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EKSJÖ KOMMUN 
 
Ledningsutskottet    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-03-16

 
  

Lu § 28 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
 
-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-03-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 29 Budgetuppföljning per 2021-02-28 - 
kommunledningkontoret 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att kommunledningskontoret redovisar en total positiv avvikelse mot 
helårsbudget med 0,6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,9 
procent, samt 
 
att godkänna redovisad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter februari månad var 8,1 mnkr, vilket 
motsvarar 13,2 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 16,7 procent.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 60,9 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,6 mnkr.  

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter februari var 0 mnkr.  

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

 

Kansliet 
Prognos: +52 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,6 procent.  

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2021-02-28 Riktpunkt 16,7%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 203 1 219 15% 8 151 52
Ekonomi & upphandling 8 591 991 12% 8 222 369
HR-avdelningen 12 038 1 475 12% 11 673 365
Kommunikationsavd. 10 887 1 079 10% 11 042 -155 
Räddningstjänsten 21 755 3 369 15% 21 835 -80 
TOTALT 61 474 8 132 13,2% 60 923 551

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 11 748 46 5 040 6 708
TOTALT 11 748 46 5 040 6 708
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-03-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  
 Några mindre olika poster som på totalen innebär en positiv avvikelse.  

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Prognos: +369 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,3 procent.  

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.  

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: -155 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,4 procent.  

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.  

 

Räddningstjänsten 
Prognos: -80 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,4 procent.  

Avvikelsen beror framförallt på: 
 Lägre intäkter än budget på grund av inställda utbildningar.  

 
Investeringar 
Prognos: +5,0 mnkr jämfört mot budget som är 11,7 mnkr.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-03-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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 

   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-03-16 

 

 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 30 Internkontroll 2020 rapport - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2020/79 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisad internkontroll 2020. 

Ärendebeskrivning  
Enligt Eksjö kommuns reglemente för intern kontroll som fastställdes av Kf 
§116/2000 med revidering av Kf §143/2006 ska sektorerna upprätta en  plan 
för intern kontroll och uppföljning av densamma. 

Ledningsutskottet beslutade 2020-04-21 (Lu §48) att föreslå kommunstyrelsen 
att godkänna en plan för internkontroll, vilken sedan kommunstyrelsen 
godkände 2020-05-05 (Ks §111). 

Utifrån internkontrollplanen under 2020 är det kontrollerat ett antal 
områden inom kategorierna effektivitet och ändamålsenlighet i 
verksamheten, tillförlitlighet i finansiell rapportering och anpassning till 
gällande lagstiftning och förordningar. 

Iakttagelser i internkontroll 

 Fordonskostnaderna för 2020 har varit lägre jämfört med åren 
2016- 2018 och likvärdig som under 2019. Antal registrerade 
körda kilometer med privata fordon i tjänsten har minskat och 
varit likvärdigt för kommunens bilar vid jämförelse 2020 med 
2017. 

 Upplevelsen av kommunens styrning och ledningsstruktur 
har förbättrats sedan arbetet startades igång med beslut 2018 
om den nya visionen Alla är vi Eksjö kommun. 

 Andelen av antalet direktupphandlingar som var 
konkurrensutsatt och dokumenterat alternativt bara 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-03-16 

 

 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

dokumenterat uppgick till 93 procent år 2020 för 
kommunledningskontoret. Motsvarande nivå 2019 var 81 
procent. Av det inköpsvärdet på 1090 tkr var det 1049 tkr som 
var konkurrensutsatt och/eller dokumenterat. 

 Vid en genomgång av leverantörsreskontran har det visat sig att 
det är ansökt om för låg ersättning för mervärdesskatt, dels för 
den generella kommunmomsen och dels för 
kompensationsersättningen. Retroaktiv återsökning görs. 

 Generellt har verksamheterna förbättrat följsamheten av 
livsmedelsavtalet. År 2019 var det inköp på 11,1 procent 
utanför avtal och motsvarande siffra 2020 var 4,6 procent. 

 Granskningen tyder på att ekonomisk effekt har uppnåtts 
genom Kommunstyrelsens beslut att införa begränsningar i 
delegationsordningen under 2020. 
 

Åtgärder utifrån internkontrollen 

Kontroll av kommunens fordon 

 Vidare analys ska göras om användning av privat bil i tjänsten. 
 
Kontroll av arbetet med styrning och ledning 

 Verksamhetsplaner på verksamhets/enhetsnivå beslutades 
om i oktober 2020. Det är viktigt att följa arbetet under en 
hel årscykel och löpande göra små ständiga förbättringar i 
strukturen med styrning och ledning för att det ska vara 
fokus på arbetssättet och hur strukturen kan underlätta det 
dagliga arbetet. 

 Arbete för att implementera digitalt beslutsstöd. 
 Kontrollområdet föreslås vara kvar i 2021 års plan för 

intern kontroll för att fortsätta ha fokus på området. 
 
Kontroll av direktupphandlingar 

 I kommunens upphandlings- och inköpspolicy framgår att 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-03-16 

 

 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

området om upphandling och inköp ska vara med i 
internkontrollplanen. Kontrollområdet föreslås vara kvar i 
2021 års plan för intern kontroll för att fortsätta ha fokus på 
området. 

 I genomlysningen av Vux i12 och Campus i12 har det 
framkommit några förbättringsområden avseende hela 
förvaltningens arbete med upphandling och inköp. Dessa 
förbättringsområden är förvaltningsövergripande och berör 
därmed även kommunledningskontoret. 

Kontroll av momsersättning 

 Skapa gemensamma mallar och struktur i förvaltningen 
för att underlätta likvärdighet i samtliga sektorer. 

 Genomgång på ELG (ekonomiledningsgruppen) av extern 
granskning för att säkerställa rutiner uppdateras utifrån de 
områden som extern granskning påvisat att allt inte återsökts. 
Detta ska spridas vidare till berörda verksamheter. 

 Riktad informationsspridning till personer som arbetar med 
ansökan om momsersättning. 

 Retroaktiv återsökning för åren 2017-2019. 
 Vidare föreslås att kontrollområdet bör vara kvar i 2021 års 

plan för intern kontroll för att fortsätta ha fokus på området. 
 
Kontroll av avtalstrohet 

 Granskning av följsamheten av avtal ska fortsatt ske 
kvartalsvis med återkoppling till respektive chef. 

 Arbete med att implementera måltidspolicy ute i 
verksamheterna samt kunskapshöjande åtgärder om 
livsmedelsavtal. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-03-16 

 

 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-03-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 31 Internkontroll 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/75 

Beslut  
Ledningsutskottet  beslutar  

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på 
internkontrollplan till ledningsutskottets sammanträde i april med 
utgångspunkt ifrån ledningsutskottets diskussion om vad som bör ingå i 
planen. 

Ärendebeskrivning  
Internkontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell 
rapportering samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och 
förordningar.  

Eksjö kommun har ett fastställt regelverk för internkontroll och det är viktigt 
att den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån 
detta förs en diskussion på sammanträdet i mars om vilka områden som 
ledningsutskottet vill fokusera på i planen för intern kontroll 2021. Beslut om 
intern kontroll tas på aprilsammanträdet.    

I reglementet för intern kontroll, som kommunfullmäktige har fastställt 2000 
(Kf §116) och reviderat 2006 (Kf §143), framgår att senast före april månads 
utgång varje år ska en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna 
kontrollen upprättas. Planen ska antas av kommunstyrelsen.   

En internkontrollplan ska årligen tas fram. Den politiska involveringen och 
styrningen av internkontroll är viktig. Av den anledningen ska internkontroll 
behandlas vid olika sammanträdestillfällen. På sammanträdet i mars ska 
diskussion ske om vilka kontrollområden som bör ingå i planen. Utifrån 
diskussionen kommer tjänstepersoner att ta fram en bruttolista på en plan för 
den interna kontrollen som sedan ska besluta om på sammanträdet i april.  

För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi 
använder Eksjö kommun COSO:s (Commitee of sponsoring of I reglementet 
för intern kontroll, som kommunfullmäktige har fastställt 2000 (Kf §116) och 
reviderat 2006 (Kf §143), framgår att senast före april månads utgång varje år 
ska en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen 
upprättas. Planen ska antas av kommunstyrelsen.   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

En internkontrollplan ska årligen tas fram. Den politiska involveringen och 
styrningen av internkontroll är viktig. Av den anledningen ska internkontroll 
behandlas vid olika sammanträdestillfällen. På sammanträdet i mars ska 
diskussion ske om vilka kontrollområden som bör ingå i planen. Utifrån 
diskussionen kommer tjänstepersoner att ta fram en bruttolista på en plan för 
den interna kontrollen som sedan ska besluta om på sammanträdet i april.  

För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi 
använder Eksjö kommun COSO:s (Commitee of sponsoring of the treadway 
commission) ramverk, där det framkommer att det bör vara fokus på tre 
huvudområden inom den interna kontrollen:  

 Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
 Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
 Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 

 
För varje kontrollområde som föreslås ska området värderas utifrån en risk- 
och väsentlighetsanalys. Riskbedömning görs genom att värdera risken utifrån 
vilken sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs 
genom en bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel.  

Riskanalys 

 Osannolik: Risken är praktiskt taget obefintlig att ska uppstå 
 Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå 
 Möjlig: Det finns risk för att fel ska uppstå 
 Sannolik: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

 
Väsentlighetsanalys 

 Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.  
 Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 
 Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommun. 
 Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 

 

Under dagens sammanträde diskuteras inom vilka områden, antingen detaljerat 
eller övergripande som ledningsutskottet vill att 2021 års plan för intern 
kontroll ska fokusera på.  

Diskussion om kommunen inte har en långsiktig kompetensplanering för 
bristyrken. Då det kan finnas risk för att kommunen inte kan försörja 
organisationen med de nya kompetenser som behövs. Detta kan leda till sämre 
kvalitet och leveransförmåga i verksamheterna. Därför bör kontroll av att 
förvaltningarna har identifierat eventuella bristyrken inför verksamhets- och 
kompetensplanering.   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-03-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Biträdande ekonomichef deltar i diskussionen och tar med sig de förslag som 
framkommit under överläggningen 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2021-03-07  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-03-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 32 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 -
förvaltningsram - inledande diskussion 
Dnr KLK 2021/22 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni. Inför det ska sektorerna presentera underlag till 
budgetberedningen i april.  

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, beroende på ökade generella statsbidrag och 
prognostiserad förbättrad konjunktur som ger mer skatteintäkter. Med ett 
underlag från sektorerna på de fastställda ramarna har politiken möjlighet att 
omprioritera mellan verksamheter och utöka ramarna med mellan ca 13-17 mnkr. 

I underlaget kommer följande tre delar att finnas:  

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

- Behov för ökad ambition 
- Möjliga effektiviseringar och minskad ambition 

Minskad ambition kommer i underlaget att värderas av sektorn i tre nivåer efter 
hur det drabbar brukarna. Detta underlag kommer att presenteras för respektive 
beredning i april, före budgetberedningen.  

Underlaget kommer också att innehålla en beskrivning av konsekvenser för 
grunduppdrag och kommunfullmäktiges effektmål. 

På sammanträdet i mars får samtliga beredningar information om det ekonomiska 
läget för sin sektor efter årets första uppföljning. Beredningarna diskuterar, bland 
annat utifrån årets första uppföljning följande som sektorn kan ta med sig i arbete 
med budgetunderlaget: 

- Om det krävs, inom vilka av beredningens områden är det möjligt att 
minska ambitionsnivån? 
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- Om det finns möjlighet, inom vilka områden vill beredningen helst att  
o ambitionen inte sänks? 
o ambitionen höjs? 

Vid dagens överläggning diskuteras inom vilka områden, antingen detaljerat eller 
övergripande, som ledningsutskottet vill att budget 2022-2023 och 
verksamhetsplan 2024 ska fokusera på.  
 
Biträdande ekonomichef deltar i diskussionen och tar med sig de förslag som 
framkommer under överläggningen. 
 
-Controller ambitionshöjning 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör och Karin Höljfors, 
ekonomichef 2021-03-09 
      

Utdrag:  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Ledningsutskottet  2021-03-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 33 Ändrade budgetförutsättningar 2021 - 
tilläggsbudget 
Dnr KLK 2020/285 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till Sociala sektorns ram för försörjningsstöd tillföra 3,4 mnkr med anledning 
av ökade kostnader på grund av pandemin, samt 

att till Barn och Utbildningssektorns ram för grundskolan tillföra 3,5 mnkr för 
hantering av ökade kostnader samt kvalitetshöjande insatser i verksamheten, 

att till Samhällsbyggnadssektorns ram 2021 för skogen tillföra 0,1 mnkr för 
minskning av budgeterade intäkter. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

att notera att Sociala sektorn tillförs 8,3 mnkr genom erhållna riktade statsbidrag 
för äldreomsorg, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 21-05-04 redovisa plan för 
hantering av tillförda medel och en äldreomsorg i budgetbalans för 
verksamhetsåret 2021. 

Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta  

att notera att Barn- och utbildningssektorn tillförs 1,7 mnkr genom erhållna 
riktade statsbidrag, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 21-08-31 redovisa plan för 
hantering av tillförda medel inom Barn och utbildningssektorn. 
 

Ärendebeskrivning  
Utdrag ur tjänsteskrivelse Ändrade budgetförutsättningar 2021 av Karin Höljfors 
ekonomichef och Tord du Rietz kommundirektör, daterad 21-02-01.  

”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 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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.” 

Alliansens partier Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna 
har tillsammans med Socialdemokraterna diskuterat fördelning, prioriteringar samt 
förslag till tilläggsbudgetering av resterande beslutade statsbidrag. 

 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från Annelie Hägg, Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Lu § 34 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 
- del 2 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 

att till kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-30 komplettera med tider 
gällande ansökningsperiod för elever och ansökningsperiod för nya utbildningar. 
 
Ledningsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna lämnad rapport,   
 
att ge förvaltningen i uppdrag att följa rekommendationerna,   
 
att förvaltningen ska redovisa en uppföljning på identifierade utvecklingsområden 
och rekommendationer genomlysning del 1 och del 2, till kommunstyrelsen senast 
december 2021. 

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 redovisades till kommunstyrelsen 2021-
02-23. I båda rapporterna har identifierade utvecklingsområden redovisas och 
kommunstyrelsen har beslutat att  förvaltningen ska verkställa identifierade 
utvecklingsområden. Steg 2 kommer redovisas för kommunstyrelsen 2021-03-30.  

Steg 1  
Genomlysning med fokus på ekonomi och inköp (upphandling).  

Steg 2  
Genomlysning med fokus på ett framåtsyftande perspektiv med förslag på 
åtgärder. Genomlysningen har fokus på kvalité, samordning och en bedömning 
med rekommendationer. Informationshämtning i steg 2 har skett genom 
dokumentgranskning och intervjuer med chefer och medarbetare.  

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 analys och har under arbetet haft 
en kontinuerlig dialog.  
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Genomlysning Vux i12 
I genomlysningen del 2 av Vux i12 har arbetet fokuserats kring fyra olika 
huvudområden; distansundervisning, omfattning av undervisning 15 timmar per 
vecka, behov av stöd utanför skolan och samarbete.  

Till följd av coronapandemin, lägre bemanning på grund av budgetutrymme och 
pedagogiska aspekter bedrivs komvux i svenska för invandrare (SFI) i hög grad på 
distans. Distansundervisningen kommer till stor del fortsätta även efter 
coronapandemin.  

Enligt skollagen ska utbildning i SFI omfatta i genomsnitt minst 15 timmars 
undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod. I Eksjö kommun bedrivs SFI 
15 timmar per vecka.  

Det finns en efterfrågan av hjälp med olika serviceuppgifter ifrån målgruppen, 
exempelvis CSN-ansökningar, aktivitetsrapportering med mera. Det är uppgifter 
som inte är specifikt kopplade till Vux i12s grunduppdrag, men Vux i12 hjälper till 
när service efterfrågas.  

Vux i12 har samarbete med flera olika aktörer däribland sociala sektorn och 
enheten för Hälsa, Integration och Arbete (HIA) och Arbetsförmedlingen. Vux 
i12 är med i ESF-projekt och en integrationsgrupp har startats i kommunen där 
funktioner ifrån Vux i12 ingår.  
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En bedömning har gjorts inom dessa fyra huvudområden. 

 

Område Bedömning Kommentar / Fortsatt arbete 

Distansundervisning 

Förbättringar har 
identifierats  

Viktigt att följa upp studieresultat och ha 
med i analysen på vilka nivåer och 
omfattning distansundervisning ska 
fortsätta. Positivt med studiehallar och bra 
om det krav på närvaro minst en gång i 
veckan.   

Omfattning av undervisning 
15h/vecka Ej bedömt 

Strategisk samsyn inom förvaltningen 
saknas. 

Behov av stöd utanför 
skolan 

Förbättringar har 
identifierats 

Integrationsgruppen behöver beakta 
frågan i arbetet när gemensam 
handlingsplan arbetas fram för 
integrationsarbetet i kommunen. 

Samarbete  
Förbättringar har 

identifierats 

Fortsätta arbeta för ett 
förvaltningsövergripande angreppssätt 
inom integration.  

 

Flera bra initiativ och projekt har 
påbörjats och viktigt att det finns  
hållbarhet över tid för att nå framgång. 

 

 Utifrån genomlysningen Vux i12 rekommenderar vi att: 
Studieresultaten noga följs upp och analys görs på vilket sätt 
distansundervisningen påverkat studieresultat och antal studieavbrott samt i vilka 
nivåer och i vilken omfattning distansundervisningen ska fortsätta efter pandemin.  

I genomlysning del 1 vad ett identifierat utvecklingsområde: ”Intäkterna ifrån 
Migrationsverket har minskat och prognostiseras att minska ytterligare kommande år. Det är 
viktigt med ett aktivt arbete för att kunna anpassa verksamheten till de förändrade 
förutsättningarna.” Visar analysen att studieresultat har försämrats och 

 Fungerar väl  

 Förbättringar har identifierats  

 Kritiska förbättringar har identifierats 

 Ej bedömt  
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närundervisning bör ske i högre utsträckning finns en svårighet att bedriva 
verksamheten inom befintlig budget.  

Omfattning av undervisning 15 timmar per vecka behöver utredas vidare, men 
med fokus på hur kommunen mer förvaltningsövergripande ska arbeta med 
målgruppen x timmar om dagen. Det finns pågående projekt, Mötesstugan och 
samarbete med arbetsförmedlingen med utbildningskoordinator som vi ser 
positivt på. Rekommendationen är att intensifiera det förvaltningsövergripande 
angreppssättet. Ett exempel är att arbeta med kommunprogrammets effektmål 
livskvalité med indikatorn minska försörjningsstöd och det blir ett aktivt arbete i 
verksamhetsplaneringen såväl som i uppföljningen.  

Integrationsgruppen beaktar frågan om behov av stöd från SFI-elever utöver 
skoluppgifter i arbetet när gemensam handlingsplan arbetas fram för 
integrationsarbetet i kommunen.  

Genomlysning Campus i12 
I genomlysningen del 2 av Campus i12 har arbetet fokuserats kring fyra olika 
huvudområden; marknadsföring, samarbete, ansökningsprocessen och ekonomi.  

Campus i12 arbetar framförallt med digital marknadsföring via sociala medier för 
att nå ut med budskapet till målgrupperna. Målgrupperna och den geografiska 
spridningen skiljer sig åt beroende på vilken typ av utbildning som marknadsförs.  

Campus i12 har samarbete med flera olika aktörer däribland representanter ifrån 
näringslivet och kommunens verksamheter i utbildningarnas ledningsgrupper där 
arbete bland annat sker om utformning av utbildningar och samverkan kring LIA-
platser (Lärande i arbete).  

Ansökningsprocessen berör dels arbetet med vilket utbildningsutbud Campus i12 
ska satsa på och dels själva ansökan av utbildningar. Nationellt brukar cirka 35-40 
procent av utbildningsansökningarna beviljas av Myndigheten för 
Yrkeshögskolan.  

Campus i12 har fått beviljat tre av de sex sökta utbildningarna. Givet de 
förutsättningarna prognostiseras Campus i12 ha en negativ avvikelse mot budget 
med -1,7 mnkr (2021), -1,9 mnkr (2022) och -2,8 mnkr (2023). Olika scenarier för 
dessa år presenteras i genomlysningen.  
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En bedömning har gjorts inom dessa fyra huvudområden utifrån följande 
kategorier:  

 Fungerar väl  

 Förbättringar har identifierats  

 Kritiska förbättringar har identifierats 

 Ej bedömt  

 

 
 
 
 

Område Bedömning Kommentarer/Förbättringar 

Marknadsföring 
Förbättringar har 
identifierats 

Upprätta marknadsföringsplan, nyttja 
kommunikatörsenheten och utbildningarnas 
ledningsgrupper i arbete med marknadsföring 

Samarbete 
Förbättringar har 
identifierats 

Strategiska utbildningsfrågor och 
behov/efterfrågan av utbildningar behöver få ett 
större fokus i tillväxt- och utvecklingssektorns 
ledningsgrupp. Sektorschef måste lyfta frågor vidare 
till förvaltningens ledningsgrupp. Strategiska beslut 
som påverkar en kommun behöver lyftas till en 
övergripande nivå.  

Ansökningsprocess   
Förbättringar har 
identifierats 

Mer samverkan inom kommunen och med externa 
partner. Kan krävas större insatser inför 
ansökningsprocesser. Budget blir en del i 
ansökningsarbetet. 

Ekonomi  
Kritiska förbättringar 

har identifierats 

Åtgärder behöver vidtas för att nå en budget i balans. 
Tillväxt- och utvecklingssektorn behöver vidta 
åtgärder för att på sektorsnivå nå en budget i balans 
inklusive Campus i12.  

 

Olika scenarier för vilka åtgärder som kan vidtas för 
Campus i12 är presenterade och kostnaden för att 
bedriva utbildningsverksamhet behöver ställas i 
relation till de attraktionsvärden som ett campus i 
Eksjö kommun innebär.   
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Utifrån genomlysningen Campus i12 rekommenderar vi att: 
Upprätta en marknadsföringsplan för Campus i12 som helhet. 
 
I genomlysning del 1 belystes vikten av att fortsätta utvecklingsarbetet i tillväxt- 
och utvecklingssektorn om att skapa kunskap om varandras verksamheter, 
möjliggöra samarbete mellan enheterna för att få till helheten inom sektorn. 
Arbetet känns positivt och det är viktigt att fortsätta med för att få till helheten 
inom tillväxt- och utvecklingssektorn. Strategiska frågor som berör förvaltningen 
behöver lyftas till en övergripande nivå.  
I genomlysning del 1 rekommenderades att i ansökningsprocessen av nya 
utbildningar behöver mer detaljerad budget göras där även sektorsekonom är 
delaktig. Det behöver finnas en plan B för om Campus i12 inte får sökta 
utbildningar. Vidare behövs det större förankring i vilka utbildningar som ska 
sökas som matchar Campus i12 uppdrag att bedriva eftergymnasiala utbildningar i 
syfte att möta rekryteringsbehovet inom både privat och offentlig verksamhet.  

För att göra ansökningar utanför Campus i12 nuvarande kompetensområde 
rekommenderas ett förankringsarbete där förvaltning, näringsliv och politik 
involveras för att kunna göra ställningstaganden om det är värt att satsa 
kommunala resurser på en ansökningsprocess med risken att man inte får beviljat 
utbildningar. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn behöver vidta åtgärder för att på sektorsnivå nå 
en budget i balans inklusive Campus i12 år 2021. För att bedriva Campus i12s 
utbildningsverksamhet långsiktigt visar genomlysningen att ytterligare behov av 
resurser krävs.  

Politiken rekommenderas att ett ställningstagande görs där Campus i12s behov av 
resurser för utbildningarna ställs i relation till de attraktionsvärden som ett campus 
i Eksjö innebär. 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) att till 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-30 komplettera med tider gällande 
ansökningsperiod för elever och ansökningsperiod för nya utbildningar. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Markus Kyllenbecks (M) tilläggsyrkande mot 
avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse genomlysning från Catharina Tingvall, kanslichef och Simon 
Lennermo, biträdande ekonomichef 
Genomlysning del 2 Vux i12  
Bilaga Genomlysning del 2 Campus i12 
      

Utdrag:  
Sektorschef tillväxt och utvecklingssektorn 
Utbildningschef Campus i12 
Vuxenutbildningschef 
Ekonom tillväxt- och utvecklingssektorn 
Kanslichef 
Biträdande ekonomichef 
Kommundirektör 
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Lu § 35 Riktlinjer för styrdokument 
Dnr KLK 2021/74 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta riktlinjer för styrdokument, samt 
 
att ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 
 
att utifrån kommunstyrelsens beslut om riktlinje för styrdokument besluta att 
terminologi-styrdokumentet utgår. 

Ärendebeskrivning  
Terminologi - styrdokument antogs av kommunfullmäktige 2006-11-30. Utifrån 
att de senaste årens införande med vision, policy för styrning och ledning och 
verksamhetsplaner finns ett behov av en riktlinje för styrdokument.   
För att leda kommunens verksamhet i önskad riktning upprättas styrdokument på 
olika nivåer i verksamheten. Styrdokument är ett verktyg för att förverkliga 
politiska mål och beslut.  

För att dokumentet ska få den effekten krävs att de är kända i verksamheten, att 
de är tillgängliga, att de är tydliga och lättlästa och enkla att använda i det dagliga 
arbetet.  

Syfte med riktlinjen är att skapa en enhetlighet i hanteringen av styrdokument. 
Riktlinjen fastställer vilka typer av styrdokument som finns i Eksjö kommun.   

I samtliga styrdokument ska finnas uppgift om: 

Dokumenttyp 
Vem som fastställt dokumentet 
Vem det gäller för 
Giltighet från och med till och med 
Dokumentansvarig 
Senast reviderad  

Alla styrdokument ska ha enhetlig layout och utgå från en gemensam 
dokumentmall. 
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Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att utifrån 
kommunstyrelsens beslut om riktlinje för styrdokument besluta att terminologi-
styrdokumentet utgår 

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

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, kanslichef och Tord du Rietz, 
kommundirektör 2021-03-01 
Riktlinjer för styrdokument 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
Kommunfullmäktige
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Lu § 36 Internbudget politiken 2021 
Dnr KLK 2021/21 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa internbudget för politiken 2021. 

Ärendebeskrivning  
Fullmäktige beslutade om budgetram för politiken för 2021 i oktober 2020.  

Förslag till internbudget för politiken 2021 redovisas. Förslaget har 
kommunicerats med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium samt 
presidierna för beredningarna/nämnderna.  

Sammanfattning internbudget kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

        

    
Startram 

2020 
Utfall 
2020 

 Startam 
2021 

Förändring 
budget    

Id 2511 Pensionärsråd 18 000 5 519 19 000 1 000    

Id 6010 Kommunfullmäktige 851 000 747 674 881 000 30 000    

Id 6011 Kommunstyrelsen 3 024 000 2 833 783 2 930 000 -94 000    

Id 6012 Ledningsutskottet 118 000 104 197 128 000 10 000    
 

Id 6013 Kommunalt partistöd 625 000 624 694 631 000 6 000    
 

Id 6019 Barn- och utbildningsnämnd 487 000 434 862 524 000 37 000    
 

Id 6025 Socialnämnd 517 000 578 582 586 000 69 000    
 

Id 6026 Valberedning 14 000 11 343 14 000 0    
 

Id 6028 Ersättning revison HKF 30 000 29 000 30 000 0    
 

id 6047 
Tillväxt- och 
utvecklingsnämnden 514 000 479 565 535 000 21 000    

 

Id 6091 Samhällsbyggnadsnämnd 473 000 469 361 515 000 42 000    
 

Id 6092 
Kommunala 
funktionshinderrådet 20 000 5 315 20 000 0    

 

id 6120 Arvoden stiftelser 0 175 0 0    
 

Id 6809 Tillfällig beredning 35 000 0 35 000 0    
 

id 8700 Krisledningsnämnd 0 2 482 0 0    
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id 8750 Valnämnd 0 0 0 0    
 

  Totalt 6 726 000 6 326 552 6 848 000 122 000    
 

          
 

         
 

Sorterat efter ansvar KS och KF        
 

Kommunfullmäktige   
Startram 

2020 
Utfall 
2020 

 Startram 
2021 

Förändring 
budget    

 

Id 6010 Kommunfullmäktige 851 000 747 674 881 000 30 000    
 

Id 6026 Valberedning 14 000 11 343 14 000 0    
 

Id 6809 Tillfällig beredning 35 000 0 35 000 0    
 

Id 6028 Ersättning revison HKF 30 000 29 000 30 000 0    
 

Id 6013 Kommunalt partistöd 625 000 624 694 631 000 6 000    
 

id 6120 Arvoden stiftelser 0 175 0 0    
 

  Totalt KF ansvar 1 555 000 1 412 886 1 591 000 36 000    
 

         
 

         
 

          

Kommunstyrelse 
och nämnder   

Startram 
2020 

Utfall 
2020 

 Startram 
2021 

Förändring 
budget    

 

Id 6011 Kommunstyrelsen 3 024 000 2 833 783 2 930 000 -94 000    
 

Id 6012 Ledningsutskottet 118 000 104 197 128 000 10 000    
 

Id 6019 Barn- och utbildningsnämnd 487 000 434 862 524 000 37 000    
 

Id 6025 Socialnämnd 517 000 578 582 586 000 69 000    
 

Id 6091 Samhällsbyggnadsnämnd 473 000 469 361 515 000 42 000    
 

Id 6047 
Tillväxt- och 
utvecklingsnämnden 514 000 479 565 535 000 21 000    

 

Id 2511 Pensionärsråd 18 000 5 519 19 000 1 000    
 

Id 6092 
Kommunala 
funktionshinderrådet 20 000 5 315 20 000 0    

 

id 8750 Valnämnd 0 0 0 0    
 

  Totalt KS ansvar 5 171 000 4 911 184 5 257 000 86 000    
 

          

  TOTALT KS/KF 
6 726 

000 
6 324 

070 
6 848 

000 122 000    
 

 Förändring 2020 (kap, kostn) -2 000   124 000    
 

 STARTRAM 2021   6 848 000     
 

 Diff ram lagd budget 2021   0     
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Beslutsunderlag  
Skrivelse från Annelie Hägg 2021-03-11 
Sammanfattning internbudget politik 2021 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Gruppledare för respektive parti
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Lu § 37 Löneöversyn 2021 
Dnr KLK 2021/40 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att anmäla förhandlingsdelegationens beslut till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  

Löneöversyn 2021 - förutsättningar  
Förutsättningar Huvudöverenskommelser   
Lärarnas samverkansråd   löper ut  
(Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet), HÖK 18 2021-03-31 

Förbundsområde Hälso- och sjukvård  sifferlöst 
(Vårdförbundet) HÖK 19    

Akademikeralliansen    sifferlöst 
(Akavia, DIK, Sveriges arbetsterapeuter, Naturvetarna, 
Sveriges arkitekter, Sveriges ingenjörer,  
Sveriges psykologförbund,  
Sveriges skolledarförbund) HÖK T 
 

OFR, allmän kommunal verksamhet (AKV) sifferlöst  
(Vision, ledarna, SSR), HÖK 20   

Kommunal    nivå motsvarande  
HÖK 20     ca 2,35% enligt
    beräkning i Eksjö
    kommun 

Alla avtalsområden förutom Kommunal har sifferlösa nivåer.  
Dessa avtal syftar till att ge stort utrymme för arbetsgivaren att arbeta med lokal 
lönebildning utifrån lönepolitisk inriktning. 
 

Lönekartläggning 
Lönekartläggningen är sammanställd i årslönenivå 2020 för samtliga medarbetare. 
Lönekartläggningen är samverkad med de fackliga organisationerna i samband 
med överläggningar inför löneöversyn under januari månad 2021. 
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De likvärdiga befattningarna sammanställs utifrån arbetsidentifikation (AID) 
gruppering, där ett flertal befattningar är BAS-värderade (verktyg för 
arbetsvärdering) inom olika BAS-intervall beroende på bland annat utbildning, 
erfarenhet, ansvar och arbetsförhållanden. Befattningarna är grupperade i en 
struktur för arbetsidentifikation (AID), baserad på ett centralt kollektivavtal, för 
att säkerställa att lönestatistik är jämförbar mellan olika kommuner och regioner. 
En revidering av BAS värderingar för att kunna jämföra likvärdiga yrkesgrupper 
genomförs under 2021, enligt BAS-verktygets metodstöd.  
Resultatet har inte visat på att det föreligger några osakliga löneskillnader på 
gruppnivå som inte går att förklara med utbildningsnivå, yrkes-eller 
arbetslivserfarenhet, individuell lönesättning eller historisk lön på grund av 
tidigare uppdrag i kommunen. 

Arbetsgivaren bedömer att det inte finns några osakliga löneskillnader i 
lönestrukturen, och de fackliga organisationerna har ingen invändning mot detta 
efter samverkan. 

När grupperingarna inom likvärdiga yrken bedöms, görs analysen att det föreligger 
en relativt sett liten lönedifferens i medianlönenivå mellan de grupperingar som 
omfattar yrkesgrupper med krav på akademisk kompetens (inklusive 
legitimationsyrken) i jämförelse med yrken som inte kräver högskoleutbildning.  
Bedömningen görs att lönedifferensen behöver öka till förmån för akademiska 
yrkesgrupper, så att det med tydlighet framgår att Eksjö kommun värderar 
akademisk kompetens. 
Analysen innebär att ett mer långsiktigt arbete krävs för att kunna påverka denna 
struktur, särskilt med tanke på att grupperingarna omfattar ett stort antal 
medarbetare, och därmed en kostnad som inte kan bäras enbart inom ramen för 
löneöversyn 2021. 
 

Omvärldsanalys, lönestruktur och konsekvenser  
Den interna lönestrukturen har analyserats och bedömts i relation till omvärlden 
både utifrån kommunernas inrapporterade länsstatistik och SKR:s lönestatistik 
utifrån AID för Södra Sverige. 

Eksjö kommuns lönestruktur är på jämförbar nivå med omvärlden när det gäller 
yrkesgrupper utan krav på eftergymnasial utbildning.  
När det gäller akademiskt utbildade yrkesgrupper/medarbetare pekar statistiken 
på utmaningar att konkurrera med omvärlden.  
Det finns ett behov av att definiera undergrupper inom vissa akademiska 
yrkesgrupper med målsättning att uppnå en mer önskvärd lönestruktur i 
förhållande till omvärlden. 
För 2021 skulle dessa undergrupper kunna identifieras inom läraravtalen, inom 
hälso- och sjukvård, men även inom handläggaryrken med inriktning 
myndighetsutövning och administration. 
En riktad satsning inom ramen för årets löneöversyn, beroende på budgeterad 
nivå, skulle innebära en påverkan på utfallet inom övriga avtalsområden. Det finns 
dock ett mindre utrymme för lönekostnadsökningar på grund av att den totala 
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budgeterade lönekostnadsökningen inte förbrukades för 2020. Detta på grund av 
osäkerhet kring nivåer i centrala Huvudöverenskommelser. 

Marknadskrafter har en fortsatt stor påverkan när det gäller att rekrytera speciellt 
efterfrågade yrkesgrupper, framförallt akademiskt utbildade medarbetare. 

Individuell lönesättning gäller, i enlighet med avtalens huvudöverenskommelser 
och Eksjö kommuns modell för löneöversyn. 
Det finns behov av ett fortsatt arbete med differentierade lönesättningar och ökad 
lönespridning enligt intentionerna i centrala Huvudöverenskommelser, vilket kan 
innebära ett behov av en styrning av ekonomiskt utrymme mot vissa akademiska 
kompetenser. 

 

Tidsplan 
Överläggning har skett med fackliga organisationer under januari månad 2020. 
Lönesamtal med bedömning av prestation utifrån centrala 
huvudöverenskommelsers intentioner, och med Eksjö kommuns samverkade 
lönekriterier som bedömningsunderlag pågår under november till februari månad. 
Denna process är påbörjad inom samtliga verksamheter. 
 
För de medarbetare som omfattas av de centrala avtal som finns på plats, ges 
muntligt besked om ny lön i mars månad och utbetalning av ny lön sker med april 
månads lön. Vi avvaktar centrala avtal för de avtalsområden där omförhandling 
sker under 2021. 
Avstämning med fackliga organisationer sker inför utbetalning av ny lön i april 
månad 2021. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig 2021-02-11 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen
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Lu § 38 Anvisningar till delegationsordning för 
kommunstyrelsen 2021 - revidering 
Dnr KLK 2021/17 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta anvisningar till delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades 2020-12-01. Dels har en 
anpassning till den nya organisationen gjorts i enlighet med vad 
kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 och som kommunstyrelsen beslutade 
om beträffande beredningar 2019-12-10. 

Utöver detta behöver en revidering av paragrafhänvisningar i anvisningar till 
delegationsordningen genomföras och omfattar följande; 

 Frågor av principiell eller prejudicerande natur eller annars av sådant slag 
som anges i 6 kap 38§ KL) ska underställas kommunstyrelsen, eller, i fall 
som avser myndighetsutövning, nämnden. Om delegat bedömer att ett 
ärende kan vara av sådan karaktär ska samråd ske med närmast 
överordnad chef.  
 

 Med tillämpning av 6 kap 39§ KL delegeras till ordföranden eller vid 
förfall för denne, i första hand till 1:e vice ordföranden och i andra hand 
till 2:e vice ordföranden att besluta på kommunstyrelsens/nämndens 
vägnar i ärenden, som är så brådskande att styrelsens/nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Finns beslut om jour-tjänstgöring sker 
delegation med tillämpning av ovan angivet lagrum i stället till ledamot 
nämnd enligt särskilt beslut om jourtjänstgöring.   
 

 Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen 6 kap 40§§ KL, 
eller, i fall som avser myndighetsutövning, nämnden. Detta sker genom att 
beslut eller förteckning över beslut redovisas vid nästkommande 
sammanträde med den nämnd som berörs av ärendet. Nämndprotokollen 
redovisas därefter i kommunstyrelsen. Eftersom besvärstiden enligt 
kommunallagen räknas från den dag, då verk-ställd justering av det över 
beslutet förda protokollet tillkännagivits på kommunens anslagstavla är 
det viktigt att delegationsbeslut anmäls. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-03-02 
Anvisningar delegationsordning 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Lu § 39 Måltidspolicy- revidering 
Dnr KLK 2021/71 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisat förslag till revidering av måltidspolicy. 

Ärendebeskrivning  
Policyn är fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25, § 91. 

En revidering av Måltidspolicyn har genomförts. Ändringarna är följande; 

 Eksjö kommuns vision har infogats i inledningen.  
 Övergripande mål har omformulerats.  
 Säkra måltider för matgäster med allergi och överkänslighet har utökats till 

att även innefatta anpassade måltider.  
 Miljösmarta (tidigare Hållbara) måltider har omformulerats för att 

harmoniera/överensstämma med övriga styrdokument som är kopplade 
till mat och måltider (inköpspolicy och miljöpolicy). En 
prioriteringsordning inför upphandling av livsmedel har arbetats fram för 
tydligare inriktning.  

 Tillägg i pusselbiten miljösmarta måltider: avfall ska minimeras i första hand 
och i andra hand återanvändas.  

 Hur respektive sektor ska arbeta mot målen i Måltidspolicyn har, från att 
tidigare varit specificerade vem som ansvarar för vad, omformulerats till 
ett gemensamt ansvar för sektorn.  

 Kommunledningskontorets och Tillväxt- och utvecklingssektorns 
måltidsverksamhet har tillkommit. I dessa sektorer finns kommunens 
caféer och fritidsgårdar och det är förtydligat att policyn mål även 
inrymmer dem.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Gun Svensson, måltidsutvecklare 2021-03-08 
Måltidspolicy 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Lu § 40 Gallring av originalhandlingar 
Dnr KLK 2021/42 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att allmänna handlingar i pappersform som skannats och kontrollerats så att de 
stämmer överens med de ursprungliga handlingarna kan gallras, med undantag för 
egenhändigt undertecknade dokument som behöver bevaras av legala skäl.   

Ärendebeskrivning  
När en handling skannas in i ett system uppstår två versioner av handlingen. Dels 
pappersversionen och den inskannade versionen. För att kunna förstöra 
pappersversionen av handlingen krävs ett gallringsbeslut. 

Ett sådant gallringsbeslut måste tas av den nämnd till vilken den verksamhet där 
inskanningen skedde hör till. Kommunstyrelsen kan i egenskap av arkivmyndighet 
i Eksjö kommun, ta ett generellt gallringsbeslut för gallring efter skanning, som 
nämnderna kan ta tillämpningsbeslut på, vilket kommer gälla som gallringsbeslut. 

Följande handlingstyper och ärenden kan behöva sparas på papper en viss tid 
efter skanning, oavsett om de upprättats inom den egna myndigheten eller har 
kommit in och skannats: 

 Justerade protokoll 
 Avtal och kontrakt 
 Äganderättshandlingar 
 Undertecknade originalhandlingar rörande faderskap, tvångsvård m.m. 
 Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 
 Handlingar som behövs för bevisvärde 

Utifrån ovanstående bör samtliga sektorer/bolag gå igenom sina ärenden och 
handlingar, och ta ställning till vilka handlingstyper som bör sparas på papper en 
viss tid även efter att de skannats. 

Arkivmyndigheten uppmanar därför respektive nämnd att komplettera sina 
informationshanteringsplaner med ett tillämpningsbeslut. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ann Axelsson, administrativ assistent 2020-03-01 
      

Utdrag:  
Förvaltningsledningsgruppen 
Administrativa ledningsgruppen 
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Lu § 41 Revisionsreglemente för 
Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2021/51 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta revisionsreglemente för Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning  
Inför mandatperioden 2019-2022 har en arbetsgrupp bestående av representanter 
från de fem medlemskommunerna arbetat fram ett förslag till reglemente för 
revisionen på Höglandsförbundet. Det hade tidigare inte funnits ett reglemente för 
revisionen. Reglementet föreslogs gälla från 1 januari 2019 då den nya revisionen 
tillträde sitt uppdrag. Reglementet antogs av direktionen 2018-11-30 § 56.  

Revisionen för Höglandsförbundet har uppmärksammat att revisionens reglemente 
ska beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktige samt att deras roll bör 
förtydligas. Det reviderade revisionsreglementet har förankrats med arbetsgruppen 
som arbetade fram förslaget 2018.  

Det reviderade reglemente för revisionen förslås gälla när beslut tagits i de fem 
medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag  
Höglandsförbundets beslut 2020-12-18  
Revisionsreglemente för Höglandsförbundet 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Höglandsförbundet
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Lu § 42 Samordnat integrationsarbete 
Dnr KLK 2021/72 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör har i samråd med sektorchefer beslutat att i samband med del- 
och helårsredovisning rapportera till kommunstyrelsen om förvaltningens arbete 
med integration. 
 
En sektorsövergripande styrgrupp har bildats med hållbarhetsstrateg som 
sammankallade, och representanter från olika verksamheter. 
 
Styrgruppen har fått i uppdrag att komplettera beskrivningen av nuvarande 
integrationsinsatser. Arbeta fram en övergripande handlingsplan för lyckad 
integration utifrån visionen ”Alla är vi Eksjö kommun”. Styrgruppen ska 
samordna och genomföra åtgärderna som beskrivs i handlingsplanen. 
Handlingsplanen ska revideras årligen och godkännas utav 
förvaltningsledningsgruppen (FLG) i februari och september.  
 
Till ledningsutskottets sammanträde 2021-04-20 kommer ett utkast på den 
övergripande handlingsplanen att redovisas. 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2020-12-17 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Hållbarhetsstrateg 
Styrgruppen
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Lu § 43 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 hög nivå av antal 
vårdade hos Region Jönköpings län, hålla Eksjö kommuns Kontaktcenter fortsatt 
stängt för fysiska besök till och med den 7 maj, med eventuell förlängning. 

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 tre tillfällen. 

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 7 april 
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. 

 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
Tjänsteskrivelse från Anette Stendahl, kommunikationschef 2021-03-09 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Kommunikationschef
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Lu § 44 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/35 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisade kommunledningskontoret, 7 stycken 
delegationsbeslut gjorda utav förhandlingsansvarig, HR-chef, tillförordnad HR-
chef samt upphandlare. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för skrivare till 
gymnasiets elevhem för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för skrivare till 
Solgårdens kök för perioden 2021-01-01—2024-12-31.  

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator 
till Komomsorgen för perioden 2021-03-01—2025-02-28. 

 Avstängning enligt AB § 10 
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator 

till Grevhagsskolan för perioden 2021-03-01—2025-02-28 
 Samverkan enligt avtal (CSG) 
 Anställning tillsvidare och tidsbegränsad anställning. 

 
Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen

42



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-03-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 45 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 § 46 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att redovisade ärenden är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Protokoll - Samverkansgruppen 2020-12-15 KLK  
Protokoll - Samverkansgruppen 2021-02-10 KLK  
 
----- 
 

44


	Protokoll förstasida
	Godkännande av föredragningslistan
	Beslut Lu 2021-03-16
Godkännande av föredragningslistan

	Budgetuppföljning per 2021-02-28 - kommunledningkontoret
	Beslut Lu 2021-03-16
Budgetuppföljning per 2021-02-28 - kommunledningkontoret
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Internkontroll 2020  rapport - kommunledningskontoret
	Beslut Lu 2021-03-16
Internkontroll 2020  redovisning - kommunledningskontoret
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Internkontroll 2021 - kommunledningskontoret
	Beslut Lu 2021-03-16
Internkontroll 2021 rapport - kommunledningskontoret
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 -förvaltningsram - inledande diskussion
	Beslut Lu 2021-03-16
Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 -förvaltningsram - inledande diskussion
	Sida 1
	Sida 2


	Budgetprognos 2021 - tilläggsbudget
	Beslut Lu 2021-03-16
Budgetprognos 2021 - tilläggsbudget
	Sida 1
	Sida 2


	Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - del 2
	Beslut Lu 2021-03-16
Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - del 2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7


	Riktlinjer för styrdokument
	Beslut Lu 2021-03-16
Riktlinjer för styrdokument
	Sida 1
	Sida 2


	Internbudget politiken 2021
	Beslut Lu 2021-03-16
Internbudget politiken 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Löneöversyn 2021
	Beslut Lu 2021-03-16
Löneöversyn 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Anvisningar till delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 - revidering
	Beslut Lu 2021-03-16
Anvisningar till delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 - revidering
	Sida 1
	Sida 2


	Måltidspolicy - revidering
	Beslut Lu 2021-03-16
Måltidspolicy

	Gallring av originalhandlingar 
	Beslut Lu 2021-03-16
Gallring av originalhandlingar 
	Sida 1
	Sida 2


	Revisionsreglemente för Höglandsförbundet  
	Beslut Lu 2021-03-16
Revisionsreglemente för Höglandsförbundet  

	Samordnat integrationsarbete
	Beslut Lu 2021-03-16
Samordnat integrationsarbete

	Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök
	Beslut Lu 2021-03-16
Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök

	Redovisning av delegationsbeslut 2021 - kommunledningskontoret
	Beslut Lu 2021-03-16
Redovisning av delegationsbeslut 2021 - kommunledningskontoret

	Obesvarade medborgarförslag och motioner
	Beslut Lu 2021-03-16
Obesvarade medborgarförslag och motioner

	Anmälningsärenden
	Beslut Lu 2021-03-16
Anmälningsärenden


