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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 69 Godkännande av föredragningslistan   

§ 70 Tertialrapport per 2021-04-30 - kommunledningskontoret 2021/141  

§ 71 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - förvaltningsram 2021/22  

§ 72 Direktupphandling 2021 - kvartal 1 2021/142  

§ 73 Årsredovisning Höglandets Samordningsförbund 2020 2021/138  

§ 74 Årsredovisning, revisionsberättelse för 2020 - Mediacenter 
Jönköpings län 

2021/140  

§ 75 Budget 2022, Mediacenter Jönköpings län - samråd 2021/146  

§ 76 Samarbetsavtal avseende övergripande ledning av kommunal 
räddningstjänst" 

2021/135  

§ 77 Pension - erbjudande om alternativ KAP-KL 2020/125  

§ 78 Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag - 
revidering 

2020/13  

§ 79 Eksjö kommuns resepolicy - revidering 2021/95  

§ 80 Försäljning av Siken 13 2021/147  

§ 81 Intresseförfrågan markköp Abborravik 2021/149  

§ 82 Försäljning av mark i kvarteret Sandbunkern, del av Stocksnäs 1:1 2021/150  

§ 83 Fiesta -  Eksjö Stadsfest 2021 2021/148  

§ 84 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - kontaktcenter från 
fysiska besök 

2020/322  

§ 85 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner 
och regioner SOU 2021:16 - remiss 

2021/137  

§ 86 Promemorian kompletterande bestämmelser till EU:s förordning 
om en gemensam digital ingång - remiss 

2021/151  

§ 87 Remiss av SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft 2021/91  

§ 88 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - kommunledningskontoret 2021/35  

§ 89 Obesvarade medborgarförslag och motioner   

§ 90 Anmälningsärenden   
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Lu § 69 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: 
Promemorian kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam 
digital ingång – remiss
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Lu § 70 Tertialrapport per 2021-04-30 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/141 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen 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,   
 
att investering görs av tre stycken löpband i syfte att genomföra rullbandstester i 
egen regi istället för att köpa tjänsten av extern leverantör,   
 
att notera informationen om resultatdialog, samt  
 
att godkänna redovisad rapport.  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter april månad var 19,1 mnkr, vilket 
motsvarar 30,6 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 33,3 procent.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 61,5 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mnkr.  

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter april var 0,3 mnkr.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 5,0 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 11,8 mnkr. 

5



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-05-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

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:  

 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. 
Det är en positiv förändring jämfört mot föregående månad med 42 tkr. 
Förändringen är på några olika delposter, såväl personal som övriga kostnader.  

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: +365 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 3,0 procent. Ingen 
förändring jämfört mot föregående månads prognos.  

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

 Företagshälsovården prognostiseras med såväl lägre kostnader som högre 
kostnadsersättningar. Positiv avvikelse mot budget 200 tkr. 

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

Kommunikationsavdelningen 
Prognos: -260 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,4 procent. Det 
är en negativ förändring jämfört med föregående månad med 105 tkr. 

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2021-04-30 Riktpunkt 33,3%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 301 2 450 30% 8 249 52
Ekonomi & upphandling 8 714 2 738 31% 8 303 411
HR-avdelningen 12 206 3 359 28% 11 841 365
Kommunikationsavd. 11 059 3 065 28% 11 319 -260 
Räddningstjänsten 21 977 7 465 34% 21 781 196
TOTALT 62 257 19 076 30,6% 61 493 764

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 11 748 290 5 040 6 708
TOTALT 11 748 290 5 040 6 708
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Förändringen är prognostiserade lägre fiberkostnader för hela förvaltningen samt 
att inte full effekt av lägre portokostnader beräknas under 2021.   

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.  
 Portokostnader prognostiseras med en negativ avvikelse på 210 tkr.  

Räddningstjänsten 
Prognos: +196 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,9 procent. 
Det är en förbättrad prognos jämfört mot föregående månad med 227 tkr. Den 
prognostiserade förändringen är framförallt inom den operativa verksamheten.  

Avvikelsen beror framförallt på: 

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

den operativa verksamheten.  

Investeringar 
Prognos: +5,0 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. 

Vad Budget Prognos 
Räddningstjänsten 8 085 tkr 1 377 tkr 
Övriga KLK 3 663 tkr 3 663 tkr 
Summa 11 748 tkr 5 040 tkr 
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Åtgärd för lägre framtida driftskostnader från och med 2021 
I kommunledningskontorets underlag till budget 2022-2024 finns det med ett 
förslag om att rullbandstester ska genomföras i egen regi av räddningstjänsten 
istället för av extern leverantör i form av företagshälsovård.  

Varje år är Eksjö kommun enligt AFS 2019:3 74 § skyldiga att genomföra 
medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg vid arbete som 
innebär stor fysisk ansträngning. Gäller alla medarbetare som arbetar eller 
kommer att arbeta med rök- och kemdykning inom Eksjö Räddningstjänst.  

Rullbandstest för rök- och kemdykare är en del av den medicinska hälsokontroll 
som görs enligt tidsintervall enligt AFS 2019:3. Rullbandstestet ska genomföras 
varje år och med högst 12 månaders mellanrum. Nyanställda får ej påbörja 
tjänstgöring innan den medicinska hälsokontrollen är genomfört och godkänd. 

För att kunna göra detta krävs en investering av tre stycken löpband till en 
kostnad av cirka 55 tkr, vilket kommer medföra en årlig lägre driftskostnad av 
cirka 65 tkr.  

Beställningar till företagshälsovården för 2021 års tester är inte gjorda ännu. Vid 
inköp av löpband nu kan räddningstjänsten i så fall utföra tester i egen regi redan 
under 2021.  

Kommunledningskontorets totala investeringsbudget prognostiseras med ett 
överskott år 2021 utifrån att framförallt den innehåller delfinansiering av släckbil 
och att leverans av lastväxlare kommer ske under 2022. Av övriga medel inom 
kommunledningskontoret, exklusive räddningstjänsten, är det framförallt medel 
som är avsatta för införande av HR-system (3477 tkr). Upphandling av HR-
system är klar, men det kvarstår fortsatt vissa oklarheter i vad införandeprojektet 
inkluderat projektorganisation på totalen kommer att kosta 2021-2022.  

Investering av löpband borde inrymmas inom kommunledningskontorets totala 
investeringsram, givet att medel av dessa 3477 tkr används och att 
införandeprojekt av HR-system inte kommer att kosta på totalen detta. Då det 
finns en viss osäkerhet av dessa kostnader skulle det kunna innebära att 
investeringsmedel behöver skjutas till i budgetprocessen 2022-2024 för inköp av 
löpband, cirka 55 tkr.  

Förslaget är att tidigarelägga inköpet av löpband och göra detta under 2021 vilket 
medför lägre årliga driftskostnader med cirka 65 tkr.  

Information resultatdialog  
I Eksjö kommuns policy för styrning och ledning (Kf §73, 2018-12-11) framgår 
att resultatdialoger ska ske två gånger per år, i samband med tertialrapport och 
delårsrapport. Resultatdialogerna ett forum för respektive berednings presidium, 
tjänstepersoner ifrån respektive sektor och kommunstyrelsens presidium där 
dialog ska ske om bland annat kvalitet och mål, HR- och ekonomifrågor samt 
andra prioriterade frågor för sektorn och beredningen/nämnden.  
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Vid vårens resultatdialog (vecka 21 och 22) kommer fokus att vara på 

 Dialog kring grunduppdragets resultat 
 Dialog kring kommunprogrammets indikatorer för effektmålen utifrån 

indikatorernas relevans för styrning och målnivå.  
 Dialog kring vilka som är de mest prioriterade frågorna för sektorn och 

beredningen/nämnden som finns behov av att lyfta.  

I samband med genomgång av sektorernas uppföljning och analys efter första 
tertialet ska dialog ske på beredningssammanträdena i maj om vilka inspel som 
beredningarna vill att respektive presidium ska ta med sig till resultatdialogen med 
kommunstyrelsens presidium. 

Vid resultatdialogen för kommunledningskontoret deltar tjänstepersoner ifrån 
kommunledningskontoret och kommunstyrelsens presidium. Bilaga om 
resultatdialog bifogas detta ärende för ledningsutskottets inspel inför 
kommunledningskontorets resultatdialog.  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
Bilaga uppföljning och analys verksamhetsplan kommunledningskontoret 
Bilaga resultatdialog våren 2021 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Lu § 71 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - 
förvaltningsram 
Dnr KLK 2021/22 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
 
Ledningsutskottets föreslår vidare kommunstyrelsen besluta   
 
att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 
15 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i 
beslutad ram 2022-2024,   
 
att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i augusti utreda olika 
alternativ för att alla hushåll ska ha anslutningsmöjlighet till fiber   
 
att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i april 2022 utreda olika 
förslag till utbyggnadstakt av infrastruktur för elladdning samt kommunens 
engagemang i infrastrukturen.  

att fastställa resultatmålet till: 
2022: 2,0 % 
2023: 2,0 % 
2024: 2,0 % 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag,

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2022 till oförändrad nivå, 
dvs 22,26 kr. 

Utrymme för planerad driftram för förvaltningen är då (vid nuvarande 
skatteprognos per 21-04-29)
2022: 1 181,9 mnkr 
2023: 1 202,5 mnkr 
2024: 1 229,7 mnkr 

Utrymmet för planerad investeringsram är då totalt 130 mnkr under 
treårsperioden:
2022: 43,0 mnkr 
2023: 44,0 mnkr
2024: 44,0 mnkr 
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Ge förvaltningen i uppdrag att redovisa i augusti 

- att göra en analys av eventuella specifika åtgärder inom 
utbildningsverksamheterna, på grund av pandemin, som påverkar 
planperioden 2022–2024.  
 

- att redovisa behovet inom LSS fram till 2026. 
 

- att redovisa handlingsplan för förebyggande arbete och minskade 
placeringar inom socialt stöd. 

- Att redovisa arbetet mellan barn- och utbildningssektorn och sociala 
sektorn med elever med psykosociala problem som riskerar att inte klara 
sin skolgång. 
 

- att redovisa verksamhetens årshjul samt göra en kostnads- och 
konsekvensanalys utifrån minskade öppettider på muséet.  
 

- att redovisa för planperioden genomförbar investeringsbudget samt plan 
på hantering av framtida större investeringar.  

 
- att uppdatera budgetunderlag med aktuella nyckeltal.  

 
- att uppdatera den tidigare genomförda genomlysningen. 

 
- att utreda möjlig samfinansiering av näringslivsutvecklare.  

 
- att uppdra till förvaltningen att till ledningsutskottet augusti ge förslag på 

redovisade åtgärder som kan verkställas under 2021. 
 

Ge förvaltningen i uppdrag att redovisa till november 

- att i samverkan med Eksjö kommunfastigheter göra en översyn av 
lokalvården inom barn- och utbildningssektorn utifrån effektivitet och 
bibehållen kvalité. 
 

- att kartlägga IT-programvara inom förvaltningen utifrån aktuellt behov. 
 

- att redovisa handlingsplan för ökad sysselsättning och minskat 
försörjningsstöd samt beskriva samverkan med arbetsförmedling, 
näringsliv och andra aktörer. 
 

- att, utifrån ett bemanningsperspektiv, utreda möjligheter för ökad 
personalkontinuitet inom äldreomsorgen. 
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Ärendebeskrivning  
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni genom att resultatnivå och utdebitering fastställs. Då beaktas dels 
det utrymme som aktuell prognos för skatteintäkter och utjämningsbidrag ger 
tillsammans med prognoser för pensioner, kapitalkostnader och 
personalkostnader. Och dels de förändrade behov som finns i verksamheterna. 
Nedan beskrivs utrymmet vid aktuell prognos samt sammanfattning av 
sektorernas behov av driftmedel och investeringar, en utförligt presentation av 
behoven finns i separat material.  

Utrymme 

Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från SKR från 29/4, ny 
prognos kommer 26/8. Jämfört med underlaget som budgetberedningen 
behandlade 27-28/4 har skatteprognosen förbättrats och utrymmet för 
verksamhetens ramar utökats med:  
2022: +7,5 mnkr 
2023: +9,5 mnkr 
2024: +11,5 mnkr 
Den budget som ledningsutskottet behandlar i augusti kommer uppdateras med 
aktuell prognos för skatter och bidrag, personal- och kapitalkostnader.  
 
Skatter och bidrag 
Underlaget för skatter och bidrag har förbättrats jämfört med fastställd budget för 
2022 och verksamhetsplan för 2023. Dock är det osäkert då prognosen för 
skatteunderlagets utveckling bygger på att ekonomin återhämtar sig efter 
pandemin, vilket är osäkert i vilken takt det kommer att ske. 
 
Befolkningen som skatteprognosen bygger på har reviderats ned jämfört med 
fastställd budget för 2022. Nuvarande skatteprognos bygger på att invånarantalet 
1 november före budgetåret är: 
2022: 17 824 invånare 
2023: 17 854 invånare 
2024: 17 884 invånare 
 
Jämfört med de av KF fastställda budgetramar har skatteintäkter och bidrag 
förbättrats med 23,4 mnkr för 2022 och 21,5 mnkr för 2023 
 
Pensioner och kapitalkostnader 
Pensionerna för 2022 prognostiseras att bli 0,5 mnkr högre än den fastställda 
budgeten. Kostnaderna för pensionerna bygger på Skandias prognos per 2020-12-
31. Ingen förändring för kapitalkostnaderna mot fastställd budget. 
Kapitalkostnaderna är beräknade utifrån befintliga investeringar tom 2020 och 
prognostiserade investeringar 2021. 
 
Personalkostnader 
Största enskilda ökningen av kostnaderna är löneökningarna. I underlaget har en 
uppräkning av personalkostnader, som bland annat ska inrymma löneökningar, 
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gjorts med 2,2 procent, 2,3 procent och 2,4 procent respektive år, vilket motsvarar 
prognosen för konjunkturlönestatistiken 2022-2024 i SKR:s cirkulär 21:12. 
Uppräkningen för 2022 är i nivå med den fastställda ramen. 
 
Resultat 
Enligt fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska resultatet i snitt 
av 10-årsperiod vara minst 1,8 procent samtidigt som budgeterat resultat ett 
enskilt år inte får understiga 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Med det goda 
resultatet från 2020 kan resultatnivåerna sänkas mot fastställd budget för 2022 och 
2023 från 2,8 procent till 2,0 procent för samtliga år i planperioden, det frigör 
drygt 9 mnkr till driften per år.  
 
Nedan framgår resultaten respektive år. 

 

 

 

Resultaträkning med senaste skatteprognosen(ny kommer 26/8) 

 

Sammanfattning utrymme 
Med de förutsättningar som nu råder är utrymmet för sektorsramarna 2022-23 
högre än den fastställda budgeten. För 2022 är utrymmet 33,4 mnkr högre och för 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Snitt 10 år
Resultat i mnkr 20,2 39,1 -25,9 -9,8 23,2 47,9 31,4 24,3 24,8 25,3 20,1
Skatter&bidrag 887,7 957,6 990,0 1 035,3 1 086,8 1 154,0 1 164,5 1 218,3 1 239,2 1 266,8 1 100,0
Resultat i % 2,3% 4,1% -2,6% -1,0% 2,1% 4,2% 2,7% 2,0% 2,0% 2,0% 1,8%

Bokslut Budget

2,3%

4,1%

-2,6%

-1,0%

2,1%

4,2%

2,7%

2,0% 2,0% 2,0% 1,8%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Snitt 10
år

Budget20 Utfall20 Budget 21
Prognos21 

(mars) Budget 22 Budget 23 Budget 24

Verksamhetens nettokostnader -1 080 323 -1 088 098 -1 114 039 -1 142 025 -1 175 095 -1 195 544 -1 222 684
Avskrivningar -24 030 -24 044 -24 029 -23 933 -24 280 -24 280 -24 280
Verksamhetens nettokostnader -1 104 353 -1 112 143 -1 138 068 -1 165 958 -1 199 375 -1 219 824 -1 246 964

Skatteintäkter 836 861 818 240 837 804 854 968 884 590 911 744 936 851
Kommunalekonomisk utjämning 291 758 335 793 326 716 342 032 333 714 327 470 329 969
Finansiella intäkter 6 278 6 860 5 520 5 520 6 220 6 220 6 220
Finansiella kostnader -100 -185 -100 -200 -200 -200 -200
Ränta pensionsskuld -444 -636 -430 -430 -600 -600 -600

Årets resultat 30 000 47 929 31 442 35 932 24 349 24 810 25 276

Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,7% 4,2% 2,7% 3,0% 2,00% 2,00% 2,00%
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Ledningsutskottet  2021-05-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

2023 31,0 mnkr högre. Orsaken är i huvudsak dels bättre prognos för skatter och 
bidrag och dels möjlighet till lägre resultat på grund av det goda resultatet 2020. 

Underlag i budget steg 1 

Drift 

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas 
i den ram KF beslutat om för sektorn 2022-23. För 2024 är ramarna inte 
beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2023.  

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år. Med ett underlag från sektorerna på de fastställda 
ramarna har politiken möjlighet att omprioritera mellan verksamheter och utöka 
ramarna med 25,9 mnkr 2022 och 24,2 mnkr 2023.  

I underlaget finns följande tre delar:  

 Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2022 (volym-, 
prisförändringar) 

 Behov för ökad ambition 
 Möjliga effektiviseringar och minskad ambition. Minskad ambition 

värderas i tre nivåer efter hur det drabbar brukarna, där prio1 har minst 
påverkan och prio 3 har störst. 

 
Nedan sammanfattas underlagen från sektorerna: 

 

(Revisionens budget bereds av KF:s presidie, och ingår inte i budgetberedningens uppdrag. 
Ovanstående belopp för 2022-23 är fastställt av KF i okt 20, ny beredning inför budget 2022 
har inte skett än) 

KF Ram 
2021

KF Ram 
2022

Nya 
förändrade 
förutsättnin
gar 2022

Angelägn
a behov, 

ökad 
ambition

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 1

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 2

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 3

Nödvändiga 
behov för 

upprätthålla 
nuvarande 
kvalitet (+ / 

-) jmf 22

Angelägn
a behov, 

ökad 
ambition

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 1

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 2

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 3

Nödvändiga 
behov för 

upprätthålla 
nuvarande 

kvalitet (+ / -
) jmf 22

Angelägn
a behov, 

ökad 
ambition

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 1

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 2

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 3

KF/KS/Nämnder 6 848 7 156 294 -300 201 -300
Revisionen 1 349 1 284 10 10
Överförmyndarnämnd 2 229 2 296 136 136
Kommunledningskontoret 61 474 62 254 1 039 2 050 -400 -500 1 931 1 650 -400 -1 450 2 086 1 650 -400 -1 600
Samhällsbyggnadssektorn 45 101 45 334 650 695 1 400 -700 -100 -227 1 536 1 430 -700 -609 -559
Barn- och utbildningssektorn 454 724 458 158 12 145 21 720 -1 100 -1 098 -9 947 15 985 21 036 -500 -2 196 -13 432 16 909 20 046 -500 -2 196 -12 912
Sociala sektorn 453 165 453 545 25 617 3 178 -5 500 -3 658 -16 505 24 942 2 278 -5 809 -3 658 -15 355 25 486 2 278 -5 809 -3 658 -15 905
Tillväxt- och utvecklingssektorn 62 521 61 884 1 556 2 820 -500 -440 -620 1 445 3 440 -1 100 -600 -686 2 220 3 340 -1 100 -800 -1 261
Summa sektorsramar 1 087 411 1 091 911 40 357 30 418 -7 500 -5 196 -27 572 45 438 29 804 -8 809 -6 554 -31 150 48 584 28 744 -8 809 -7 263 -32 237
Ej sektorsbundet
Personal, ofördelat 25 506 47 899 30 22 973 47 405
Kapitalkostnad, ofördelat 1 440 152 848
Resultatfond 2 515 2 500
Utvecklingsmedel 900 1 300 -800 -800
KS medel för oförutsett 1 000 2 000 -1 200 -1 000
KS integrationsmedel 300 500 -200 -200
Projekt försörjningsstöd 1 000 2 200 -1 200 -1 200
Summa ej sektorsbundet 32 661 56 551 30 0 0 0 0 19 573 0 0 0 0 45 053 0 0 0 0
Summa totalt 1 120 072 1 148 462 40 387 30 418 -7 500 -5 196 -27 572 65 011 29 804 -8 809 -6 554 -31 150 93 637 28 744 -8 809 -7 263 -32 237

Rambehov 1 188 849 1 213 473 1 242 099
Utrymme 1 181 892 1 202 518 1 229 698
Differens -6 957 -10 955 -12 401
Resultatnivå% 2,7% 2,8%
Resultat tkr 31 442 33 456

2,0%
25 276

1 148 581
1 181 892

33 311

1 166 960
1 202 518

35 558

1 193 790
1 229 698

35 908

Totalt presenterade effek tiviseringar/minskad ambition

2,0%
24 349

2,0%
24 810

2022 2023 2024

-40 268 -46 513 -48 309
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

I underlaget har sektorerna presenterat belopp jämfört mot KF-ram 2022, 
samtidigt som utrymmet för ramarna har utökats på grund av lägre resultat och 
ökade intäkter för skatter och bidrag: 

 

I underlaget presenteras mer neddragningar än vad som behöver genomföras för 
att rymmas inom ram inklusive ökade behov för oförändrad kvalitet (dvs 
volymökningar mm) för att beslutsunderlaget ska möjliggöra olika politiska 
prioriteringar. Om inga ambitionsökningar ska prioriteras behöver av presenterade 
neddragningar följande belopp genomföras respektive inte genomföras: 

 

 

Investeringsbudget 

Investeringarna ska enligt budgetdirektivet dels vara självfinansierade under 
planperioden samt att det ska finnas utrymme för finansiellt sparande om 5 mnkr. 
Dessutom ska investeringarna vara självfinansierade under tio-årsperioden 2015-
2024. Nedan visas utrymmet för investeringar 2021-2023 utifrån utfall 2014-2019 
och budget 2020 med de kriterier som angetts i budgetdirektivet: 

 

Utrymmet för investeringar 2022-2024 är 43-44 mnkr per år. Då resultatnivån i 
förslaget sänkts mot fastställd ram för 2022-2023 minskar utrymmet för 

2022 2023 2024
Utökat utrymme 33,4 31,0

 Ökade behov för 
oförändrad kvalitet 40,4 45,4 48,6
 Ökad ambition 30,4 29,8 28,7

 Effektiviseringar & 
minskad ambition -40,3 -46,5 -48,3

varav
Prio 1 -7,5 -8,8 -8,8
Prio 2 -5,2 -6,6 -7,3
Prio 3 -27,6 -31,2 -32,2

2022 2023 2024

 Behov av neddragningar 7,0 11,0 12,4
 Presenterade 
neddragningar som inte 
behöver genomföras 33,3 24,8 25,3

Budget snitt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 10 år

38,9 56,9 -9,1 12,9 50,3 73,6 55,5 48,5 48,8 49,4 42,6

21,9 56,1 41,7 30,6 27,0 25,8 66,6 43,0 44,0 44,0 40,1

Självfinansieringsgrad av investeringar, % 178% 101% -22% 42% 187% 285% 83% 113% 111% 112% 106%

UtrymmeBokslut

Årets resultat samt icke-likvidpåverkande 
poster, främst avskrivningar mnkr

Årets nettoinvesteringar, mnkr
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investeringar men behovet som sektorerna presenterat ryms inom detta och är 
1,8-12 mnkr lägre än utrymmet per år, sammanlagt under 3-årsperioden 17,9 mnkr 
lägre behov än utrymme: 

 

 

En större investering i förbifart Eksjö finns utanför planperioden, planerat runt 
2027-2028. Det är då bra om investeringsnivån är lägre än utrymmet åren 
dessförinnan för att bygga upp utrymmet för att självfinansiera den större 
investeringen. 

Två objekt som ligger i linje med budgetdirektivets prioriterade mål om hållbarhet 
och digitalisering är möjlighet till utbyggnad fiber och laddinfrastruktur ingår inte i 
underlaget till investering idag men föreslås utredas vidare: 

Fiberutbyggnad 
För att fler ska få tillgång till fiberanslutning i hela kommunen. Förvaltningen 
föreslås få i uppdrag att till budgetberedningen i augusti utreda olika alternativ 
utreds för att slutligen nå 100 procent anslutningsmöjlighet.  
 
Utbyggnad av laddinfrastruktur 
I syfte att utöka infrastrukturen för elladdning föreslås förvaltningen få i uppdrag 
att till budgetberedningen i april 2022 utreda olika förslag till utbyggnadstakt. 
Även omfattningen av kommunens engagemang i infrastrukturen föreslås utredas. 
 
Sammanfattning 
Resultatnivån för planperioden föreslås till 2,0 procent av skatter och bidrag per 
år, vilket är en sänkning av resultatet från den av kommunfullmäktige fastställda 
budgeten för 2022-2023 där resultatnivån är 2,8 procent. På grund av det goda 
resultatet 2020 uppfylls kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning med resultatnivån 2,0 procent av skatter och bidrag.  
 
I budgetdirektivet anges att utdebiteringen ska vara oförändrad, 22,26 kr, vilket 
också föreslås till beslut.  
 
Utrymmet för sektorernas driftramar ökar jämfört med fastställd budget för 2022-
2023 på grund av högre intäkter från skatter och bidrag och lägre resultatnivå. 
Samtidigt har behoven i verksamheterna ökat mer än det utökade utrymmet vilket 

KF 2021
Överfört 
från 2020

Total 
budget 

2021 KF 2022 KF2023 2022 2023 2024
Kommunledningskontoret 4 725 7 023 11 748 3 090 600 3 515 600 400
Samhällsbyggnadssektorn 20 100 10 180 30 280 19 900 19 100 18 900 18 900 27 800
Barn- och utbildningssektorn 4 010 2 439 6 449 4 360 4 360 7 860 5 060 4 500
Sociala sektorn 2 415 6 140 8 555 3 040 2 930 2 890 2 880 3 910
Tillväxt- och utvecklingssektorn 4 575 4 988 9 563 5 975 4 575 5 655 4 575 5 630
Totalt 35 825 30 770 66 595 36 365 31 565 38 820 32 015 42 240

Utrymme 43 000 44 000 44 000
Differens 4 180 11 985 1 760

Investeringar per sektor

Budget 2021 inkl överförda 
medel fr 2020 Investeringsramar Behov
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får beaktas under hösten när prioriteringar ska ske i samband med fastställande av 
sektorsramar. 
 
Utrymmet för sektorernas investeringsramar minskar jämfört med fastställd 
budget för 2022-2023 på grund av lägre resultatnivå. Dock ryms behoven av 
investeringar väl inom det nya utrymmet och möjlighet finns att utöka 
investeringsramarna mot fastställd budget för 2022-2023. 

Uppdrag att utreda alternativ för ökad fiberutbyggnad och laddinfrastruktur 
föreslås ges till förvaltningen. 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg C) att ge 
förvaltningen i uppdrag att till augusti redovisa, 

att göra en analys av eventuella specifika åtgärder inom 
utbildningsverksamheterna, på grund av pandemin, som påverkar planperioden 
2022–2024,  

att redovisa behovet inom LSS fram till 2026. 

att redovisa handlingsplan för förebyggande arbete och minskade placeringar 
inom socialt stöd. 
 
att redovisa verksamhetens årshjul samt göra en kostnads- och konsekvensanalys 
utifrån minskade öppettider på muséet.  

att redovisa för planperioden genomförbar investeringsbudget samt plan på 
hantering av framtida större investeringar.  

att uppdatera budgetunderlag med aktuella nyckeltal.  
 
att uppdatera den tidigare genomförda genomlysningen. 

att utreda möjlig samfinansiering av näringslivsutvecklare.  

att uppdra till förvaltningen att till ledningsutskottet augusti ge förslag på 
redovisade åtgärder som kan verkställas under 2021. 

att ge förvaltningen i uppdrag att till november redovisa, 

att i samverkan med Eksjö kommunfastigheter göra en översyn av lokalvården 
inom barn- och utbildningssektorn utifrån effektivitet och bibehållen kvalité. 

 
att kartlägga IT-programvara inom förvaltningen utifrån aktuellt behov. 
 
att redovisa handlingsplan för ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd 
samt beskriva samverkan med arbetsförmedling, näringsliv och andra aktörer. 
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Sebastian Hörlin (S) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag till augusti redovisa,  
 
att redovisa arbetet mellan barn- och utbildningssektorn och sociala sektorn med 
elever med psykosociala problem som riskerar att inte klara sin skolgång, samt 
 
att, utifrån ett bemanningsperspektiv, utreda möjligheter för ökad 
personalkontinuitet inom äldreomsorgen. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande först proposition på Annelie Hägg C) yrkande mot avslag. 
 
Därefter ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande proposition på 
Sebastian Hörlin (S) yrkande mot avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandena. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Utredningsuppdrag från Annelie Hägg 
Utredningsuppdrag från Socialdemokraterna 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Lu § 72 Direktupphandling 2021 - kvartal 1 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/142 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2021 års internkontroll för kommunledningskontoret godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj (Ks §157, 2021-05-04). 

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

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

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

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

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

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 
kommunledningskontoret 
Fyra direktupphandlingar mellan 25-100 tkr har kontrollerats. Tre av dessa var 
konkurrensutsatta och dokumenterade. En var dokumenterad men inte 
konkurrensutsatt. Den som var dokumenterad men inte konkurrensutsatt avsåg 
inköp av tester för användning vid rekrytering, grupputveckling och 
ledarutveckling där det fanns en leverantör vid tidpunkten för inköpet som kunde 
tillhandahålla efterfrågade tjänster.    
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Upphandlingssamordnare
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Lu § 73 Årsredovisning Höglandets 
Samordningsförbund 2020 
Dnr KLK 2021/138 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2020 för Höglandets Samordningsförbund, samt  
 
att bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2020.  
 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisning 2020 för Höglandets Samordningsförbund redovisas. 
 
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att medverka 
och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och 
rehabilitering i allmänhet. 

Av revisionsberättelsen framgår att uppfattningen är att årsredovisningen upprättats 
i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal 
bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Man tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet 
fastställs. 

Beslutsunderlag  
Höglandets Samordningsförbund - Revisionsberättelse inklusive 
granskningsrapport 2020 
Årsredovisning Höglandets Samordningsförbund 2020 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Lu § 74 Årsredovisning, revisionsberättelse för 
2020 - Mediacenter Jönköpings län 
Dnr KLK 2021/140 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2020 för Mediacenter Jönköpings län, samt 
 
att bevilja styrelsen för Mediacenter ansvarsfrihet för 2020. 
 
Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustafsson (S) deltar inte på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisning 2020 för Mediacenter Jönköpings län har upprättats. Årets 
balanskravsresultat uppgår till 415 tkr samt genomförd reservering till 
resultatutjämningsreserv om 112 tkr innebär att balanskravsresultatet för 2020 
uppgår till 303 tkr.  

Kommunalförbundet har därmed uppfyllt de uppsatta ekonomiska målen för 
2020, att uppnå minst ett 0-resultat i balanskravsresultat och ha ett rörelseresultat 
på minst 1 procent av skatteintäkterna (medlemsintäkterna). 

Utsedda revisorer tillstyrker 2021-03-12 att förbundsdirektionens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs. 

Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2020 jämte revisionsberättelser 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Mediacenter Jönköpings län
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Lu § 75 Budget 2022, Mediacenter Jönköpings län 
- samråd 
Dnr KLK 2021/146 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Budget 2022 för Mediacenter Jönköpings län.  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med förbundsordningen för Mediacenter i Jönköpings län översänds 
förslag till budget 2022 för samråd i medlemskommunerna. 
 
Kommunalförbundet har för avsikt att tillmötesgå medlemskommunernas 
önskemål att inte höja medlemsuttaget 2022 - 2023. Istället tas dessa medel ut från 
Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. Medlen kommer att användas för 
utvecklings- och samverkanskostnader i verksamheten.  

Mediacenter Jönköpings län har sedan starten 2006 byggt upp en stark finansiell 
ställning. Förbundets Egna kapital uppgår 2020-12-31 till drygt 7,1 mkr. Efter 
diskussioner med sakkunnig på Sveriges kommuner och regioner samt förbundets 
auktoriserade revisor, finns en möjlighet att under perioden 2022 - 2024 minska 
Eget kapital till ca 5,5 mkr. 

Beslutsunderlag  
Budget 2022, Mediacenter Jönköpings län - samråd 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Mediacenter Jönköpings län 
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Lu § 76 Samarbetsavtal avseende övergripande 
ledning av kommunal räddningstjänst" 
Dnr KLK 2021/135 

Beslut  
Ledningsutskottet  förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till avtal avseende övergripande ledning vid 
räddningsinsatser med tillhörande ekonomisk kalkyls samt   
 
att ge räddningschef i uppdrag att teckna avtalet. 

Ärendebeskrivning  
Samarbetsavtalet syftar till att åstadkomma ett gemensamt ledningssystem för 
övergripande ledning av större och omfattande räddningsinsatser.  Men också ett 
ledningssystem som kan verka proaktivt över hela ledningsområdet och som på 
ett övergripande plan kan se tecken och hot som kan påverka räddningstjänstens 
förmåga till att leverera ett gott skydd till medborgarna samt vidta förändringar i 
beredskap och organisation för att möta detta.  

Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes utredningar för att se hur 
samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att det behövde 
undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt inom 
ledning.  
 
En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av 
lagstiftningen. Efter skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till 
samma utredare att utvärdera de operativa insatserna och ge kompletterande 
förslag. 
 
Regeringen har berett förslagen och överlämnade i juni 2020 en proposition till 
justerad lag om skydd mot olyckor (LSO) till riksdagen, som den 21 oktober 
beslutade om ändringarna. Lagförslagen trädde ikraft första januari 2021, med 
undantag för kraven om handlingsprogram och ledningssystem, som träder ikraft 
första januari 2022.  

Inom Jönköpings län har räddningstjänsten inom ramen för RäddsamF samverkat 
kring förebyggande arbete, planering, utbildning, ledning och genomförande av 
räddningsinsatser i mera än 20 års tid.   

Förmågan till ledning och samverkan inom RäddsamF är mycket god vilket också 
har visat sig vid flera större händelser som tex branden i kvarteret Arcadien i 
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Jönköping 2001, kvarteret Cicelören Eksjö 2015 men också i samband med flera 
större skogsbränder både inom och utom länet.  

De nya lagkraven medför att RäddsamF ytterligare måste utveckla sin förmåga till 
övergripande ledning då LSO nu ställer krav på ständig tillgång till vakthavande 
räddningschef (VRC) och vakthavande befäl (VB) i organisationens 
ledningscentral. 
 
RäddsamF har fått en förfrågan från samtliga räddningstjänster i Kronobergs- och 
Blekinge län samt räddningstjänsterna i Hultsfred, Vimmerby och Västerviks 
kommuner om att få ansluta sig till den systemledning av räddningstjänst som 
RäddsamF har och håller på att vidareutveckla tillsammans med SOS Alarm AB i 
Jönköping.  

Räddsam F kommer att tillhandahålla övergripande ledning inklusive 
ledningscentral för att säkerställa att de principer för samverkan som vuxit fram i 
Jönköpings län inte förvanskas medan respektive kommun kommer att ansvara 
för den skadeplatsnära ledningen på samma sätt som sker idag.  

Genom detta samverkansavtal skapas en effektiv operativ samordning och ledning 
som i dagsläget kommer att serva drygt 800 000 innevånare i Småland och 
Blekinge. Samarbetet ger också utökade möjligheter till resursallokering vid större 
eller utdragna händelser då regionens samtliga resurser kommer att vara 
disponibla för vakthavande räddningschef.  

Just nu pågår ett intensivt arbete med att skriva fram avtalsunderlag, 
ledningsdoktrin och andra operativa styrdokument.  Nästa steg är att påbörja 
rekrytering till de olika befattningarna i ledningscentralen så att dessa kan vara på 
plats och ledningssystemet kan börja fungera till första januari 2022. 
För att kunna starta rekryteringsprocessen är det viktigt att ett samarbetsavtal är 
undertecknat av tillräckligt många kommuner innan sommaren 2021 så att 
rekrytering och tidsplanen kan fullföljas. 
 
Kostnaden för ledningssystemet är beräknad till 14,50: - / kommun-innevånare 
för år 2022.  

För Eksjö kommuns del ryms kostnaden inom de befintliga kostnadsramar som 
finns för dagens ledningssystem samt de kompletterande medel som tillfördes i 
budget 2021. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Räddningstjänsten
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Lu § 77 Pension - erbjudande om alternativ KAP-
KL 
Dnr KLK 2020/125 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ändra beslut Ks § 157 2020-06-02 till att enbart medarbetare som är 
representanter i förvaltningsövergripande ledningsgrupp erbjuds alternativ  
KAP-KL. 

Ärendebeskrivning  
Tidigare har det beslutats om att erbjuda Alternativ KAP-KL till alla medarbetare 
som har en lön över 8,5 inkomstbasbelopp som en del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Alternativ KAP-KL är en flexiblare lösning för pensionsplacering 
samt även på det sättet att det går att skydda avsättningen vid dödsfall så att den 
tillfaller dess efterlevande. För Eksjö kommun är detta kostnadsneutralt. 

Vår nuvarande rådgivare i pensionsfrågor har via juriststöd och Sveriges 
kommuner och regioner gjort tolkningen att det är högst tveksamt om det går att 
erbjuda en så bred grupp av anställda Alternativ KAP-KL. Tidigare beslut taget av 
Ks 2020-06-02 har inte marknadsförts till den bredare gruppen då det under 
hösten kom indikationer på en stramare tolkning. 

Erbjudandet kan utan tveksamhet förmedlas till kommundirektör, sektorchefer, 
HR- och ekonomichefer samt beslut kring någon ytterligare befattning som kan 
vara aktuell. För att göra urvalet tydligt föreslås att medlemmar av den 
förvaltningsövergripande ledningsgruppen ska få möjlighet till Alternativ KAP-
KL. I dagsläget förutom ovanstående befattningar innefattar det även kanslichef 
och kommunikationschef. 
Anställda som redan har förmånen påverkas inte. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen
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Lu § 78 Finanspolicy för Eksjö kommun och dess 
helägda bolag - revidering 
Dnr KLK 2020/13 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn utav Finanspolicy för Eksjö 
kommun och dess helägda bolag. 

Ärendebeskrivning  
Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs av Eksjö kommun och de 
helägda kommunala bolagen. Finanspolicyn omfattar även förvaltningen av 
kommunens stiftelse- och donationsmedel.  

Målet är att nå bästa möjliga räntenetto med hänsyn taget till ett antal restriktioner 
i form av etiska ställningstaganden, säkerhet och likviditet. 

Kommunen och dess bolags finansverksamhet ska säkerställa betalningsförmågan 
på kort och lång sikt. 

Finansverksamheten ska bedrivas på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa 
inslag. 

Policyn inkluderar de föreskrifter avseende kommunal medelsförvaltning som 
kommunfullmäktige ska fastställa enligt 8 kapitlet § 2-3 i Kommunallagen. 

Finanspolicyn ska revideras vid behov och minst en gång per mandatperiod. 

 
Yrkande 
 
Annelie Hägg (C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn utav 
Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Annelie Hägg (C) yrkande mot avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag 
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Lu § 79 Eksjö kommuns resepolicy - revidering 
Dnr KLK 2021/95 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att resepolicy ersätter riktlinjer för tjänsteresor och riktlinjer för personbilar och 
körsätt vid tjänsteresor från 2015 
 
Vidare föreslås Kommunfullmäktige besluta 

att anta revidering av Eksjö kommuns resepolicy. 

Ärendebeskrivning  
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.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 
Eksjö kommuns resepolicy med gulmarkeringar 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kansliavdelningen
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Lu § 80 Försäljning av Siken 13 
Dnr KLK 2021/147 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna försäljning enligt köpekontrakt för Siken 13. 

Ärendebeskrivning  
Hemhagen och Eksjö kommun ingick 2019 markanvisningsavtal för byggnation 
av hyreslägenheter på fastigheten Siken 13, se Ks § 316 2019-10-29.  

Bygglov är beviljat för projektet som omfattar cirka 30 hyreslägenheter. 
Intentionerna i markanvisningsavtalet är uppfyllda och byggnation avses att 
påbörjas under 2021 vilket innebär att köpekontrakt ska ingås. Köpekontraktet är 
villkorat med att byggstart sker inom 1 år för att köpet ska fullbordas, se 
köpekontrakt i separat bilaga.  

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

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, Mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt Siken 13 Hemhagen Arkadia 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Arkadia Bostäder Jönköping AB 
Samhällsbyggnadssektorn
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Lu § 81 Intresseförfrågan markköp Abborravik 
Dnr KLK 2021/149 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ny detaljplan behöver tas fram för området som helhet och därefter kan frågan 
om markförsäljning avseende mark som idag inte är planlagd återupptas.  
 

Ärendebeskrivning  
Intressenten har lämnat in förfrågan om att få köpa delar av kvarteret Pumpen. 
Området som förfrågan avser är delvis planlagt för verksamheter och ligger till 
viss del utanför planlagt område.  

Samhällsbyggnadssektorn har under längre tid fört diskussioner med intressenten 
om möjliga platser att förvärva för att vidareutveckla sin befintliga verksamhet 
som idag är utspriden. Intressenten vill dels samordna sin egen verksamhet och 
iordningställa byggklar mark för att erbjuda andra verksamheter byggklar mark i 
Abborravik. 

Det finns flertalet tänkbara utformningar då området som förfrågan avser är stort. 
Ett förslag redovisas i presentationen, se underlag. Förslaget behöver dock göras 
mer detaljerat innan ett eventuellt beslut om försäljning bör ske. 

Alternativt kan förfrågan avslås i nuläget med hänvisning till att området bör 
utredas närmare med ny detaljplan norr om kvarteret Pumpen. Det finns flera 
frågor som lämpligen bör utredas närmare för ej planlagda delar och hur området 
norrut från Abborravik bör utvecklas i framtiden.  

Övrigt diskussionsunderlag 

Området vid Abborravik har byggts ut etappvis under en längre tid med enstaka 
nya etableringar. Exploatering av området är förhållandevis kostnadskrävande och 
kräver större investeringar om kommunen ska kunna tillhandahålla byggklara 
tomter för verksamheter. Förutsättningarna i investeringsbudget finns inte för att 
Eksjö kommun ska kunna genomföra tillhandahållande av byggklar mark i 
nuläget. I Eksjö tätort är det i dagsläget begränsad tillgång på byggklar mark för 
verksamheter och det behövs relativt stora infrastruktursatsningar behövs om vi 
ska ha tillgång på byggklar mark för större etableringar.  
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Yrkande  
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Markus Kyllenbeck (M) och Ulf Svensson (SD) att ny detaljplan behöver 
tas fram för området som helhet och därefter kan frågan om markförsäljning 
avseende mark som idag inte är planlagd återupptas. 

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 Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Förfrågan Tingsholmen 
      

Utdrag:  
Tingsholmen Entreprenad AB, Lennart Svensson 
Samhällsbyggnadssektorn
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Lu § 82 Försäljning av mark i kvarteret 
Sandbunkern, del av Stocksnäs 1:1 
Dnr KLK 2021/150 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde 1 juni ha 
dialog och inhämta synpunkter med cykelklubben som i dagsläget verkar inom det 
aktuella området. 
 
Ledningsutskottet föreslår vidare Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna försäljning enligt köpekontrakt för del av Stocksnäs 1:1 i kvarteret 
Sandbunkern. 

Ärendebeskrivning  
Tre vänner Group AB avser etablera förråds- och lagerlokaler för uthyrning i 
Eksjö. Aktuellt område är beläget utmed Breviksvägen i kvarteret Sandbunkern. 

Området är planlagt för industri enligt detaljplan från 2010. Det bedöms som 
lämpligt med aktuell etablering som inte är transportintensiv med anledning av 
Breviksvägens begränsade standard som innebär att tyngre och mer 
transportintensiva verksamheter inte är önskvärt i området.   

Utformningen har gjorts med beaktande av att möjliggöra en eventuell framtida 
av- och påfart från riksväg 32 vilket också innebär att befintlig cykel-bana som 
arrenderas av cykelklubben tills vidare kan finnas kvar i området.  

Förslag till köpekontrakt har arbetats fram med intressenten, se beslutsunderlag.  

Yrkande 
 
Stellan Johnsson (C) med bifall från Sebastian Hörlin (S) ge förvaltningen i 
uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde 1 juni ha dialog och inhämta 
synpunkter med cykelklubben som i dagsläget verkar inom det aktuella området. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Stellan Johnsson (C) tilläggsyrkande mot avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt del av Stocksnäs 1_1 kv Sandbunkern 
      

Utdrag:  
Tre Vänner Group AB 
Samhällsbyggnadssektorn
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Lu § 83 Fiesta - Eksjö Stadsfest 2021 
Dnr KLK 2021/148 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Fiesta behåller bidraget för 2021 för att genomföra stadsfest sista helgen i 
augusti 

Ärendebeskrivning  
Föreningen Fiesta Eksjö har årligen sedan 2008 arrangerat Eksjö stadsfest. 
Rådande Pandemi (Corona, Covid -19) och de restriktioner som det för med sig 
gjorde det omöjligt att genomföra Eksjö stadsfest 2020.  

Föreningen har nu inkommit med en plan för att kunna genomföra stadsfest sista 
helgen augusti 2021. Planen innebär i stora drag att det kommer genomföras ca 
fyra konserter på samma plats vid olika tidpunkt under lördagen. Konserterna 
kommer ha sittande publik och gällande antal följa de rekommendationerna som 
då gäller. Utöver detta kommer det ske aktiviteter på torget i lämplig omfattning 
utifrån då rådande rekommendationer. Fiesta planerar och hoppas på att det går 
att genomföra en mer normal stadsfest 2022. 

Eksjö kommun har beviljat föreningen ett bidrag på 200 tkr för att genomföra 
Eksjö stadsfest 2021. En förutsättning för att föreningen ska ha möjlighet att 
genomföra ovan beskrivna plan är att de får behålla årets bidrag.  

Förslaget till beslut grundas i det arbetet som föreningen gör för kommunen 
utifrån att locka hit folk, marknadsföra kommunen och underhållning för många 
såväl kommuninvånare som gäster.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Föreningen Fiesta Eksjö 
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Lu § 84 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök 
Dnr KLK 2020/322 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att utifrån den fortsatta smittspridningen i samhället, och en fortsatt hög nivå av 
antal vårdade hos Region Jönköpings län, hålla Eksjö kommuns Kontaktcenter 
fortsatt stängt för fysiska besök till och med den 8 augusti.  

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. 

Med anledning av den fortsatta smittspridningen i samhället, och en hög nivå av 
antal vårdade hos Region Jönköpings län, föreslås att Eksjö kommuns 
Kontaktcenter håller fortsatt stängt för fysiska besök till och med den 8 augusti 
2021.  

Kontaktcenter kommer även fortsättningsvis att under ordinarie öppettider hålla 
öppet för de som kontaktar kommunen via telefon och mejl. Det finns möjlighet 
att komma i kontakt med Kontaktcenter, även om dörrarna hålls låsta. För de 
invånare som verkligen kan komma att behöva hjälp av Kontaktcenter via ett 
fysiskt besök, kommer detta att möjliggöras. Även intern utlämning av paket, 
bilnycklar eller dylikt kommer att möjliggöras. Åtgärden syftar främst till att 
försöka minska antalet fysiska kontakter och rörligheten i samhället. 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Sebastian Hörlin (S) att utifrån 
den fortsatta smittspridningen i samhället, och en fortsatt hög nivå av antal 
vårdade hos Region Jönköpings län, hålla Eksjö kommuns Kontaktcenter fortsatt 
stängt för fysiska besök till och med den 8 augusti. 

Efter avslutad överläggnings ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Sebastian Hörlins (S) ändringssyrkande. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Anette Stendahl, kommunikationschef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Kommunikationschef
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Lu § 85 En väl fungerande ordning för val och 
beslutsfattande i kommuner och regioner SOU 
2021:16 - remiss 
Dnr KLK 2021/137 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remissvaret delegeras till ledningsutskottet. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen beslutade 6 februari 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att 
lämna förslag om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i 
kommuner och regioner.   
 
Eksjö kommun har blivit utsedd att lämna synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. Remissvaren ska ha kommit in till 
Finansdepartementet senast den 25 augusti 2021.  

Då kommunstyrelsen har sitt sammanträde efter utsatt datum föreslås att 
remissvaret delegeras till ledningsutskottets sammanträde den 17 augusti. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
      

Utdrag:  
Kommunledningskontoret 
Kommunstyrelsen
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Lu § 86 Promemorian kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om en 
gemensam digital ingång - remiss 
Dnr KLK 2021/151 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrandet till Infrastrukturdepartementet. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun är remissinstans till förslag om ny lag och en ny förordning med 
kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av 
information, förfaranden samt hjälp och problemlösningstjänster och om ändring 
av förordning (EU) nr 1024/2012. Med stöd av EU-förordningen ska en 
gemensam digital ingång inrättas i syfte att minska den administrativa bördan för 
privatpersoner och företag när de utövar sin rätt till fri rörlighet och utför ärenden 
eller bedriver verksamhet över gränserna. Ingången ska integreras i den befintliga 
portalen Ditt Europa - Your Europe (europa.eu) och fungera som en central 
kontaktpunkt där länkar ger tillgång till webbsidor med information, förfaranden 
samt hjälp- och problemlösningstjänster som är publicerade på nationell eller EU-
nivå. 

Förslag till ändring handlar om att under behöriga myndigheter lägga till 
kommunala myndigheter som har ett specifikt ansvar för hela eller delar av ett 
informationsområde, ett förfarande eller en hjälp- och problemlösningstjänst som 
omfattas av tillämpningsområdet hos den aktuella förordningen.  

Förordningen trädde i kraft i december 2018, men ska börja tillämpas stegvis. För 
kommunala myndigheter inträder skyldigheten att som behöriga myndigheter 
tillgängliggöra information och hjälp- och problemlösningstjänster den 12 
december 2022. Från och med december 2023 ska de förfarande som omfattas av 
EU-förordningen finnas tillgängliga via ingången. 

En behörig myndighet kan behöva anpassa sin information och sina förfaranden 
för att t.ex. uppfylla förordningens kvalitets- och funktionskrav. I denna del kan 
kommissionen i viss utsträckning bidra med kostnadsfri översättning och hjälpa 
till med att identifiera finansiering som är tillgänglig genom olika fonder och 
program. Sådan finansiering kan till viss del täcka kostnader för den it-anpassning 
och it-utveckling som kan behövas på nationell nivå. 
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Synpunkter på betänkandet är: 

Utifrån remissen är det svårt att se omfattningen av hur det kommer att påverka 
oss som kommun. Men två aspekter som skulle kunna påverka oss och som vi 
skulle vilja ha mer information eller förtydligande av är; 

Om det är ärenden hos en kommun som ska kunna utföras direkt genom portalen 
Ditt Europa - Hur ska eventuella översättningar och anpassningar i IT-system 
inom kommunen finansieras? 

Det behöver förtydligas vilken typ av information samt omfattningen av 
informationen som en kommun som behörig myndighet ska tillhandahålla. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kim Olsson, digitaliseringsstrateg 
Promemorian kompletterande bestämmelser till EUs förordning om en 
gemensam digital ingång – remiss 
Remissmissiv 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Infrastrukturdepartementet
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Lu § 87 SOU 2021:25 Struktur för ökad 
motståndskraft - remiss 
Dnr KLK 2021/91 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrandet till Justitiedepartementet. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en utredning för att analysera och 
föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på 
central, regional och lokal nivå.  

Utredningen föreslår bland annat en ny lag för kommuners och regioners 
beredskap med ett flertal ambitionshöjningar gällande förberedelser inför, och 
förmåga vid höjd beredskap. Vidare föreslås inrättande av tio beredskapssektorer 
med en sektorsansvarig myndighet per område. Utredningen föreslår även att 
landet ska delas in i större geografiska områden för civil ledning och samordning. 
Dessa områden ska ledas av en civilområdesansvarig länsstyrelse, en så kallad 
civilområdeschef.  

Utredningen framhåller betydelsen av en strukturerad och aktiv samverkan mellan 
myndigheter, kommuner, regioner och privata företag. Hur information delas, 
rapporteras och aggregeras i lägesbilder för att kunna uppnå samordning och 
underlag för beslut är centralt både inom krisberedskap och för civilt försvar.   

Bakgrund 
Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en utredning med uppdraget 
att analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom 
civilt försvar på central, regional och lokal nivå (dir. 2018:79). 

Utredningen föreslår i betänkandet Struktur för ökad motståndskraft att 
samverkansområdena avvecklas och ersätts av tio beredskapssektorer och fyra 
särskilda beredskapsområden. I dessa ingår myndigheter med ansvar för 
verksamheter och funktioner som är särskilt viktiga att upprätthålla under kris, 
höjd beredskap och ytterst i krig. En myndighet i varje beredskapssektor föreslås 
få ett mandat att inrikta och samordna arbetet inom sektorn, en sektorsansvarig 
myndighet.  

 

40



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-05-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Vidare föreslås att landet delas in i större geografiska områden för civil ledning 
och samordning, civilområden. Dessa ska ledas av en civilområdesansvarig 
länsstyrelse benämnd civilområdeschef. Civilområdena ska följa samma gränser 
som de nuvarande samverkansregionerna (tidigare sjukvårdsregionerna). För att 
skapa ökade förutsättningar för regional samordning mellan det civila och det 
militära försvaret föreslås också att Försvarsmakten anpassar sin regionala 
organisation så att militärregionerna sammanfaller med civilområdena och att två 
nya militärområden och regionstaber därmed inrättas.  

Vidare föreslår utredningen nya uppgifter för Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap (MSB) samt förtydliganden av MSB:s roll och fördelningen av ansvar 
och uppgifter inom civilt försvar och krisberedskap. En ny lag, lagen om 
kommuners och regioners beredskap, föreslås ersätta den nuvarande lagen 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunspecifika frågor 
Utredningen föreslår en ny lag, lagen för kommuners och regioners beredskap. 
Lagen ska ersätta nuvarande lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Även 
förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska således ersättas med en 
ny förordning.  

En övervägande del av nuvarande bestämmelser överförs till den nya lagen men i 
en annan struktur. Förändringen innebär till viss del även att vissa uppgifter flyttas 
från överenskommelser till lag och förordning. 

Utredningen föreslår vidare att begreppet extraordinära händelser ska ersättas med 
fredstida krissituationer. Med fredstida krissituation avses situationer som 
kännetecknas av att de avviker från det normala och är svåra att förutse, drabbar 
många människor och stora delar av samhället, hotar grundläggande värden, 
innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning av 
viktiga samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie organisation och 
kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från flera aktörer. 

Risk- och sårbarhetsanalyser 
Utredningen föreslår att kommuner och regioner ska analysera om det inom deras 
ansvarsområde finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker som i fredstid 
eller under krig allvarligt kan hota eller skada det som ska skyddas i samhället eller 
försämra förmågan till verksamhet inom området. Vid analysen ska kommunen 
respektive regionen särskilt beakta händelser som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och som ofta kräver skyndsamma insatser av den egna 
organisationen. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. Av förordningen ska det framgå att det i analysen ska ingå att 
identifiera samhällsviktig verksamhet i den egna verksamheten. Gällande 
begreppet ansvarsområde gör utredningen bedömningen att verksamhet som 
upphandlats eller bedrivs via valfrihetssystem inte ska ingå i analysen. 
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Till skillnad från idag ska det inte göras någon analys av det geografiska området. 
Utredningen föreslår däremot att analyserna fortsättningsvis även ska innefatta 
perspektivet höjd beredskap. Scenarion för perspektivet höjd beredskap föreslås 
upprättas av statliga myndigheter och delges kommuner och regioner.  

Kommunernas och regionernas arbete med beredskap 
Kommuner och regioner föreslås, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, 
och erfarenheter från hanteringen av tidigare fredstida krissituationer, för varje ny 
mandatperiod besluta om: 

 mål och riktlinjer för arbetet med minskad sårbarhet i den egna 
verksamheten och öka förmåga att hantera fredstida krissituationer 

 en plan för hur fredstida krissituationer ska hanteras. 

Utredning betonar att systematiskt lärande bör vara ingångsvärden i det 
förberedande arbetet. För kommunerna föreslås det nu även att styrdokumentet 
bör omfatta kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 

Förberedelser inför höjd beredskap samt utbildning och övning 
Kommuner och regioner föreslås i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav och 
vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 
Förberedelserna ska genomföras i samverkan med berörda statliga myndigheter, 
kommuner och regioner. Kommuner och regioner ska ansvara för att 
förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs 
för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid fredstida krissituationer samt under 
höjd beredskap. Länsstyrelsen och statliga myndigheter föreslås stödja kommuner 
och regioner med metodstöd, digitala övningar, utbildningspaket med mera. 
Planeringsförutsättningar för höjd beredskap föreslås delges till kommuner och 
regioner av länsstyrelsen och civilområdeschefen i samråd med Försvarsmakten. 

Krisledningsnämnd 
Utredningen föreslår att kommunstyrelsen, respektive regionstyrelsen, ska fullgöra 
uppgiften som krisledningsnämnd. Om det finns särskilda skäl får 
kommunfullmäktige, respektive regionfullmäktige, besluta att någon annan nämnd 
ska vara krisledningsnämnd. Dagens bestämmelser om krislednings-nämndens 
verksamhet och upphörande av krisledningsnämnden överförs i stort oförändrade 
till den nya lagen. Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en fredstida 
krissituation medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att 
detta ska ske. Vid bedömningen ska särskilt beaktas behovet av att vidta effektiva 
åtgärder för att   

 förhindra eller åtgärda allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner 

 skydda människors liv och hälsa, utöver insatser inom statlig eller 
kommunal räddningstjänst. 
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Rapportering av förberedelser inför samt vid fredstida krissituationer och 
under höjd beredskap 
Kommuner och regioner ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer 
informerad om vilka åtgärder som vidtagits när det gäller förberedelser för 
fredstida krissituationer och höjd beredskap och hur åtgärderna påverkat 
kommunen eller regionens förmåga att hantera fredstida krissituationer samt 
uppgifterna under höjd beredskap.  

Kommunen och regionen ska även vid fredstida krissituationer samt under höjd 
beredskap delge lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, 
tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 
åtgärder. 

Kommunens geografiska områdesansvar 
Kommuner ska inom sitt geografiska område verka för att berörda aktörer 
samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet avseende 
fredstida krissituationer samt inför höjd beredskap. Vid fredstida krissituationer 
och under höjd beredskap ska kommuner verka för att berörda aktörer samverkar, 
att de åtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas och att informationen till 
allmänheten samordnas. Förslaget innebär således ett tillägg om att kommunerna 
även under höjd beredskap ska samordna information till allmänheten.  

Statlig ersättning till kommuner och regioner 
Kommunerna och regionerna har rätt till ersättning från staten för kostnader för 
förberedande uppgifter som de utför enligt 2, 3 och 4 kap. i utredningens förslag 
till ny lag. Uppgifter som rör fredstida krissituationer berättigar till ersättning 
endast i den mån verksamheten är till nytta för hanteringen av mycket omfattande 
och svåra fredstida krissituationer som allvarligt kan påverka samhällsviktig 
verksamhet i kommunen eller regionen, eller uppgifterna inom civilt försvar. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om ersättningens storlek. 

Utrednings utgångspunkt är att säkerhets- och sårbarhetsreducerande åtgärder 
som inte avser åtgärder för höjd beredskap bör finansieras inom ramen som 
ordinarie verksamhet.  

Eksjö kommuns synpunkter 

Eksjö kommun ser positivt på och tillstyrker de förslag rörande myndighetsnivå 
(beredskapssektorer, sektorsansvarig myndighet, större geografiska områden för 
civil ledning och samordning) som tas upp i betänkandet Struktur för ökad 
motståndskraft (SOU 2021:25). Utredningens förslag ger en tydligare överbyggnad 
i form av en nationellt samordnad beredskap1, något som kan balansera 

 

1 Sid 16, Perspektiv på pandemin– inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av 
coronakrisen 2020, FOI--4992--SE 
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upprätthållandet av ansvarsprincipen vid kriser där hela systemet överväldigas av 
krisen2.  

Eksjö kommun upplever dock en avsaknad av ett väl belyst kommunalt 
perspektiv i utredningens betänkande. Utredningen saknar en grundlig analys av 
vilka behov kommuner har avseende civilt försvar. Utredningen belyser inte heller 
de effekter de framlagda förslagen skulle innebära för kommuner vilket motiverar 
en ny utredning där kommuners beredskap står i fokus. Många av de 
ambitionshöjningar som föreslås ses som positiva men anses ej vara finansierade.  

Säkerhetsskydd 
En utgångspunkt i utredningsarbetet har varit att det civila försvaret så långt som 
möjligt ska bygga på strukturer och processer som används inom krisberedskapen. 
Förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid ger en grundläggande förmåga 
att hantera situationer under höjd beredskap och då ytterst krig3. 

Att ha som utgångspunkt att se krisberedskapen och det civila försvaret som 
kommunicerande kärl och ömsesidigt förstärkande är särskilt viktigt mot 
bakgrund av den breddade hotbilden. Det kan, som nämnts, handla om allt ifrån 
påverkansoperationer till sabotage och skadegörelse och det kan vara oklart vem 
som är den egentliga angriparen. Det innebär att denna gråzonsproblematik måste 
hanteras av samhällets fredstida strukturer. Likaså måste störningar i 
samhällsviktig verksamhet som inträffar som en konsekvens av antagonistiska 
angrepp hanteras inom ramen för krisberedskapen4. 

Med en helhetssyn på de hot som riktas mot Sverige följer att arbetet med 
säkerhetsskydd är grundläggande för vår förmåga att hantera antagonistiska hot 
och för att minska sårbarheten på alla nivåer i samhället. Enligt Säkerhetspolisen 
bör ett väl fungerande säkerhetsskydd vara grunden i uppbyggnaden av 
totalförsvaret. Utredningen delar Säkerhetspolisens bedömning som utgör en 
utgångspunkt i utredningens övervägande och förslag5. 

Utredningens förslag innebär att kommuner och regioner ska beakta 
totalförsvarets krav och att förberedelser ska genomföras i samverkan med 
berörda statliga myndigheter, andra kommuner och regioner. Därmed skapas 
enhetlighet i förhållande till de bestämmelser som gäller för statliga 
myndigheter6.För att en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt 
försvar ska bli effektiv krävs en tydlighet i hur rapportering och 
informationsdelning mellan statliga myndigheter, kommuner och regioner ska 

 

2 Sid 13, Ibid. 

3 Sid 148, SOU 2021:25 

4 Sid 149, Ibid. 

5 Sid 148, Ibid. 

6 Sid 38, SOU 2021:25 
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fungera. Det handlar om rapportering av hur beredskapsförmågan ser ut 
(beredskapsläget), rapportering vid fredstida krissituationer samt rapportering 
under höjd beredskap och då ytterst krig. Hur information delas, rapporteras och 
aggregeras i lägesbilder för att kunna uppnå samordning och underlag för beslut är 
centralt både inom krisberedskap och för civilt försvar7. 

Rubrikerna 14.4.5 Rapportering av förberedelser8, 14.5.3 Rapportering vid 
fredstida krissituationer samt under höjd beredskap9 och 14.6 Kommunernas 
geografiska områdesansvar10 betonar vikten av samverkan och 
informationsdelning.  

Eksjö kommun vill med ovan text understryka vikten som utredningen lägger på 
informationsdelning, samverkan och samarbete. Eksjö kommun tillstyrker även 
särskilt ett stärkt säkerhetsskyddsarbete men vill samtidigt lyfta lagrådsremissen 
Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet och då särskilt stycket 6.1 Skyldigheten att ingå 
säkerhetsskydds avtal utvidgas.  

I lagrådsremissen Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet föreslås att skyldigheten att 
ingå säkerhetskyddsavtal ska utvidgas till att (bland annat) även inkludera att 
inleda en samverkan eller ett samarbete med en annan aktör11.  
Säkerhetsskyddsavtal ska ingås om aktören kan få tillgång till 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller 
högre, eller annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för 
Sveriges säkerhet. Mellan statliga myndigheter ska kravet på säkerhetsskyddsavtal 
endast gälla vid anskaffning av en vara, tjänst eller byggentreprenad12. 
Lagändringarna i säkerhetsskyddslagen (och två andra lagar) föreslås träda i kraft 1 
december 202113.  

Eksjö kommun befarar att en ökad strukturerad och aktiv samverkan mellan 
totalförsvarets aktörer (myndigheter, kommuner, regioner och privata företag), 
som SOU 2021:25 med rätta lyfter fram, kan komma att hämmas av effekten av 
lagrådsremissens innebörd under rubriken 6.1 Skyldigheten att ingå säkerhetsskydds 
avtal utvidgas. Farhågan utgörs av att krav på säkerhetsskyddsavtal vid samarbeten 
och samverkan kommer vara mycket resurskrävande vid samarbeten med många 
parter för kommunerna. En annan farhåga är att samverkan och samarbete i 

 

7 Sid 39, Ibid. 

8 Sid 465, Ibid. 

9 Sid 472, Ibid. 

10 Sid 475, Ibid. 

11 Sid 26, Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet 

12 Sid 33, Ibid. 

13 Sid 1, Ibid. 
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händelse av höjd beredskap, med ökade krav på flexibilitet och snabbhet, kan 
komma att hämmas av samma skäl.  

Risk- och sårbarhetsanalys 
Eksjö kommun tillstyrker det ändrade fokuset i risk- och sårbarhetsanalysen mot 
att inriktas mer mot att identifiera samhällsviktig verksamhet och arbetet med 
kontinuitetshantering14. Detsamma gäller utredningens förslag om att 
säkerhetsskyddsanalysen ger underlag för hur arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen kan bedrivas så att gällande regelverk för säkerhetsskydd kan 
efterlevas15.  

Eksjö kommun ställer sig dock tveksam kring att risk- och sårbarhetsanalysen 
fortsatt särskilt ska beakta händelser som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och som ofta kräver skyndsamma insatser av den egna 
organisationen. Analys av hot och risker inom ansvarsområdet som i fredstid eller 
under höjd beredskap allvarligt kan hota eller skada det som ska skyddas i 
samhället eller försämra förmågan till verksamhet inom området16 bedöms ta 
oproportionerligt med resurser i anspråk med tveksam kvalitet i resultatet17. I risk-
och sårbarhetsanalysen, liksom i riskanalysen kopplat till lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 3 och 8 §§, efterfrågas riskidentifiering med ett 
framåtblickande perspektiv, där även mer omfattande olyckor som inträffar mer 
sällan eller som inte har inträffat ska identifieras.  

Kommunerna förväntas här bedöma risken (sannolikheten + konsekvensen) av 
exempelvis en kärnteknisk olycka18. Detta kan sättas i perspektiv till 
Strålsäkerhetsmyndighetens egna risk- och sårbarhetsanalys 2020, där SSM anger 
att allvarliga radiologiska nödsituationer är ovanliga och det saknas därför i de 
flesta fall ett empiriskt underlag för att beräkna sannolikheten för att de inträffar. 
SSM har därför avstått från att ange sannolikheten för de dimensionerande 
händelser som myndigheten fastställt19. 

Eksjö kommun förordar därför, liksom utredningen föreslår rörande perspektivet 
höjd beredskap vid kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalysen20, att 
även scenarier för fredstida krissituationer tas fram av statliga myndigheter och 

 

14 Sid 456, SOU 2021:25 

15 Sid 457, Ibid. 

16 Sid 457, Ibid. 

17 Sid 95, Kunskap för beredskap – vad har risk- och sårbarhetsanalys gett för effekt hittills och 
hur kan nyttan öka?, FOI-R--4804--SE 

18 Sid 67, Vägledning för kommunala handlingsprogram, MSB246 – april 2011 

19 Sid 17, Strålsäkerhetsmyndighetens risk- och sårbarhetsanalys 2020, Dnr SSM2020-4480 

20 Sid 457, SOU 2021:25 
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delges kommunerna. Om Strålsäkerhetsmyndigheten, som får anses vara expert 
inom sitt område, inte bedömer sannolikheten för en kärnteknisk olycka, kan inte 
en mindre kommun i Jönköpings län förväntas göra det.  

Det omedelbara hotet för majoriteten av kommunens samhällsviktiga 
verksamheter utgörs av sekundäreffekter i form av avbrott av kritiska beroenden – 
för dessa verksamheter är det irrelevant vad som primärt har orsakat avbrottet21. 
Att analyser av övergripande karaktär görs av många aktörer oberoende av 
varandra uppfattas vara ineffektivt. Fokus bör vara på hur man hanterar en 
oönskad händelse oaktat vad som orsakat den22,23- denna approach gör 
krisberedskapen och det civila försvaret till kommunicerande kärl och ömsesidigt 
förstärkande i praktiken, inte endast i betraktande24.  

Utredningens bedömning att upphandlad verksamhet eller verksamhet som 
bedrivs via valfrihetssystem inte ska ingå i risk- och sårbarhetsanalysen, ställer sig 
Eksjö kommun tveksam till då många kommuner upphandlar verksamhet (vilka 
kan utgöra kritiska beroenden) som kan påverka upprätthållande av samhällsviktig 
verksamhet. Kritiska beroenden har stor påverkan på samhällsviktig verksamhet i 
fredstid, något som blev uppenbart i samband med den pågående covid-19 
pandemin25. Eksjö kommun bedömer att dessa kritiska beroendens påverkan på 
samhällsviktig verksamhet, inklusive de som eventuellt är upphandlade, blir än 
mer uppenbart under höjd beredskap och särskilt bör beaktas i planeringen inför 
ett sådant scenario. 

Sammanfattningsvis tillstyrker Eksjö kommun många av de ambitionshöjningar 
som föreslås men ser ett behov av en förstärkt grund i form av extra resurser och 
ökad redundans26 – även på kommunal nivå. Detta görs lämpligast utifrån ett 
kommunalt behovsperspektiv där ambitionshöjning och finansiering taktar.   

 

 

21 Sid 17, Hjälpa eller stjälpa? – en analys av behovet av reviderade RSA-föreskrifter, FOI Memo 
7425 

22 Sid 13, Perspektiv på pandemin– inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset 
av coronakrisen 2020, FOI--4992--SE 

23 Sid 95, Kunskap för beredskap – vad har risk- och sårbarhetsanalys gett för effekt hittills och 
hur kan nyttan öka?, FOI-R--4804--SE 

24 Sid 149, SOU 2021:25 

25 Sid 35, Perspektiv på pandemin – inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset 
av coronakrisen 2020, FOI--4992--SE 

26 Sid 16, Ibid. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Magnus Thulin, säkerhetssamordnare och 
Micael Carlsson, räddningschef 
Struktur för ökad motstå 
Struktur för ökad motståndskraft - Remiss av SOU 2021:25 motståndskraft 
 
Utdrag:  
Räddningstjänsten 
Kommunstyrelsen
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Lu § 88 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 ut HR-chef, upphandlare och upphandlingssamordnare 

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Lu § 89 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 § 90 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att protokollen är anmälda 

Ärendebeskrivning  
KLK - Samverkansprotokoll 2021-03-15 
KLK - Samverkansprotokoll 2021-04-19
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