunprogrammet som antagits 
av fullmäktige. Budget och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under 3-års 
perioden ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen och målen i 
kommunprogrammet. Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver vision 
och kommunprogram har varit omvärldsanalys som behandlades av fullmäktige i 
2019-12-12 och kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet 2021-01-21. 

Politisk viljeinriktning 2022-2024 
Vi ska arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för 
människor och företag. De positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska 
förstärkas. Viktiga grundförutsättningar för detta är ett hållbart samhälle ur 
miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning 
och möjlighet till en stimulerande fritid. 

De beslut som tas idag får påverkan på möjligheter att bedriva verksamhet i 
framtiden. Planering av organisation, investeringar och finansiering ska därför 
präglas av långsiktighet. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09 

 

 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Övergripande är de mest kritiska faktorerna för goda utvecklingsmöjligheter i 
dagsläget: 

 Ekonomi i balans 
 Integration 
 Bostäder 
 Digitalisering 
 Kompetensförsörjning 

 
Goda möjligheter för alla barn och unga att utvecklas positivt i kommunen är en 
framgångsfaktor. Tillgång till äldreomsorg av god kvalitet utifrån behov och med 
valfrihet är en grundtrygghet i kommunen. För framtida utvecklingsmöjligheter 
krävs att fokus inriktas mot klimat och energifrågor. 

En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte minst 
genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och 
evenemangsorter. 

Förvaltningen ska genomsyras av ett aktivt och framåtsyftande miljöarbete. För 
att uppnå extra kvalitet för varje enskild individ ska förvaltningens sektorer 
samverka utifrån ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ska arbeta för fördjupning 
och breddning av samarbetet med såväl höglandskommunerna som regionen. För 
att öka effektiviteten och möta behovet av kommunala tjänster nu och i framtiden 
ska förvaltningen arbeta för ökad digitalisering inom verksamheterna. 

Prioriterade mål 
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2022-2024 särskilt beakta: 

 Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, 
jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning för alla 
kommuninvånare och möjlighet till en stimulerande fritid. 

 Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: 
ekonomi i balans, integration, bostäder, digitalisering och 
kompetensförsörjning, prioritera följande: 

- Ambitionsnivån gällande drift och investering i verksamheterna ska 
stämma överens med tilldelad budgetram 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09 

 

 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas. 
 

- Öka och bredda tillgången till bostäder. 
 

- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 
effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet 
 

- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna 
tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet. 

 
Finansiella mål 
- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 

planperioden. 
 

- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-24 ska 
tillsammans med budgeten 2021 och bokslut 2015-2010 vara i snitt 
minst 1,8 procent. 

 
- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden. Dessutom 

ska investeringarna under 10-års perioden 2015-2024 vara 
självfinansierade. 
 

- För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr 
årligen avsättas 2022-2024. 
 

- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå 
till 65 procent som långsiktigt mål. 
  

- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå 
till 40 procent som långsiktigt mål 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09 

 

 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Uppdrag 
Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de 
ekonomiska förutsättningarna med ett skatteuttag och avgifter och som invånarna 
och andra intressenter uppfattar som rimligt. Som underlag ska avvikelseanalys av 
kommunens verksamheter avseende kvalitet och kostnader mot andra kommuner 
redovisas samt andra underlag om hur resursutnyttjandet kan effektiviseras. 

I underlaget till budget ska särskilt beaktas påverkan och risker för påverkan 
på verksamheter och det ekonomiska läget både på kort och lång sikt med 
anledning av den pågående pandemin (covid-19). 

Sektorernas ramar för 2022 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2020. 
Dessa ramar omprövas inte i grunden. Om förutsättningarna förändrats för 
sektorernas verksamheter och/eller kommunens skatteintäkter och bidrag ska i 
underlaget redovisas förändringar jämfört med då budgeten fastställdes och 
förslag till hur detta ska hanteras. 

För att skapa goda planeringsförutsättningar för verksamheterna ska 
underlaget vara uppbyggt så att budgetramar kan fastställas ett drygt år före 
budgetåret. Sektorernas ramar för 2023 ska alltså kunna fastställs av 
kommunfullmäktige i oktober 2021. 

 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från Annelie Hägg, Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 5 Granskning av delårsrapport 2020 Eksjö 
kommun - yttrande 
Dnr KLK 2020/271 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta yttrandet och anmäla det till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Revisorernas bedömning i revisionsskrivelse daterad 2020-11-05 är av remitterad 
till kommunstyrelsen med återrapport till fullmäktige senast 2021-03-18 (KF § 205 
2020).   

I revisionsskrivelsen framgår följande  

”Vi bedömer att det prognostiserade resultatet i delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning.  
 
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med fullmäktiges 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Tre av fyra mål nås delvis och ett av målen nås 
inte.” 
 
Kommunstyrelsens yttrande över kommunrevisionens skrivelse: 

Finansiella mål 
Kommunstyrelsen delar revisionens bedömning att prognostiserat helårsresultat i 
delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. 
 
Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har högt ställda mål inom flera områden och alla uppnås inte 
fullt ut. Av kommunfullmäktiges fyra effektmål uppnås delvis tre och ett uppnås 
inte. Inom de delar där effektmålen inte uppnås helt har verksamheterna arbetat 
för att öka måluppfyllnaden. För att skapa förutsättningar för att förbättra 
resultatet har kommunstyrelsens presidie under hösten hållit resultatdialoger med 
nämndspresidierna.  
 
Effektmålet attraktivitet uppnåddes inte och resultatet för en där ingående 
indikator är ”Attityd till att bo i kommunen” som utmärkte sig i delårsrapporten. 
Kommunstyrelsen gav därför i uppdrag 2020-10-20 §248 till förvaltningen att 
redovisa en analys av parametrarna för indikatorn ”Attityd till att bo i 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

kommunen”. Vid redovisning av den analysen gav kommunstyrelsen 
förvaltningen i uppdrag 2020-11-30 § 265 att göra en fördjupad analys av 
områdena arbetsmarknad och kultur och fritid för att ta fram målsättning med 
åtgärder för förbättring.  
 

Beslutsunderlag  
Beslut Kf 2020-12-15 
Revisionsskrivelse Delårsrapport 2020 
Revisionens granskning av Delårsrapport 2020 Eksjö kommun  
Delårsrapport 2020 
Skrivelse KS Yttrande kommunrevisionens revisionsskrivelse delår 2020 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Revisionen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 6 VA Ingarp – villkorat aktieägartillskott 
Dnr KLK 2020/68 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 

att underlaget till kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-23 kompletteras med 
ytterligare uppgifter kring de juridiska förutsättningarna samt vilken påverkan 
förslaget har för VA-kollektivet på kort och lång sikt. 

Ledningsutskottets föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 
 
att till Eksjö Stadshus AB erlägga ett villkorat aktieägartillskott med 3 000 000 kr 
från kommunens eget kapital för finansiering av Eksjö Energi AB:s övertagande 
av VA-anläggning i Ingarp. 

Annelie Hägg (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

Ärendebeskrivning  
Ingarp har idag inget kommunalt vatten. De vatten som är i egna brunnar i 
bygden är av dålig kvalitet. Området är dock inte det som länsstyrelsen pekat ut 
som viktigast att åtgärda i kommunen och därför är det inte med i planen den 
närmaste tiden. Man har därför gått samman i bygden i en ekonomisk förening för 
att bygga en egen VA-anläggning. Man har gjort förprojektering, anlitat 
entreprenörer och gjort kalkyler, ca 25 mnkr kommer anläggningen att kosta i 
investering. Anslutningsavgiften blir ca 300 tkr per fastighet att jämföra med de 
som ansluts till kommunalt VA som är ca 186 tkr. 
 
Till/från Ingarpsbygdens VA-anläggning kommer Eksjö Energi AB att bygga en 
överföringsledning, en lösning som kommunstyrelsen tillstyrkt  
(KS § 292 2014-11-04).  
 
Önskemål finns att Eksjö Energi AB övertar anläggningen och driften genom att 
den ekonomiska föreningen skänker anläggningen till Eksjö Energi AB. I 
samband med detta behöver Eksjö Energi AB investera i ny utrustning till 
anläggningen för 3 mnkr. Därmed sänks också anslutningsavgiften per fastighet i 
den ekonomiska föreningen. För att finansiera investeringen föreslås ett villkorat 
aktieägartillskott till Eksjö Energi AB från kommunen om 3,0 mnkr. 
 
SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) jurister har konsulterats i ärendet. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att underlaget 
till kommunstyrelsens sammanträde ska kompletteras med ytterligare uppgifter 
kring de juridiska förutsättningarna samt vilken påverkan förslaget har för VA-
kollektivet på kort och lång sikt. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Sebastian Hörlin (S) tilläggsyrkande mot avslag.  
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors och kommundirektör  
Tord du Rietz 
Inkommen skrivelse från Ingarpsbygden VA-situation 
Avsiktsförklaring 2020-10-28  
Kommentar från SKRs jurist Olof Moberg 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Eksjö Energi AB 
Ingarpsbygden
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 7 Förvärv av Nifsarp 1:30. 
Dnr KLK 2021/16 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna köp av fastigheten Nifsarp 1:30 i enlighet med förslag till 
köpekontrakt. 

Ärendebeskrivning  
Fastigheten Nifsarp 1:30 ägs sedan 2016 av Eksjö Fordonsutbildning och ligger 
vid Nifsarpsvägen med adressen Kvarnarp Vägverket 1, se karta bilaga 1 och 
bilaga 3 fastighetsregisterutdrag. Vägverket/Svevia har tidigare bedrivit 
verksamhet på fastigheten. Fastigheten omfattar flera byggnader och lokalyta för 
kontor, lager och garage som till stora delar är uthyrt. Fastighetsytan är totalt 
27 117 m2, fastigheten beskrivs mer utförligt i värdeutlåtande, se bilaga 2.  

Värdeutlåtandet ligger till grund för överenskommen köpeskilling mellan parterna 
i enlighet med köpekontrakt, se bilaga. Fastigheten ligger utanför planlagt område, 
direkt intill nyligen laga kraftvunnen detaljplan för Trädgårdsstaden enligt beslut 
2019-11-21 (Kf § 435). Efter diskussioner i kommunkoncernen har det bedömts 
lämpligt att kommunen förvärvar fastigheten för att på bästa sätt långsiktigt ta 
ställning till hur området ska utvecklas i framtiden. Skälen är huvudsakligen 
fastighetens strategiska läge i anslutning till Trädgårdsstaden för att säkra 
rådigheten och framtida utveckling av fastigheten. Fastigheten kan enligt 
nuvarande bedömning delvis nyttjas för utveckling av bostäder eller andra 
lämpliga verksamheter men bör utredas närmare i samband med framtida 
planläggning för området. Tills vidare är det positivt att det finns flera 
verksamhetsutövare på fastigheten. 

Nuvarande och tidigare ägare har utfört sanering av fastigheten som slutfördes 
2020 och som godkänts av miljöenheten, se bilaga 4. Fastigheten som helhet 
bedöms därmed ha markstatus för känslig markanvändning vilket möjliggör att 
fastigheten används för exempelvis bostäder med undantag för del av en byggnad 
som eventuellt behöver utredas närmare om användning ska ske för bostad. 

Förvaltning av fastigheten om köpet genomförs kommer hanteras av 
samhällsbyggnadssektorn i samarbete med AB Eksjö Industribyggnader. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundqvist 
Köpekontrakt Nifsarp  
Bilaga 1 karta Nifsarp  
Bilaga 2 Värdeutlåtande Eksjö Nifsarp  
Bilaga 3 fastighetsregisterutdrag Nifsarp  
Bilaga 4 Beslut miljö 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Eksjö Fordonsutbildning 
Samhällsbyggnadssektorn, mät- och exploateringsenheten 
AB Eksjö Industribyggnader 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 8 Skrivelse från Mörterydnejdens 
bygdeförening angående väg 892 - svar 
Dnr KLK 2021/33 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 

at stryka ”det bör dock inte vara aktuellt för Eksjö kommun att i övrigt engagera 
sig i ärendet då området har få allmänna målpunkter eller större 
utvecklingsområdet som berör vägsträckningen”. 

Ledningsutskottet förslår vidare kommunstyrelsen besluta. 
 
att anta svaret som sitt eget. 

Ärendebeskrivning  
Mörterydnejdens bygdeförening framför synpunkter på skötsel och underhåll av 
väg 892. Vägen hanteras genom statligt väghållarskap och sköts därmed av 
Trafikverket. Vägen är idag grusbelagd och har tidvis stora problem med pott hål 
och så kallad tvättbräda.  

Vägen går mellan riksväg 32 i öster med av-/påfart vid Ryningsholmskrysset till 
väg 128 vid Eldstorp. Vägen är främst tillfartsväg för jord- och skogsbruk, 
permanent och fritidsbostäder men även för viss genomfartstrafik. Vägen är ca 
9,3km och endast ett hundratal meter är asfalterade vid anslutningspunkterna vid 
riksväg 32 och väg 128. 

Mörterydnejdens bygdeförening framför önskemål om att vägen asfalteras. 

Utredning 
Eksjö kommun har i gällande översiktsplan satt upp mål om vilka 
landsbygdsvägar som har högst prioritet för asfaltering. Bland dessa har väg 892 
rankats högst. Eksjö kommun har påtalat brister och framfört önskemål om 
beläggning till Trafikverket. Åtgärden har inte prioriterats i Trafikverkets 
planering. 

I samband med förarbetena i projektet 2+1väg Nässjö-Eksjö har Eksjö kommun 
framfört behovet om upprustning av vägen i det fall den avses nyttjas som 
omledningsväg vid delar eller perioder av ombyggnationen. 

Eksjö kommun har flera utpekade LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära läge)-
områden runt sjön Södra Vixen. Vissa av dessa har nyttjats och det har tillkommit 
några bostäder och fritidshus i området de senare åren.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Eksjö kommun kan och bör fortsätta påtala vikten av att belägga vägen med 
likvärdiga motiv som Mörterydnejdens bygdeförening framför det vill säga att 
vägen har stor betydelse för skogs- och jordbruket samt de boende i området.   

 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottet överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att stryka ”Det 
bör dock inte vara aktuellt för Eksjö kommun att i övrigt engagera sig i ärendet då 
området har få allmänna målpunkter eller större utvecklingsområdet som berör 
vägsträckningen”. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Annelie Hägg (C) ändringssyrkande. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Mörterydnejdens bygdeförenings ordförande Göte Axelsson 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottets  2021-02-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 9 Skrivelse angående hemställan  från 
Vägsamfälligheten 17140 Eksjöholm - Sjöhaga - 
svar 
Dnr KLK 2021/2 

Beslut  
Ledningsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda förutsättningarna för övertagande 
av vägsamfälligheten 17140, samt 

att kommunstyrelsen beslut ska delges vägsamfälligheten 17140. 

Ärendebeskrivning  
Vägsamfälligheten 17140 (Eksjöholm-Sjöhaga) hemställer att Eksjö kommun 
snarast tar övertar det fulla ansvaret för vägen Eksjöholm-Sjöhaga och att 
samfälligheten därmed kan upphöra som juridiskt ansvarig.  
 
Vägen används för ett 20-tal permanentboende idag en utveckling som gått snabbt 
efter att kommunalt vatten- och avlopp byggts ut och en omvandling från fritidshus 
till permanentbostadshus möjliggjorts vilket också är en trolig fortsatt utveckling.  
 
Vägen används idag flitigt av Eksjöborna som ett motions- och rekreationsstråk 
och är en naturlig väg för många med målpunkt skidstugeområdet eller vidare norr 
ut.  
 
Sedan 2015 har Eksjö kommun hanterat underhållet för vägen samt de driftbidrag 
som vägensamfälligheten erhåller från Trafikverket. Vägens status är dock i många 
delar bristfällig för att bedriva ett effektivt gatuunderhåll och det inkommer ofta 
klagomål på vägens standard. Detta medför också trafiksäkerhetsrisker då många 
och stora potthål bildas på kort tid som en effekt av den högre trafikbelastningen 
som blivit de senaste åren.  
 
Utredning 

 Eksjö kommun har sedan 2015 tagit över drift och underhåll för vägen. 
Samhällsbyggnadssektorn ansvar för att åtgärder blir utförda. Finansieringen 
av åtgärderna sker dels genom erhållna statliga- och kommunala driftsbidrag 
som uppgick till 45 726 kr år 2020 samt delvis avsatta medel från 
driftbudgeten. Dessa medel har ingen samhörighet med driftbudgeten avsatt 
för driftåtgärder för det allmänna gatunätet. Nettokostnaden för vägen 
uppgår till 85 524 kr för år 2020.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottets  2021-02-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 För enskilda vägar kan driftbidrag erhållas från staten och i detta fall även 
från Eksjö kommun. För att enskilt väghållarskap ska vara möjligt för Eksjö 
kommun att bedriva krävs att kommunen är fastighetsägare helt eller delvis. 
Eksjö kommun är inte fastighetsägare utmed sträckan. Detta innebär i 
praktiken att Eksjö kommun inte kan ta över vägen i formen av en enskild 
väg. I det fall Eksjö kommun överväger att ta över väghållarskapet blir det i 
formen av en allmän gata/väg med kommunalt huvudmannaskap och 
bidragstilldelningen faller. Det finns flera fördelar med att vägen faller in 
under allmänt väghållarskap. Bland annat kan drift och underhåll integreras 
på ett tydligt sätt ihop med skötseln av övrigt väg- och gatunät och det finns 
också förutsättningar för att nyttja investeringsmedel för att förändra och 
förbättra vägen och minska driftkostnaderna. Utvecklingsmöjligheterna 
ökar även med ett ägande och större inflytande över vägen men till en högre 
kostnad. 
 

 Eksjö kommun har flera funktioner av betydelse för allmänheten i området. 
Skidstugeområdet och rekreationsstråket runt Hunsnäsen är välbesökt. I 
området sker en stor omvandling av äldre fritidshus till permanentbostäder 
och även tillägg av ny bebyggelse sker i viss omfattning. I Eksjö kommuns 
översiktsplan redovisas ett större område för bostadsbyggelse på sikt som 
om det blir verklighet är i behov av vägen. Sammantaget är vägsträcka av 
allmän betydelse för Eksjö kommun. 
 

 I det långsiktiga perspektivet är ett övertagande av vägen en logisk 
utveckling och kostnaden för hanteringen av vägen bör i sammanhanget ses 
som låg. Med en redan ansträngd budget för underhåll av gator och vägar är 
dock varje tillägg viktigt att överväga.   
 

 Den välutnyttjade rundan runt Hunsnäsen och gång- och cykelväg till bland 
annat skidstugan har flera delsträckor i behov av åtgärder. Eksjö kommun 
har dock inte rådighet över hela sträckningen. Trafikverket är bland annat 
väghållare för sträckan från Eksjöholm till Bänarp och den aktuella sträckan 
är alltså enskild väg. För att öka trafiksäkerhet, framkomlighet för gående 
och cyklister samt för ökad attraktivitet kan övertagande av väg 17140 vara 
riktigt.  
 

 I detta läge finns dock flera osäkerheter. Förutsättningarna för övertagandet 
är oklart och de ekonomiska förutsättningarna oklara. Eksjö kommun bör 
även säkerställa möjligheten till att nyttja mer mark än just det markområde 
som vägen upptar idag för eventuella framtida behov av breddning, tillägg 
av gång- och cykelbana, trafikbelysning mm.  
 

 Sammanfattningsvis föreslås att förvaltning får i uppdrag att vidare utreda 
förutsättningarna för övertagande av vägsamfälligheten 17140. 
 

Den berörda vägsträckan redovisas i en karta i tjänsteskrivelsen. 
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Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att 
kommunstyrelsens beslut ska delges vägsamfälligheten 17140. 

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 samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring 
Hemställan från vägsamfälligheten 17140 (Eksjöholm-Sjöhaga), daterad 2020-12-16  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadssektorn 
Ordförande för vägsamfälligheten 17140 (Eksjöholm-Sjöhaga)  
Bo-Anders Jansson 
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Lu § 10 Åtgärdsprogram minskad klimatpåverkan 
2021-2025 för Jönköpingslän - remiss 
Dnr KLK 2020/325 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lämna följande remisssvar enligt bifogad svarsfil (Bilaga 2) till länsstyrelsen 
gällande åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan 2021-2025 Jönköpings län. 

att när åtgärdsprogrammet är antaget återkomma till länsstyrelsen med beslutade 
åtgärder för Eksjö kommun. 

Ärendebeskrivning  
I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta fram åtgärdsprogram för länets arbete med 
de nationella miljömålen. I Jönköpings län finns totalt fem åtgärdsprogram som 
alla består av åtgärder som kommunerna (och andra organisationer) väljer att åta 
sig eller inte.  
 
I Eksjö kommun pågår nu ett arbete med att ta fram en ny Miljöpolicy. När 
Miljöpolicyn är antagen kommer vi arbeta fram en handlingsplan. Tanken är att de 
åtgärder som vi åtar oss och har åtagit oss i länets åtgärdsprogram kommer utgöra 
grunden i handlingsplanen. Då vi måste svara Länsstyrelsen senast den 31 mars 
2021, kommer inte Miljöpolicyn hinna antas innan dess, men det är bra att ha 
detta i åtanke när vi svarar på denna remiss. Miljöpolicyn kommer på remiss till 
partigrupperna under våren.  

 
För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län: 

 Hälsans miljömål 2016-2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 10 åtgärder, 
varav 1 är genomförd) 

 Vattnets miljömål 2017-2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 12 åtgärder, 
varav 3 är genomförda) 

 Grön handlingsplan 2018-2022 (Eksjö kommun har åtagit sig 6 åtgärder, 
varav 4 är genomförda) 

 
Nya åtgärdsprogram som är ute på remiss: 

 Minskad klimatpåverkan 2021-2025 
 Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 

 
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan syftar till att förbättra klimat- och 
energiarbetet i Jönköpings län. Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Det 
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vi gör idag har stor påverkan på framtiden och kommande generationer. I 
Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska våra utsläpp av växthusgaser.  
 
Åtgärdsprogrammet ersätter ett tidigare program som gällde mellan åren 2015-
2019. Under 2020 har tjänstepersoner från kommunen deltagit i Länsstyrelsens 
arbete med att ta fram åtgärder. Den 26 januari samlades 
Koncernledningsgruppen tillsammans med berörda tjänstepersoner till ett 
arbetsmöte där ett remissvar diskuterades. Tjänstemannagruppen har enats om 
bifogat remissvar. 
 
Åtgärderna ska genomföras under programtiden (2021–2025) och följs upp 
årligen genom rapportering till Länsstyrelsen. Varje åtgärd i programmet har 
tillhörande indikatorer. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist 
Bilaga 1 Remissversion Minskad klimatpåverkan  
Bilaga 2 Svarsfil Minskad klimatpåverkan  
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Lu § 11 Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett 
förändrat klimat - remiss 
Dnr KLK 2020/301 

Beslut  
Ledningsutskottet  förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lämna följande remisssvar enligt bifogad svarsfil (Bilaga 2) till länsstyrelsen 
gällande åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 
Jönköpings län, samt 

att när åtgärdsprogrammet är antaget återkomma till länsstyrelsen med beslutade 
åtgärder för Eksjö kommun. 

 

Ärendebeskrivning  
I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta fram åtgärdsprogram för länets arbete med 
de nationella miljömålen. I Jönköpings län finns totalt fem åtgärdsprogram som 
alla består av åtgärder som kommunerna (och andra organisationer) väljer att åta 
sig eller inte.  
 
För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län: 

 Hälsans miljömål 2016-2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 10 åtgärder, 
varav 1 är genomförd) 

 Vattnets miljömål 2017-2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 12 åtgärder, 
varav 3 är genomförda) 

 Grön handlingsplan 2018-2022 (Eksjö kommun har åtagit sig 6 åtgärder, 
varav 4 är genomförda) 

 
Nya åtgärdsprogram som är ute på remiss: 

 Minskad klimatpåverkan 2021-2025 
 Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 

 
Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat syftar till att förbättra 
motståndskraften för klimatförändringar i Jönköpings län genom att anpassa 
samhället till de klimateffekter som påverkar länet. Programmet är framtaget av 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och ersätter ett tidigare program som gällde mellan 
åren 2015-2019.  

Eksjö kommun har varit delaktig i framtagandet genom att ha deltagit på en 
inledande workshop och nätverksträffar. Åtgärderna i programmet är uppdelade i 
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tre delar – strategiska, länsgemensamma och aktörsspecifika åtgärder. De 
aktörsspecifika åtgärderna har tagits fram av kommunen inom områden som 
kommunen bedömt vara prioriterade. Den 26 januari samlades 
Koncernledningsgruppen tillsammans med berörda tjänstepersoner till ett 
arbetsmöte där ett remissvar diskuterades. Tjänstemannagruppen har enats om 
bifogat remissvar. 

Åtgärderna ska genomföras under programtiden (2021–2025) och följs upp 
årligen genom rapportering till Länsstyrelsen. Varje åtgärd i programmet har 
tillhörande indikatorer. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist och samhällsbyggnadschef 
Mikael Wärnbring 
Bilaga 1 Remissversion Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025  
Bilaga 2 Svarsfil Anpassning till ett förändrat klimat  
 
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Lu § 12 Uppföljning av utsläpp av växthusgaser 
och energianvändning i Eksjö kommun 
Dnr KLK 2020/329 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Under november 2020 gjordes på uppmaning av Klimatrådet en uppföljning av 
kommunens utsläpp av växthusgaser och energianvändning för åren 2014, 2016, 
2018 och 2019.  
 
Att följa upp utsläpp av växthusgaser och energianvändning är svårt. Men 
klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar. Och för att bidra till mindre 
klimatpåverkan behöver vi känna till utgångsläget, vad som har störst påverkan, 
vilka insatser som får effekt och följa utvecklingen över tid. Så hur svårt det än är 
måste vi försöka, och våga börja mäta. Vi får finslipa instrumenten efter hand.   

Uppföljningen begränsades till de utsläppskategorier som bedömts enklast att ta 
fram beräkningsunderlag för: 

* Uppvärmning, elanvändning och övrig egen användning av fossila bränslen 
* Godstransporter i egen regi 
* Personresor med egna fordon och personalens fordon 
 
Utsläpp till följd av pendlingsresor, transporter, investeringar och inköpta varor 
och tjänster orsakar också stora utsläpp. Men i år gjordes bedömningen att vi 
ännu inte har resurser att mäta dessa utsläpp. 
 
Trots denna avgränsning var det svårt att få fram underlag. Uppföljning av 
personresor med egna fordon kunde inte göras av varken förvaltningen eller 
Eksjö bostäder/Eksjö fastigheter för 2014. Sammanställningen nedan börjar 
därför med 2016.  
 
Det kan också vara problematiskt att jämföra olika år då t.ex. energianvändningen 
kan öka beroende på att fler antal fastigheter ingår. Det finns många parametrar 
att förhålla sig till i analysen av resultatet.  
 
Resultatet är således långt ifrån fullständigt, men en start på en viktig resa mot en 
hållbar kommun.  
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För att sätta resultatet i ett sammanhang kan det läsas mot målen som vi ställt oss 
bakom i Jönköpings läns klimat och energistrategi. För att nå länets mål på 
minskade territoriella växthusgasutsläpp med 75 procent jämfört med 1990 
behöver vi årligen minska våra territoriella växthusgasutsläpp med 8 procent per 
år. 

I tjänsteskrivelsen redovisas tabell över utsläpp av växthusgaser och en tabell över 
sammanställning utsläpp av växthusgaser. 

Under sammanträdet diskuterades varför utsläppen sjunkit för vatten och avlopp 
och varför de ökat för egenägda fastigheter. Till kommunstyrelsens sammanträde 
2021-02-23 kommer dessa uppgifter att förtydligas. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist 
Bilaga 1 Eksjö kommun – uppskattning av utsläpp av växthusgaser och 
energianvändning 2020  
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Lu § 13 Grön handlingsplan 
Dnr KLK 2021/28 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Eksjö kommuns i samband med kontrollstationen av Grön Handlingsplan 
antar åtgärd nr 34.  

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska 
uppnå de svenska miljömålen. Det görs ett omfattande arbete med att ta fram 
regionala åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen hjälper oss på kommunnivå att 
identifiera viktiga åtgärder. Specifika åtgärder tas politiskt i kommunstyrelsen efter 
hand som åtgärdsprogrammen revideras.  

För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län: 

 Hälsans miljömål 2016-2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 10 åtgärder, 
varav 1 är genomförd) 

 Vattnets miljömål 2017-2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 12 åtgärder, 
varav 3 är genomförda) 

 Grön handlingsplan 2018-2022 (Eksjö kommun har åtagit sig 6 åtgärder, 
varav 4 är genomförda) 

 

Nya åtgärdsprogram som är ute på remiss: 

 Minskad klimatpåverkan 2021-2025 
 Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 

 

Varje år görs en uppföljning av åtgärdsprogrammen och när halva tiden gått görs 
en kontrollstation och översyn med möjlighet till justering av åtgärderna. Nu har 
en kontrollstation gjorts för Grön handlingsplan.  

Resultatet av kontrollstationen av Grön handlingsplan finns på sid 18-22 i bilaga 
1. Eksjö kommun omnämns som en kommun som inte åtagit sig så många 
åtgärder men har en hög genomförandegrad på det man åtagit sig.  

Inför detta remissutskick har Länsstyrelsen samlat in synpunkter på åtgärderna 
och gjort vissa justeringar. Det handlar om förtydliganden och ökad flexibilitet för 
genomförandet. Förvaltningen ser positivt på dessa justeringar, för mer 
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information se bilaga 2. I samband med denna avstämning finns det också 
möjlighet att åta sig fler åtgärder. 

En av åtgärderna som Eksjö kommun ännu inte åtagit sig är nr 34) Kartläggning 
av socialt viktiga naturområden. Åtgärden handlar om att kartlägga och klassificera 
naturområden som har stor betydelse för friluftsliv, rekreation och turism. Syftet 
är att genom bättre kartmaterial öka förutsättningarna för att ta tillvara viktiga 
värden. För mer information se bilaga 2. 

I arbetet med Översiktsplanen har det framkommit behov av kartläggning av 
socialt viktiga naturområden. Det hade därför passat Eksjö kommun väl att anta 
denna åtgärd, med målet att den ska vara genomförd 2022.  

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist och  
samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring 
Bilaga 1 Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljö och klimat 2020-17  
Bilaga 2 Grön handlingsplan justering av åtgärder  
      

Utdrag:  
Länsstyrelsen 
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadssektorn 
Tillväxt o utveckling 
Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Lu § 14 Eksjö kommuns policy för ledning av hel- 
och delägda bolag - revidering 
Dnr KLK 2020/330 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta reviderad policy för Eksjö kommuns ledning av hel och delägda bolag. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-27, § 39 en Policy för styrning och 
ledning av Eksjö kommuns indirekt och direkt ägda bolag. Detta är ett förslag på 
en revidering av den policyn. Revideringarna som föreslås är: 

 Titeln har ändrats för att Policyn ska bli tydligare och inte blandas ihop 
med kommun koncernens policy för styrning och ledning som beslutades 
av kommunfullmäktige 2018-12-11 § 73. 

 Hänvisningar till lagrum har uppdaterats. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord du Rietz 
Policy för ledning hel och delägda bolag   
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kommunens hel- och delägda bolag
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Lu § 15 Revisionens granskning av Uppsiktsplikt 
och ägarstyrning - svar 
Dnr KLK 2020/313 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta svaret som sitt eget, samt 

att ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
KomRedo har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en 
fördjupad granskning av kommunstyrelsens arbete med uppsiktsplikt och 
ägarstyrning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Av genomförd 
granskning framgår att den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens 
ägarstyrning och uppsikt över de helägda och delägda bolagens verksamheter är 
lagenlig och har goda förutsättningar att bli ändamålsenlig utifrån den nya 
styrmodell som gäller för innevarande verksamhetsår (2020). Det är dock för 
tidigt att kunna bedöma ändamålsenligheten då ännu ingen uppföljning gjorts. 

Revisorerna i Eksjö kommun och Komredo har utifrån granskningen givit 
kommunen ett antal rekommendationer.  

Rekommendationer med svar 
 ”Vi rekommenderar att den parlamentariska beredningen som nu är tillsatt ser över 

kommunens organisation i syfte att föreslå en tydligare och mer renodlad 
organisationsmodell.”  

Hur kommunen kommer att organisera sitt politiska arbete bereds i en 
parlamentarisk beredning som påbörjade sitt arbete december 2020 och väntas 
lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige första kvartalet 2022. Sedan beslutar 
kommunfullmäktige om kommunens politiska organisation.  

 ”Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger en stående punkt på 
sammanträdesdagordningen för hel- och delägda bolag.” 

 
Kommunstyrelsen har en stående punkt ”Eksjö kommuns bolagsprotokoll”. 

 ”Vi rekommenderar att kommunstyrelsen årligen tillställer respektive bolag en 
skrivelse där ändamålsparagrafen i ägardirektiven punktas upp och där bolagen 
lämnar en skriftlig redogörelse på respektive punkt.” 
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I förslaget till ägardirektiven för 2022 som behandlas i kommunfullmäktige 2022-
03-18 finns en stående dagordning för ägarsamråden där denna punkt är med på 
vårens ägarsamråd. 

 ”Vi rekommenderar att samtliga företag, där kommunen har ett betydande ägande, 
redovisas i kommunens och bolagens årsredovisningar.” 

 

En översyn kommer att ske över vilka företag där ägande finns som redovisas i 
kommunens och bolagens årsredovisningar för att säkerställa att de där det finns 
ett betydande ägande redovisas. 

 Vi rekommenderar att ägardirektivens koppling till den nya styrmodellen tydliggörs.  
 

Policy för styrning och ledning av Eksjö kommun direkt eller indirekt ägda bolag 
som är antagen av kommunfullmäktige 2014-03-27 § 39 kommer att revideras 
första eller andra kvartalet 2021 och då kommer kopplingen bli tydligare. 

 ”Vi rekommenderar att kommunstyrelsen i sin årsredovisning redovisar sitt årliga 
beslut om den verksamhet som respektive bolag har bedrivit under föregående 
kalenderår, varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna eller utifrån syftet med ägandet utifrån avtal.” 

 

Kommunstyrelsens beslutet om bolagens verksamhet varit förenliga med det 
kommunala ändamålet kommer att redovisas i kommunens årsredovisning.  

 ”Vi rekommenderar att kommunstyrelsen för de delägda bolagen aktualiserar frågan 
om gemensamma ägardirektiv/aktieägaravtal med övriga delägare.”  

 

Diskussioner sker med övriga ägare på ägarsamråden.    

 Vi rekommenderar också att kommunstyrelsen löpande gör avstämningar av att de av 
kommunen utsedda representanter i bolagen överensstämmer med bolagsverkets 
uppgifter.  

Förvaltningen kommer få ett uppdrag att skapa en rutin för att ha kontroll på att 
det är rätt uppgifter. 

 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tar del av SKR:s uppdaterade principer för 
ägarstyrning och vidtar de åtgärder som rekommenderas och är tillämpliga.  

 

Kommunstyrelsen kommer att ta del av detta och vidta de åtgärder som 
rekommenderas och är tillämpliga. 
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Beslutsunderlag  
Beslut Kf 2020-12-15  
Revisionsskrivelse Granskning av uppsiktsplikt och ägarstyrning  
Granskningsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning  
Svar revisionens granskning av uppsiktsplikt 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Revisionen
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Lu § 16 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 
- del 1 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport,  

att förvaltningen verkställer identifierade utvecklingsområden, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att vid framtagande av förslag på internkontrollplan 
2021 ska en kvalitativ analys av direktupphandlingar ingå i internkontrollplanen. 

Ärendebeskrivning  
Att enligt uppdrag från kommunstyrelsen ge en tydligt beskrivande bild av 
verksamheten för Vux i12 och Campus i12. Resultatet presenteras i två separata 
rapporter, en för Vux i12 och en för Campus i12.  Steg 1 är genomlysning med 
fokus på ekonomi och inköp (upphandling). Ekonomi redovisades till 
kommunstyrelsen 2020-12-01 och inköp redovisas separat för kommunstyrelsen 
2021-02-23. Steg 2 kommer redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 
2021. Fokus är på ett framåtsyftande perspektiv med förslag på åtgärder. 
Slutrapporten har fokus på kvalité, jämförelse med andra kommuner och en 
sammanfattande slutsats.  
Ledningsutskottet  beslutade 2020-09-01 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsen 2020-12-01 redovisa en genomlysning gällande ekonomi- och 
upphandling utav Campus i12 och Vux i12. Kommunstyrelsen beslutade att 
godkänna steg 1 2020-12-01 och att inköp och upphandling ska kompletteras och 
redovisas på kommunstyrelsen 2021-01-19. Ändrade förutsättningar gör att 
redovisningen har ändrats till 2020-02-23. 

Genomförande 
Genomlysningen har en styrgrupp bestående av Tord du Rietz (kommundirektör), 
Nina von Krusenstierna (sektorschef tillväxt- och utvecklingssektorn), Simon 
Lennermo (biträdande ekonomichef) och Catharina Tingvall (kanslichef). 
Styrgruppen ansvarar för sammanställning och analysen och har under arbetet 
haft en kontinuerlig dialog.  

Informationsinhämtningen till rapporten består av granskning av genomförda 
upphandlingar i syfte att skapa en nulägesbeskrivning och avvikelseanalys, såväl 
innevarande år som historiska data. Översyn har gjorts av styrdokument, 
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utbildningar och revisionsgranskningar. Enskilda intervjuer av chefer har skett. 
Det har inhämtats information från controller och upphandlingssamordnare. 

 
Genomlysning av inköp och upphandling är en del av helheten av 
genomlysningen av Vux i12 och Campus i12. I Eksjö kommun finns policy och 
riktlinjer för hur upphandlingar ska hanteras. Uppföljning sker bland annat via 
internkontroll. Under perioden som genomlysningen granskat (2017-2020) har det 
även extern revision utförts på uppdrag av kommunrevisionen. I denna 
genomlysning har kontroll utförts av såväl ramavtals/avtalstrohet som kontroll av 
korrekt utförda direktupphandlingar.  

Rapport Vux i12 
För respektive år 2017-2020 har ramavtals/avtalstroheten för Vux i12 varit hög, 
mellan 96 procent till 99 procent.  

Avseende direktupphandlingar är det hög följsamhet sett till antal 
direktupphandlingar. Däremot beloppsmässigt är det framförallt 2017-2018 som 
urskiljer sig då köpt yrkesförarutbildning ifrån Eksjö fordonsutbildning gjorts i 
tron att de ingick i kommunkoncernens samlade utbud.  

Det totala inköpsvärdet som är med i urvalet i denna genomlysning är cirka 9,3 
mnkr, varav 3,2 mnkr avser 2017; 2,9 mnkr avser 2018; 1,6 mnkr avser 2019 och 
1,6 mnkr avser 2020. Utvecklingen från 2017 till 2020 har varit positiv där det var 
65 procent som var ok 2017 till att det är 98 procent som är ok under 2020. Den 
enskilt största avvikelsen är kopplad till inköp av yrkesförarutbildning ifrån Eksjö 
fordonsutbildning (Nifsarp) och detta påverkar såväl 2017 som 2018 års resultat. 

Rapport Campus i12 
För respektive år 2017-2020 har ramavtals/avtalstroheten för Campus i12 varit 
hög, mellan 97 procent till 99 procent.  

Andel av direktupphandlingsbeloppen som saknat dokumentation har varit 46 
procent (2017), 14 procent (2018), 34 procent (2019) och 59 procent 2020. 
Dokumentation för direktupphandlingar har saknats framförallt för externa 
lärarkonsulter och utbildningsledare som använts i utbildningarna tidigare men där 
förlängd tidsperiod skett utan att direktupphandling och dokumentation gjorts på 
detta, att tjänst varit under upphandlingsprocess men där dokumentation saknas 
för tidsperiod innan nytt avtal tecknats samt att upphandling skett via tekniska 
högskolan i Jönköping men där dokumentation på detta saknas i Eksjö.  

I genomlysningen har kontroll gjorts av mindre enstaka inköp där det samlade 
värdet överstiger beloppsnivåer så att konkurrensutsättning och dokumentation 
ska ske. Här har brist gällande framförallt hotellövernattningar skett.  

Det totala inköpsvärdet som är med i urvalet i denna genomlysning är cirka 27,3 
mnkr, varav 7,8 mnkr avser 2017; 7,9 mnkr avser 2018; 7,4 mnkr avser 2019 och 
4,3 mnkr avser 2020. 

41



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Utvecklingen av andelen som varit ok har varit 65 procent 2017; 82 procent 2018; 
75 procent 2019 och 83 procent 2020. Av de delar som bara är dokumenterade är 
dessa belopp i huvudsak kopplat till lärarkonsulter inom utbildningen visuella 
effekter. Utvecklingen av andelen som inte varit ok har varit 26 procent 2017; 7 
procent 2018; 15 procent 2019 och 16 procent 2020. De delar som inte varit ok är 
det i framförallt externa lärarkonsulter som använts tidigare men där förlängd 
tidsperiod skett samt hotellövernattningar. 

Identifierade utvecklingsområden 
 
Upphandling en stående punkt på ledningsgrupp  

 Fortsätta arbetet med att följa upp upphandlingar på sektorns 
ledningsgrupp. Vi anser att det finns kunskap om regler och rutiner vid 
upphandlingar men att det måste följas upp att detta följs. Sektorschef 
måste se till det blir fokus på upphandlingar och att arbetet prioriteras 
samt stötta cheferna inom sektorn i arbetet.  
 

Strategiskt inköpsmöte  
 Strategiskt inköpsmöte för att planera vilka kommande upphandlingar 

som behöver ske. Förslag är att upphandlingssamordnare, sektorsekonom, 
och sektorschef träffas två gånger/år för att tydliggöra, strukturera och 
tidsplanera kommande upphandlingar. 

 Innan köp av mindre belopp görs behövs det en uppskattning över om 
det kommer ske flera inköp under året av samma karaktär. Det finns 
annars en risk att det samlade värdet per kalenderår överstiger 
beloppsgränserna enligt riktlinjerna för direktupphandling. En hjälp i 
arbetet är att använda oss av hur det varit tidigare år. Ansvaret är hos 
respektive chef innan inköp sker. Det ska finns med på agendan på de 
strategiska inköpsmötena.  
 

Förbättring av internkontrollen  
 Det behövs en kvalitativ analys av innehållet på direktupphandlingar. Syfte 

är kvalitativt gå igenom innehållet i dokumentationen. 
Ekonomiledningsgruppen och upphandlingsenheten förbereder 
tillsammans den kvalitativa analysen och utser vilka verksamheter som ska 
fokuseras på. Kvalitativ analys sker halvårsvis, fokusera på några utvalda 
verksamheter per halvår. Upphandlingsenheten genomför den kvalitativa 
analysen där bland annat dokumentation begärs in för genomgång.  
Upphandlingsenheten har dialog med sektorsekonom och berörda 
personer från verksamheten utifrån material.  

 En redovisning av den kvantitativa uppföljningen av direktupphandlingar 
ska innehålla beloppsnivåer och inte bara antal direktupphandlingar som 
är rätt eller fel, för att tydliggöra redovisningen till politiken.  
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Dokumentation direktupphandlingar och avtal 
 Alla avtal ska finnas i avtalsdatabasen. Däremot finns det inte ett bra 

system i avtalsdatabasen idag för lagring av all dokumentation kring 
direktupphandlingar. Direktupphandlingsdokumentation (bakomliggande 
dokumentation) ska registreras i dokument – och 
ärendehanteringssystemet Evolution och finns då sökbara.  

 Det vore önskvärt att mer sökord i upphandlade ramavtal läggs in i 
systemet. Det arbetet behöver upphandlingsenheten göra tillsammans med 
verksamheten. 
 

Återkoppling vid direktupphandlingar  
 Verksamheten har uttryckt önskemål om att få mer återkoppling vid 

direktupphandlingar och om verksamheten har hanterat ärendet på rätt 
sätt. Upphandlingsenheten ska ge direkt återkoppling om det är uppenbara 
fel i e-tjänstens dokumentation. Utifrån genomlysningen har 
kommentarsfält för upphandlingsenheten nyligen lagts till i e-tjänsten. Här 
kan upphandlingsenheten notera om till exempelvis kontakt tagits med 
verksamhet och varför. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Tingvall och biträdande ekonomichef 
Simon Lennermo 
Bilaga Genomlysning inköp del 1 Vux i12  
Bilaga Genomlysning inköp del 1 Campus i12 
Ks beslut 2020-09-29 § 230 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorschef tillväxt och utvecklingssektorn 
Utbildningschef Campus i12 
Vuxenutbildningschef 
Ekonom tillväxt- och utvecklingssektorn 
Kanslichef 
Biträdande ekonomichef 
Upphandlingssamordnare
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Lu § 17 Barn- och ungdomsrådet 
Dnr KLK 2021/32 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inrätta ett barn- och ungdomsråd, samt  
 
att anta uppdragsbeskrivning för barn- och ungdomsråd. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har under flera år haft en väl fungerande Barn- och 
ungdomspolitisk arbetsgrupp. Tidigare fanns ett Barn- och ungdomspolitiskt 
program där uppdraget för den Barn- och ungdomspolitisk arbetsgruppen fanns 
beskrivet. I och med att Kommunprogrammet 2020-2023 ersatte tidigare program 
uppstod behovet av en ny uppdragsbeskrivning.  

Uppdraget motsvarar det uppdrag som andra råd (funktionshinderråd, 
pensionärsråd, brukarråd) har i kommunen. Därför är förslaget att byta namn från 
Barn- och ungdomspolitiska arbetsgruppen till Barn- och ungdomsrådet. 

Förslaget har tagits fram utifrån det tidigare Barn- och ungdomspolitiskt 
programmet. KSP och Barn- och ungdomspolitiska arbetsgruppen har varit 
delaktiga i arbetet.  

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att inrätta ett 
barn- och ungdomsråd. 
 
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 hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist 
Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning Barn- och ungdomsråd  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadschef 
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Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Lu § 18 En utvecklad organisation för lokal statlig 
service - remiss 
Dnr KLK 2021/25 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrandet till Finansdepartementet. 
 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag. 

Eksjö kommuns synpunkter på slutredovisningen är: 
 

 Det föreslagna antalet nya servicekontor i gles- och landsbygdsområden 
täcker inte det reella behovet. 

 Ett nytt statligt servicekontor bör även etableras i Eksjö kommun. 
 Förslaget att fler statliga myndigheter bör kunna ingå i kontorens verksamhet 

är mycket bra ur ett medborgarperspektiv. 
 
Demokrati- och integrationsaspekt 
Många av de kommuninvånare som, i dagsläget, har mest regelbundna 
kontakter med de i servicekontoren aktiva myndigheterna hänvisas i dagsläget i 
första hand till digitala tjänster, trots att de i många fall saknar förutsättningar 
att på egen hand sköta dessa kontakter. Tillgången till ett servicekontor skulle 
möjliggöra personliga kontakter och hjälp med att sköta de rapporteringar och 
ansökningar som annars, p.g.a. exempelvis felrapporteringar eller missade 
rapporteringar, leder till merarbete för såväl individer som handläggare, då 
myndighetsbeslut om ex. ersättningar omprövas. Individer med låg 
datakunskap har största behovet av att kunna möta representanter för 
myndigheter och i detta finns ett stort behov av att ha servicekontor på orter 
med stort upptagningsområde av målgruppen. Tillgång eller brist till allmänna 
transportmedel bör påverka val av ort för servicekontor. Eksjö är exempel på 
mindre ort där antalet individer med låg datakunskap ökar och där en direkt 
kontakt med representanter skulle stärka utvecklingen för individ på kort sikt 
och kommunala ekonomin på lång sikt. 

Antalet nya kontor i gles- och landsbygdskommuner eller områden som 
drabbats av statliga nedläggningar 
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Utredarens förslag att bara 15 nya kontor skall etableras i gles- och 
landsbygdskommuner innebär att merparten av Sveriges kommuner fortsatt inte 
kommer ha något lokalt kontor för statlig service.  

På Höglandet finns i dagsläget servicekontor i Nässjö, Vetlanda och Tranås. 

Numerären av Servicekontor bör utökas till fler mindre orter för att nå ut till de 
individer som har bristande kunskaper i att använda digitala medier för 
kommunikation. Individer med bristande digitala kunskaper riskerar att hamna i 
utanförskap och isolering bland annat på grund av brist på information. 
Servicekontor och direktkontakt med representanter för myndigheter kan spela 
stor roll för att öka inkludering vilket motiverar ett utökat antal kontor till mindre 
orter. 

Utredningens förslag på orter där nya servicekontor bör etableras 

Kommuner i gles- och landsbygd eller som särskilt drabbats av nedläggningar av 
annan statlig verksamhet: 
Askersund, Boden, Borgholm, Finspång, Filipstad, Laholm, Lysekil, Nordmaling, 
Nynäshamn, Stenungssund, Sölvesborg, Tingsryd, Ånge, Åre och Östhammar. 

Utlokalisering av fler servicekontor till mindre orter är av väsentlig betydelse av 
två orsaker: främst för att bemöta behovet från individer med brist i digital 
kunskap men även för att underlätta för individer att kunna ta sig till 
servicekontor från orter där det finns begränsade allmänna transportmedel. 

Fler statliga myndigheter bör kunna ingå i servicekontorens verksamhet 

I de 117 befintliga kontorens verksamhet kan medborgarna göra ärenden till 
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och, vid vissa kontor, även 
Arbetsförmedlingen. Utredaren föreslår att även Centrala Studiestödsnämnden, 
Kronofogdemyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen bör kunna ingå i 
kontorens verksamhet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från tillväxt- och utvecklingschef Nina von Krusenstierna 
En utvecklad organisation för lokal statlig service 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Finansdepartementet
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Lu § 19 Verkställighet av bifallna motioner och 
medborgarförslag 2020 - uppföljning 
Dnr KLK 2021/18 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen, samt 
 
att anmäla uppföljningen till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
En sammanställning över verkställda motioner och medborgarförslag har 
upprättats. Av uppföljningen framgår att 5 motioner och 9 medborgarförslag har 
behandlats sedan redovisning i kommunfullmäktige 2020-09-24. 

Beslutsunderlag  
Förteckning verkställighet och medborgarförslag 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Lu § 20 Antalet anställda och sjukfrånvaro - 
information 
Dnr KLK 2021/30 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
HR-avdelningen har tagit fram ny statistik gällande antalet anställda och 
sjukfrånvaro inom förvaltningen 
 
Sjukfrånvaron var högre 2020 och största sannolikhet till frånvaron är pandemin 
covid-19. 
Sjukfrånvaron var betydligt högre mars och april 2020, än siffror som redovisas 
från föregående år 2019. 
 
För hela förvaltningen har sjukfrånvaron ökat totalt med 1,6 procent för året 2020 
än föregående år 2019. Detta gäller framförallt i sociala sektorn och tillväxt- och 
utvecklingssektorn. Det är främst korttidssjukfrånvaron som ökat. 
Kommunledningskontoret är undantaget med samma siffror som föregående år. 

Kommunens rekrytering- och bemaningsenheten har haft ett intensivt arbete med 
att bemanna upp med timvikarier i verksamheterna. Vissa verksamheter har haft 
ett mycket ansträngt läge periodvis. När bemanningsläget var som mest ansträngt 
tillsattes 600 vikarietimmar per dag inom den sociala sektorn. Inom barn- och 
utbildningssektorn tillsattes cirka 300 vikarietimmar per dag.   

De flesta som arbetar inom kommunen är anställda inom sociala sektorn och 
barn- och utbildningssektorn. Dessa medarbetare har inte samma möjlighet att 
arbeta hemifrån som det finns för administrativa tjänster. Medarbetare med 
administrativa tjänster har i större utsträckning möjlighet att arbeta hemifrån om 
man har milda symptom. 
 
Sjuklönekostnader inklusive personalomkostnader visar på helåret 2020 en siffra 
motsvarande 23 142 444. Helåret 2019 visar motsvarande på 15 013 488 kr. 

Antal tillsvidare (TV) och allmän visstidsanställning (AVA) 2019 -december var 
1903 timavlönade anställda vilket motsvarar 1743 årsarbetare. Antal tillsvidare och 
allmän visstidsanställning 2020- december var 1873 vilket motsvarar 1727 
årsarbetare. 

49



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag  
Statistik från HR-avdelningen 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen
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Lu § 21 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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Lu § 22 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/35 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisade kommunledningskontoret, 16 stycken 
delegationsbeslut gjorda utav förhandlingsansvarig, HR-chef, tillförordnad HR-
chef samt upphandlare. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Träffpunkt Elvings för perioden 2020-10-01—2024-09-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Hults förskola för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
HIA Kärnhuset för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
familjedaghemmet Delfinen för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Prästängsskolan för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
förskola Kullalyckan för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Prästängsskolan för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
gymnasiet för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för 
Skogshyddan (komomsorgen) för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
gymnasiet för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Ramavtal har tecknats med Inexchange Factorum AB avseende VAN-
tjänst för perioden 2021-01-11 - 2023-03-14 med möjlighet till förlängning 
6 gånger 12 

 Samverkan enligt avtal (CSG) 
 Ramavtal har tecknats med Nässjö Miljö och återvinning AB avseende 

Hämtning av avfall för perioden 2021-01-01 - 2024-12-31. 
 MBL § 11, 38 
 Samverkan enligt avtal (CSG) 
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Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Lu § 23 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök 
Dnr KLK 2020/322 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att efter vidtagna åtgärder, med syfte att minska riskerna för smittspridningen, 
åter öppna Eksjö kommuns Kontaktcenter för fysiska besök från och med den 1 
mars 2021. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av den rekommendation som regeringen gav den 18 december 
2020, om att all icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner och 
kommuner omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari 2021, stängdes 
Eksjö kommuns Kontaktcenter för fysiska besök den 22 december 2020. Beslutet 
om att hålla stängt för fysiska besök har därefter förlängts vid två tillfällen. 

Att helt sluta ta emot besök på Kontaktcenter är inte möjligt då en del av de 
arbetsuppgifter som utförs kräver ett fysiskt besök till lokalerna, till exempel för 
att hämta bilnycklar, paket eller dylikt. Kontaktcenter behöver även vara 
behjälpliga vid sådana ärenden som inte kan vänta, till exempel ta emot leveranser, 
och i vissa fall hjälpa kommuninvånare att ta del av kommunens tjänster. Till 
exempel vara behjälpliga med att ta del av informationsmaterial eller fylla i 
blanketter. Istället för att hålla stängt är bedömningen, att det med vissa åtgärder 
för att minska riskerna för smittspridning, kan vara möjligt att hålla öppet. På så 
sätt minskar inte möjligheten att få del av nödvändig kommunal service. 

 Fortsätta att uppmana invånare och medarbetare att i första hand ta kontakt 
med Kontaktcenter via mejl eller telefon, och bara när det är nödvändigt, 
utföra ett fysiskt besök. 

 Sätta ett maxantal för hur många personer som får befinna sig i 
Förvaltningshusets entré samtidigt. 

 Sätta ut markeringar i golvet som tydliggör avstånd i kön till Kontaktcenters 
reception. 

 Tillhandahålla handsprit till besökare. 
 Uppmana leverantörer att lämna paket intill Kontaktcenters reception utan 

att besöksluckan ska behöva öppnas. Medarbetare hämtar därefter paket när 
leverantör har lämnat lokalerna. 

 Uppmana individer som ska lämna in brev att istället lämna dem i 
Förvaltningshusets brevinkast. 
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 Uppmana besökare som ska lämna in bilnycklar, paket eller övrigt, att lämna 
dessa i en låda som gör att handkontakt kan undvikas. 

 
Sedan tidigare finns plexiglas/acrylglas uppsatt som ett skydd vid besöksluckan. 
Vid behov kan fler åtgärder komma att vidtas. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kommunikationschef Anette Stendahl 
      

Utdrag:  
Kommunikationschef

55



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-02-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 24 Stöd till förstärkt införsäljning och 
etableringsarbete 
Dnr KLK 2021/38 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 

att till kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-23 komplettera underlaget med 
en beskrivning över de tidigare insatser och utredningar som gjorts inom området. 
 
Ledningsutskottets föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 

att ur KS utvecklingsmedel avsätta 400 000 kr för att under pandemin förstärka 
näringslivsenhetens insatser att sälja in lediga lokaler och underlätta nyetableringar 
i hela Eksjö kommun.  

Ärendebeskrivning  
Handeln står inför omvandling och behöver arbeta på nya innovativa sätt för nå 
sina kunder.  Samtidigt har Coronapandemin och restriktionerna, med avsaknad 
av turister och inställda evenemang, drastiskt minskat flödet av människor till den 
lokala handeln och gjort det än svårare för butiksägarna runt om i kommunen att 
klara sina intäktskrav. 

I dialog med ordförandena i Svensk Handel, Fastighetsägarföreningen och 
Mariannelunds Företagarförening framkommer att behovet av en samordnade 
funktion för att fylla de tomma lokalerna har blivit akut. All framtidsforskning ger 
vid handen att insatser måste genomföras omgående för att stoppa den negativa 
trenden med tomma lokaler. 

Näringslivenhetens resurser är idag begränsade genom olika projektinsatser. 
Genom att förstärka näringslivsenhetens arbete med en resurs på 100% under 
perioden 1 april till 31 december som dedikerat arbetar med riktad 
marknadsföring för att locka nyetableringar samt strategiska placeringar av 
befintliga butikslokaler kan trenden med tomma lokaler komma att vändas. 
Arbetet görs i nära samverkan med Fastighetsägarförening, Eksjö handel, 
Mariannelunds företagarförening och Samhällsbyggnadssektorn. 

Under perioden 1 april till 31 december undersöker näringslivsenheten parallellt 
möjligheterna för extern medfinansiering av tjänsten då den kan komma att 
omfatta även övriga företagsetableringar i kommunen. 
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Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Sebastian Hörlin (S) att till 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-23 komplettera underlaget med en 
beskrivning över de tidigare insatser och utredningar som gjorts inom området. 

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

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från näringslivschef Marie Brask 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Näringslivschef

57


	Protokoll förstasida
	Godkännande av föredragningslistan
	Beslut Lu 2021-02-09
Godkännande av föredragningslistan

	Årsredovisning 2020 – kommunledningskontoret 
	Beslut Lu 2021-02-09
Årsredovisning 2020 – kommunledningskontoret 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Budgetprognos 2021 - tilläggsbudget
	Beslut Lu 2021-02-09
Budgetprognos 2021 - tilläggsbudget
	Sida 1
	Sida 2


	Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - budgetdirektiv
	Beslut Lu 2021-02-09
Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - budgetdirektiv
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Granskning av delårsrapport 2020 Eksjö kommun - yttrande
	Beslut Lu 2021-02-09
Granskning av delårsrapport 2020 Eksjö kommun - yttrande
	Sida 1
	Sida 2


	VA Ingarp – villkorat aktieägartillskott
	Beslut Lu 2021-02-09
VA Ingarp – villkorat aktieägartillskott
	Sida 1
	Sida 2


	Förvärv av Nifsarp 1:30.
	Beslut Lu 2021-02-09
Förvärv av Nifsarp 1:30.
	Sida 1
	Sida 2


	Skrivelse från Mörterydnejdens bygdeförening angående väg 892 - svar
	Beslut Lu 2021-02-09
Skrivelse från Mörterydnejdens bygdeförening angående väg 892 - svar
	Sida 1
	Sida 2


	Skrivelse angående hemställan  från Vägsamfälligheten 17140 Eksjöholm - Sjöhaga - svar
	Beslut Lu 2021-02-09
Skrivelse angående hemställan  från Vägsamfälligheten 17140 Eksjöholm - Sjöhaga - svar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Åtgärdsprogram minskad klimatpåverkan 2021-2025 för Jönköpingslän - remiss
	Beslut Lu 2021-02-09
Åtgärdsprogram minskad klimatpåverkan 2021-2025 för Jönköpingslän - remiss
	Sida 1
	Sida 2


	Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat - remiss
	Beslut Lu 2021-02-09
Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat - remiss
	Sida 1
	Sida 2


	Uppföljning av utsläpp av växthusgaser och energianvändning i Eksjö kommun 
	Beslut Lu 2021-02-09
Uppföljning av utsläpp av växthusgaser och energianvändning i Eksjö kommun 
	Sida 1
	Sida 2


	Grön handlingsplan
	Beslut Lu 2021-02-09
Grön handlingsplan
	Sida 1
	Sida 2


	Eksjö kommuns policy för ledning av hel- och delägda bolag
	Beslut Lu 2021-02-09
Eksjö kommuns policy för ledning av hel- och delägda bolag

	Revisionens granskning  av Uppsiktsplikt och ägarstyrning 
	Beslut Lu 2021-02-09
Revisionens granskning  av Uppsiktsplikt och ägarstyrning 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - del 1
	Beslut Lu 2021-02-09
Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - del 1
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Barn- och ungdoms rådet
	Beslut Lu 2021-02-09
Barn- och ungdomspolitiska rådet
	Sida 1
	Sida 2


	En utvecklad organisation för lokal statlig service - remiss 
	Beslut Lu 2021-02-09
En utvecklad organisation för lokal statlig service - remiss 
	Sida 1
	Sida 2


	Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - uppföljning
	Beslut Lu 2021-02-09
Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - uppföljning

	Antalet anställda och sjukfrånvaro  - information
	Beslut Lu 2021-02-09
Antalet anställda och sjukfrånvaro  - information
	Sida 1
	Sida 2


	Obesvarade medborgarförslag och motioner
	Beslut Lu 2021-02-09
Obesvarade medborgarförslag och motioner

	Redovisning av delegationsbeslut 2021 - kommunledningskontoret
	Beslut Lu 2021-02-09
Redovisning av delegationsbeslut 2021 - kommunledningskontoret
	Sida 1
	Sida 2


	Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök
	Beslut Lu 2021-02-09
Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök
	Sida 1
	Sida 2


	Stöd till förstärkt införsäljning och etableringsarbete
	Beslut Lu 2021-02-09
Stöd till förstärkt införsäljning och etableringsarbete
	Sida 1
	Sida 2



