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 Val av justerare   

§ 47 Godkännande av föredragningslistan   

§ 48 Budgetuppföljning per 2021-03-30 - kommunledningskontoret 2021/29  

§ 49 Internkontroll 2021 - kommunledningskontoret 2021/75  

§ 50 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - 
kommunledningskontoret 

2021/22  

§ 51 Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 2021/102  

§ 52 Riktlinje jämställdhet, likabehandling och kränkande särbehandling 2021/78  

§ 53 Begränsningar i delegationsordningen, gällande anställning och 
inköp 

2019/77  

§ 54 Kommunstyrelsens delegationsordning 2021 - revidering 2021/17  

§ 55 Utvecklad krishanteringsförmåga och uthållighet 2021/83  

§ 56 Lag om särskilda begränsningar - delegation 2021/104  

§ 57 Revision i delägda kommunala bolag 2021/108  

§ 58 Stiftelser i Eksjö kommun - ansökningsanvisningar 2019/249  

§ 59 Samordnat integrationsarbete - handlingsplan - information 2021/72  

§ 60 Miljöpolicy 2021/109  

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

2020/322  

§ 62 Effektivisering av kommunens administration och överbyggnad - 
motion 

2020/246  

§ 63 Stötta det lokala näringslivet och visa extra uppskattning till vår 
personal - motion 

2021/59  

§ 64 Brottsstatistik 2021 2021/76  

§ 65 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - kommunledningskontoret 2021/35  

§ 66 Obesvarade medborgarförslag och motioner   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Ledningsutskottet    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-04-20

 
  

Lu § 47 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet  beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som utgår: 
Anmälningsärende
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 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-04-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 48 Budgetuppföljning per 2021-03-30 - 
kommunledningskontoret 
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 mars månad var 13,7 mnkr, vilket 
motsvarar 22,2 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 25 procent.  

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

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter mars 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. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2021-03-31 Riktpunkt 25,0%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 203 2 013 25% 8 151 52
Ekonomi & upphandling 8 591 1 913 22% 8 222 369
HR-avdelningen 12 038 2 603 22% 11 673 365
Kommunikationsavd. 10 887 2 096 19% 11 042 -155 
Räddningstjänsten 21 755 5 049 23% 21 786 -31 
TOTALT 61 474 13 673 22,2% 60 874 600

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 11 748 123 5 040 6 708
TOTALT 11 748 123 5 040 6 708
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 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. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

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

 Lägre övriga kostnader kopplat till förvaltningshuset.  

HR-avdelningen 
Prognos: +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: -155 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,4 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

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

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

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

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

Räddningstjänsten 
Prognos: -31 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,1 procent. Det 
är en förbättrad prognos jämfört mot föregående månad med 49 tkr.   

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

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 

   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-04-20
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Lu § 49 Internkontroll 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/75 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna internkontrollplanen för kommunledningskontoret 2021 

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 
har en diskussion förts på sammanträdet i mars om vilka områden som 
ledningsutskottet ska fokusera på i planen för intern kontroll 2021.   

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 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 
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sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs genom en 
bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel. På sammanträdet i mars 
redovisades resultatet av 2020 års interna kontroll. Vid fastställande av 2021 års 
interna kontroll är det bra att göra en bedömning om föregående års 
kontrollområden är aktuella att även vara med i 2021 års plan eller om dessa 
områden ska ersättas av nya kontrollområden där risken för fel bedöms vara 
högre och konsekvensen om fel inträffar är större. 

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 

För kontrollen 2021 redovisas en bruttolista inom ovan nämnda kontrollområden. 
En risk och väsentlighetsanalys har gjorts för respektive punkt. Den redovisas i 
bilagan. Fyra av punkterna fanns även med i 2020 års kontroll. Punkterna är: 

Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
 A: Verkställande av politiska beslut 
 B: Fordonsamordning 
 C: Styrning och ledning 
 D: Externa bidrag 
 E: Bristyrken 

Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
 F: Momskontroll 

Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 
 G: Avtalstrohet, livsmedel 
 H: Begränsningar i delegationsordningen gällande anställning och inköp 
 I: Direktupphandlingar, kvantitativ granskning 
 J: Direktupphandlingar, kvalitativ granskning 

 

 

 

9



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-04-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

En del av kommunledningskontorets grunduppdrag är att till stor del leverera de 
stödtjänster, främst interna, som behövs i förvaltningen, men också till viss del till 
bolagen i kommunkoncernen. Stödtjänsterna omfattar till exempel ekonomi- och 
upphandling, personalrelaterade uppgifter som HR och lön, kansli med 
övergripande administration och utvecklingsfrågor, samt kommunikation intern 
såväl som extern. Flera av stödtjänsterna utförs av kommunledningskontoret men 
berör hela förvaltningen. I internkontrollen berör kontrollpunkterna dels 
kommunledningskontorets arbete med stödtjänsterna och dels resultat på 
helheten i förvaltningen. Av kontrollområdena är det kontrollpunkt I 
Direktupphandlingar, kvantitativ granskning som bara avser kommunledningskontoret. 
Detta eftersom respektive sektor har med denna punkt i internkontrollplanen. 
Övriga kontrollpunkter berör såväl kommunledningskontoret som hela 
förvaltningen i kontrollerna.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
Bilaga bruttolista internkontroll 2021 - kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 

Biträdande ekonomichef
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Lu § 50 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 
– förvaltningsram -kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/22 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
I Eksjö kommun fastställs budgeten i oktober två år före budgetåret med plan för 
tredje året. En översyn görs sedan under året före budgetåret. Budgetprocessen 
inleds med en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige i januari. 
Kommunfullmäktige fastställer budgetdirektiv i mars som kommunstyrelsen har 
som utgångspunkt vid utformning av budgetförslaget. I juni antar 
kommunfullmäktige ett utgiftstak och i oktober fastställs sektorsramar.  

Kommunledningskontoret har i uppdrag att presentera ett underlag för att 
kommunledningskontorets budget ska rymmas i den ram som 
kommunfullmäktige beslutat om för sektorn 2022-2023. För 2024 är ramarna inte 
beslutade och där utgår presentationen utifrån samma ram som finns för 2023.  

I budgetprocessen arbetar sektorerna fram ett beslutsunderlag som innehåller: 

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

 Behov för ökad ambition 
 Möjliga effektiviseringar och minskad ambition 

På ledningsutskottet i april gavs information om kommunledningskontorets 
budgetmaterial som kommer att behandlas av budgetberedningen. I 
budgetberedningen deltar ledningsutskottet samt beredningarnas presidier.  
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Lu § 51 Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 
Dnr KLK 2021/102 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen för Höglandsförbundet, 
 
att bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020 
 
Annelie Hägg (C), Stellan Johnsson (C)  och Markus Kyllenbeck (M) deltar 
inte i beslutet på grund av jäv.   

Ärendebeskrivning  
Direktionen för Höglandsförbundets har 2021-03-25 § 6 fastställt resultat- och 
balansräkningen för 2020, samt överlämnat förbundets årsredovisning till 
medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottet får i uppdrag att till kommande år komma med förslag till hur 
målvärden och decimaler ska hanteras. 

Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 115 tkr vilket motsvarar 
1 procent av omsättningen under 2020. Det innebär att det beslutade målet, 
resultatnivå 1 procent, uppnås. I resultatnivån är en återbetalning motsvarande 4 
880 tkr inräknat till medlemskommunerna på grund av lägre kostnader än 
budgeterat för två av Höglandsförbundets verksamheter under 2020.  

Under 2020 har investeringar för 11 miljoner gjorts för att framtidssäkra 
förbundets befintliga infrastruktur. Under året har också en ny 
kommunikationsplattform driftsatts och ett nytt GIS system driftsatts. Avvikelsen 
mot budget med 4,1 miljoner kr beror på att investeringar i datahallar har skjutits 
på framtiden då en ny datahallstrategi är under framtagande. 
Självfinansieringsgraden 2020 är 110 procent. 

Förbundets övergripande mål mäts genom 11 indikatorer. 7 av indikatorerna 
uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2020. 3 är ej uppfyllda och 1 
har inte kunnat mätas under året. 

Revisorerna har granskat årsbokslutet 2020 och lämnar bedömningen: ”Vi 
bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.” 
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Direktionen för ett samtal om hur redovisning ska ske i årsredovisning när 
målvärden och färger kan ge motsatta signaler. 

Beslutsunderlag  
Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 
Höglandsförbundets beslut 2021-03-25 Årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse 2020 Höglandsförbundet 
Revisionens granskning av Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Höglandsförbundet
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Lu § 52 Riktlinje jämställdhet, likabehandling och 
kränkande särbehandling 
Dnr KLK 2021/78 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta riktlinje jämställdhet, likabehandling och kränkande särbehandling,   
 
att denna ersätter tidigare riktlinje mot kränkande behandling.  

Ärendebeskrivning  
En uppdatering av Diskrimineringslagen (2008:567) har gjorts och började gälla 
2017-01-01 den innebär att arbetsgivare ska arbeta aktivt och systematiskt med att 
förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Tidigare handlingsplan för jämställdhet 
och mångfald inte är gällande längre. Detta har inneburit att ett omtag kring 
området varit aktuellt. En del i det är att använda begreppet likabehandling och då 
även omfatta kränkande särbehandling och mobbning. 

Där av har en revidering av tidigare riktlinje för kränkande behandling och 
handlingsplanen för jämställdhets- och mångfald 2016-2018 genomförts. Dessa 
två slås ihop till en riktlinje för jämställdhet, likabehandling och kränkande 
särbehandling. 

Riktlinjen utgår ifrån Diskrimineringslagen (2008:567) och arbetsmiljöföreskriften 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4). Riktlinjen beskriver arbetsgivarens 
skyldigheter och ansvar inom områdena diskriminering och kränkande 
särbehandling. men även det ansvar som följer medarbetare. Ytterligare beskrivs 
diskrimineringsgrunderna, diskrimineringsformerna samt vad repressalier innebär. 
Likaså beskrivs kortfattat vad kränkande särbehandling och mobbning innebär. 

Rutiner, verktyg och metoder för arbetet med att motverka och förebygga 
förekomst av diskriminering, kränkande särbehandling och mobbning finns på 
Eksjö kommun intranät. Likaså finns en skyddsrond för jämställdhet och 
likabehandling. Skyddsrond för kränkande särbehandling genomförs i 
skyddsronden för organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Förslaget på riktlinjen presenterades, samverkades och tillstyrktes i centrala 
samverkansgruppen 2021-03-23.   
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Julia Liderfelt, HR-konsult 
Riktlinje jämställdhet, likabehandling och kränkande särbehandling,   
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 53 Begränsningar i delegationsordningen, 
gällande anställning och inköp 
Dnr KLK 2019/77 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 
 
att inte fortsätta begränsningarna i delegationsordningen.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen § 89 beslutade första gången 2018-02-28 om begränsningar i 
delegationsordningen. Detta började gälla från 2018-04-09 och har sedan gällt 
sedan dess. Internkontrolls uppföljning efter 2018, 2019 och 2020 har visat att 
begränsningarna kan ha haft viss effekt. Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-01 
att utöka begränsningen med ”alla timanställningar utöver grundbemanningen ska 
beslutas av sektorschef”. 

Begränsningarna har inneburit: 

 alla timanställningar utöver grundbemaningen ska beslutas av sektorschef  
 alla nyanställningar (månadsanställda) ska beslutas om av sektorschef 
 ingen övertid ska förekomma, undantag beviljas restriktivt av sektorschef  
 sällanköp över 5 000 kr ska beslutas av sektorschef.  Sällanköp under 5 000 

beslutas av enhetschef/ avdelningschef/rektor 
 att uppdra åt förvaltningen att vid behov utforma riktlinjer för 

begränsningarna i delegationsordningen för anställning och inköp samt  
 

Kommunens ekonomiska resultat 2019 och 2020 har varit bättre än budgeterat. 
Orsaken till de positiva resultaten har framförallt varit ändrade förutsättningar 
gällande stadsbidrag och skatteintäkter (skatteutjämning). Sektorerna har 
förbättrat sina resultat årligen från de stora underskotten 2017.  

Att fortsätta med denna begränsning i delegationsordningen riskerar att det blir 
den nya standarden och att effekten minskar. Verktyget kommer då inte att finnas 
att ta till ifall ett stort behov uppstår igen. Därför föreslås begränsningen att tas 
bort för att finnas att ta till igen om behovet uppstår.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-31  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Sektorchefer 
Sektorsekonomer 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 54 Kommunstyrelsens delegationsordning 
2021 - revidering 
Dnr KLK 2021/17 

Beslut  
Ledningsutskottet  förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta reviderad delegationsordning. 

Ärendebeskrivning  
I delegationsordningen under E Rättegång och förrättningar punkt 8 ”Ärende 
inom säkerhetsskyddslagen” är delegat sektorschef. Ändringen som föreslås är att 
det ska vara kommundirektör. Orsakerna till ändringsförslaget är att 
kommundirektören ska utse en säkerhetsskyddschef som ska hantera dessa frågor 
enligt bifogat beslutsunderlag. Utifrån rollen som sektorschef har 
kommundirektör utsett säkerhetsskyddschef. Förändringen i delegationsordningen 
gör att säkerhetschef gäller för hela förvaltningen. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2021 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 55 Utvecklad krishanteringsförmåga och 
uthållighet 
Dnr KLK 2021/83 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att i syfte att öka Eksjö kommuns oberoende i 
vardag, kris och under höjd beredskap tillsätta arbetsgrupper fördelade på följande 
områden. Personalförsörjning i kris och under höjd beredskap, 
nödvattenförsörjning, trygghetspunkter, säkrad el och värmetillförsel samt, stabil 
och hållbar livsmedelsförsörjning och materielförsörjning, 
 
att lämna delrapporter från respektive arbetsgrupp till kommunstyrelsen under 
december månad 2021 samt  
 
att lämna beslutsunderlag från respektive arbetsgrupp så detta kan beaktas i 
budgetarbetet för 2023.  

Ärendebeskrivning  
Målet med Eksjö kommuns krisberedskapsarbete är att minska risken för, och 
effekten av, inträffade oönskade händelser avseende samhällsviktig verksamhet 
och kritiska beroenden i Eksjö kommun.  
Detta mål ska uppnås genom kontinuitetsplanering, inklusive fastställande av 
lägsta acceptabla nivå och längsta acceptabla avbrottstid.  
 
I arbetet ska säkerhetsskyddet särskilt beaktas, då krisberedskapsarbetets processer 
och strukturer så långt som möjligt ska utgöra grunden för arbetet med civilt 
försvar – idag är dock de två åtskilda, både avseende uppdragsställningen som 
ekonomisk ersättning.  
Krisberedskapen vilar på tre grundläggande principer – ansvarsprincipen, 
närhetsprincipen och likhetsprincipen. I korthet innebär detta att den som 
ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden också gör det vid en kris, 
att krisen ska hanteras geografiskt och organisatoriskt så nära krisen som möjligt 
och att det inte ska ske större förändringar i organisationen än vad situationen 
kräver.   
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För att utreda möjligheterna att öka Eksjö kommuns oberoende i vardag samt 
under kris och höjd beredskap föreslås tillsättandet av arbetsgrupper fördelade på 
följande områden: personalförsörjning som vid behov kan personalförsörja de övriga 
områdena: nödvattenförsörjning, trygghetspunkter, stabil och hållbar livsmedelsförsörjning och 
materielförsörjning samt säkrad el och värmetillförsel.  
 
Dessa arbetsgrupper/områden är sinsemellan beroende och arbetet bedrivs 
parallellt med säkerhetssamordnare som samordnare.  
 
Uppgifterna inom arbetsgrupperna blir initialt att kartlägga behov och 
beroendekedjor. Exempel på kartläggning är hur mycket vatten, mat, materiel behöver de 
olika kommunala sektorerna? Vilka behov har trygghetspunkterna? Hur personalförsörjer 
kommunen driften av trygghetspunkterna eller nödvattenkioskerna?  
 
Arbetsgrupperna föreslås få i uppdrag att lämna en första delrapport under 
december månad 2021. För att sedan lämna ett färdigt beslutsunderlag till 
budgetarbetet för 2023. 
 
Bakgrund 
Pandemin har satt blixtbelysning på svagheter i svensk krisberedskap och 
samhällets robusthet. Pandemin ger även en indikation på hur skärpt eller höjd 
beredskap skulle kunna te sig – samtliga kommuner har ställts inför samma behov 
och resursbrist.  
Länsgemensamma materiella eller personella resurser räcker inte till om en 
utdragen kris drabbar ett läns samtliga kommuner samtidigt, eller hela nationen.  
Liksom att det nationellt behöver finnas en redundans inom landet, alltså en viss 
överkapacitet, för att klara längre störningar, behövs det en lokal redundans inom 
Eksjö kommun. För att förbättra och göra krisberedskapen mer robust bör Eksjö 
kommun minska sitt beroende av externa aktörer och höja den lokala 
redundansen.  
 
Utredning 
Rapporter som utgör kunskapsunderlag till detta ärende är främst Perspektiv på 
pandemin – inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av coronakrisen 2020, 
FOI-R--4992—SE, samt Snöovädret i Stockholm 2016 – konsekvenser för 
livsmedelsförsörjningen ur ett leveransperspektiv 2018, FHS beteckning 425/2017. Utöver 
detta är erfarenheterna rörande materielförsörjningen under den initiala delen av 
covid-19 pandemin beaktade. En rapport benämnd Strategi krisberedskap – 
säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar är sammanställd och bifogas tillsammans 
med ovan nämnda rapporter.  
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Slutsats 
Att fortsatt planlägga krisberedskapen på till del externa resurser innebär att det 
kommande arbetet med civilt försvar måste ske i ett separat spår. Detta är 
ineffektivt och resurskrävande. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Magnus Thulin, säkerhetssamordnare 
Strategi krisberedskap Eksjö kommun 
Perspektiv på pandemin inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i 
ljuset av Coronakrisen 2020 
2018-fallstudie-snoovadret-i-stockholm-2016 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen  
Säkerhetsamordnare
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Lu § 56 Lag om särskilda begränsningar - 
delegation 
Dnr KLK 2021/104 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att införa rätten att fatta beslut enligt Lag om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:4), delegeras till 
kommunstyrelsen. Rätten är tillfällig och gäller till och med 31 december 2021.    

Ärendebeskrivning  
Enligt Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 (2021:4), § 13 har kommunerna möjlighet att fatta beslut om förbud mot 
att visats på vissa platser om det finns en påtaglig risk för trängsel exempelvis i 
parker och på badplatser. Denna möjlighet trädde i kraft den 11 mars 2021. 

Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser 

13§ Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud 
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Sådana föreskrifter får inte innebära förbud 
mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig 
inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas 
frihet. Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 

Lagen pekar på kommunen, innebärande kommunfullmäktige så som beslutande. 
Lagens syfte är att förhindra smittspridning och då krävs det att kommunen kan 
fatta snabba beslut. Kommunfullmäktige är en stor församling som agerar utifrån 
strikt formalia. Möjligheten till snabba beslut i kommunfullmäktige är starkt 
begränsad. Därför förefaller det bättre i samklang med det behov som lagen vill 
stödja att överföra denna beslutanderätt till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Lu § 57 Revision i delägda kommunala bolag 
Dnr KLK 2021/108 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att föreslagen revisionsordningen kring revision i delägda kommunala bolag godkänns. 

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen 10 kap 4 § får kommunfullmäktige beslut om att lämna över 
skötsel av en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag. Kommunfullmäktige 
utser lekmannarevisioner till bolaget ur gruppen kommunens revisorer.  
 
Det finns idag ett antal gemensamma ägda kommunala bolag i anslutning till 
Höglandet. 

 Erikshester Vindpark AB  
 Smålands Bredband AB  
 Norra Smålands Energi AB samt dess dotterbolag Luftbolaget i Topperyd AB 
 Sävsjö-Vetlanda Fiber AB  
 Njudung Energi i Sävsjö AB   

 
Revisorerna i Eksjö, Vetlanda, Sävsjö, Nässjö, Vimmerby och Tranås kommuner har 
kommit överens om att samverka när det gäller revisonen för dessa bolag. 
Överenskommelsen innebär att en kommun ansvarar för revisonen i ett bolag under 
två år. Överenskommelsen är undertecknad 2020-07-27. Till överenskommelsen finns 
en bilaga som anger ordningen för vilken kommun som ansvarar för revisionen det 
aktuella åren. Det innebär att kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i de bolag 
som kommunen ansvar för under den aktuella perioden enligt den turordning som 
bilagan anger. Kommunfullmäktige ska godkänna denna överenskommelse.   
  
Bolagens bolagsordningar har i samband med årsstämmorna under 2021 reviderats för 
att kunna hanterar denna förändring. Följande mening har skrivits in i 
bolagsordningarna:  
Lekmannarevisor med eller utan suppleant utses av en i taget av delägande kommuners 
fullmäktigeförsamlingar i bokstavsordning. Lekmannarevisor utses för en period om två år och tills 
uppdraget är slutfört.  Om bolagsordningen så anger ska denna förändring även hanteras 
av kommunfullmäktige.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Bilaga Revision i delägda bolag 
Revision delägda bolag undertecknad 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Revisionen
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Lu § 58 Stiftelser i Eksjö kommun - 
ansökningsanvisningar 
Dnr KLK 2019/249 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna ansökningsanvisningar till stiftelser i Eksjö kommun. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23 § 304 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att se över kriterier för behörighet och för hur uppföljning 
av ansökningar görs. 
 
Eksjö kommun förvaltar stiftelser, tidigare även kallade fonder och- eller 
donationsfonder. Flera utav av stiftelserna är gamla och är även deras 
ändamålsbestämmelser gamla eller otidsenliga, samt saknar tillräcklig information 
kring hur ansökningsförfarandet ska ske. För att underlätta för sökande och för 
förvaltningen i dess beslutande av utdelning har ett dokument med information 
och ansökningsförfarande upprättats.  
 
Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat om att ett flertal av fonderna ska 
permuteras, det vill sägas avslutas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-16 Kf § 207 att anta riktlinjer för 
fonderna och där beskrivs hur fonderna ska avslutas utifrån hur mycket kapital 
som fanns i respektive donationsfond eller stiftelse.  

 Stiftelsen Gymnasieskolans samfond i Eksjö kommun, beslut om utdelning 
fattas av rektor på gymnasiet 

 Stiftelsen Grundskolans samfond i Eksjö kommun, beslut om utdelning fattas 
av rektor på grundskolan 

 Rektor Lars Hagbergs Konststiftelse, beslut om utdelning fattas av bildlärare på 
gymnasiet 

 Stiftelsen Rådmannen Georg Felix Aschan och hans hustru Ida Helena 
Lindahlska stiftelsen 

 John och Erika Teschs stiftelse  
 Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond  
 Stiftelsen för kvartettsången i Eksjö (C G Svenssons fond) Stiftelsen 

Hermann Rickards Minnesfond 
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 Pettersson-Lindebladska stiftelsen 
 Stiftelsen Jenny och Axel Petris fond 
 Henrik och Signe Nilssons donationsstiftelse  
 Stiftelsen Frisängsfonden (N J Ljungberg) 
 Stiftelsen Mina Lindgrens julgåva 
 Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donation 
 Stiftelsen Tullöverkontrollören Oskar Lagergrens donationsfond  
 Stiftelsen Amanda Carlbergs fond 
 Borgmästare Erik Rickard Holms stiftelse 
 Stiftelsen Clara Cederqvists donationsfond 
 Stiftelsen August Anderssons donationsfond 
 Stiftelsen Borghild Ross Minnesfond stiftelse 
 Stiftelsen Samfond 1 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – 

Eksjödelen Stiftelsen  
 Samfond 2 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Edshult-, Hult-, 

Höreda- och Mellbydelen 
Samfond 3 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Ingatorpsdelen 

 Samfond 4 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Hässleby-, 
Kråkshultsdelen 

 Stiftelsen Brita Lewinskys stipendiefond  
 Regementsläkaren P I D:son Aschan och Emma Sofia Schmitterlöws 

donationsstiftelse 
 Stiftelsen Hilding Eurén Johanssons minnesfond, Förvaltas av socialnämnden, 

avkastning ska gå till festligheter för de boende på Solgården i Ingatorp och Bobinen i 
Mariannelund  

 Stiftelsen Bröderna Simon och Artur Karlssons minnesfond, Förvaltas av 
socialnämnden, avkastning ska gå till festligheter för de boende på Solgården i 
Ingatorp. 

 Kontraktprostens Nils Johan Sjöstedts stiftelse, beslut om utdelning fattas av 
direktionen, vilket utgörs av kommunfullmäktige i Eksjö kommun och kyrkorådet i 
Eksjö församling, Avslutas efter utdelning 2022. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Ansökningsanvisningar till stiftelser i Eksjö Kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Lu § 59 Samordnat integrationsarbete - 
handlingsplan - information 
Dnr KLK 2021/72 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Ledningsutskottet beslutade 2021-03-16 § 42 att till dagens sammanträde 
presentera ett utkast på den övergripande handlingsplanen. Hållbarhetsstrateg 
deltar och redogör för styrgruppens uppdrag, samt hur arbetet fortgår med  
integrationsarbetet och handlingsplanen. 
 
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.   
 
Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 
      

Utdrag:  
Hållbarhetsstrateg 
Styrgruppen
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Lu § 60 Miljöpolicy 
Dnr KLK 2021/109 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 

att ärendet bordläggs till ledningsutskottets sammanträde 2021-05-18. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har en Energiplan och klimatstrategi från 2008 samt en Miljöplan 
från 2013. Dessa dokument innehåller en mängd information, allt från vision, mål, 
strategiskt viktiga områden, lägesrapport, till specifika åtgärder. För att få en 
tydligare styrning och handlingsplaner med tydligare koppling till verksamheten 
skapas nu istället en miljöpolicy med tillhörande handlingsplaner.  

Miljöpolicyn har två huvudmål;  

 Minska klimatpåverkan  
 Öka biologisk mångfald  

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

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

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

  

28



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-04-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

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

Miljöpolicyn har varit ute på remiss till samtliga partigrupper och till 
koncernledningsgruppen. En digital medborgardialog om kommunens miljöarbete 
genomfördes under vecka 12 i samband med Earth Hour.  

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att ärendet 
bordläggs till ledningsutskottets sammanträde 2021-05-18. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Annelie Häggs (C) ändringsyrkande. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

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

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Hållbarhetsstrateg
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Lu § 61 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 6 juni 2021, 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. 

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 6 juni 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  
Tjänsteskrivelse från Anette Stendahl, kommunikationschef 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-31 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Kommunikationschef
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Lu § 62 Effektivisering av kommunens 
administration och överbyggnad - motion 
Dnr KLK 2020/246 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Elisabeth Werner (SD) reserverar sig mot beslutat. 
 
Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson, Mats Svensson, Urban Svensson, 
Helena Möller och Elisabeth Werner inkom 2020-12-15 med en motion till 
kommunfullmäktige. Motionärerna vill att kommunen genomför en 
enkätundersökning bland kommunens anställda för att få fram vilka tjänster som 
är överflödiga. 

Motionärerna hänvisar till att man kan läsa i Kolada att kommunen har en enorm 
överbyggnad på antalet anställda tjänstepersoner. Om kommunen har en 
överbyggnad eller inte i Kolada beror på vem man jämför med och hur man 
jämförelsen görs. Jämför man med ett rikssnitt så har Eksjö kommun färre 
anställda än genomsnittet, jämför man med kommunerna i Jönköpings län så har 
är det också färre antal anställda och jämför man med kommuner som är jämstora 
med Eksjö så har är det något fler anställda. Att jämföra olika kommuner när det 
gäller antalet anställda är väldigt svårt, dels är kommunerna olika stora och av 
olika geografisk karaktär. Två andra faktorer som påverkar mycket och som 
varierar mycket mellan kommuner är hur mycket av kommunens verksamhet som 
har bolagiserats eftersom bolagens anställda inte räknas med i statistiken, det 
andra är hur mycket av kommunens verksamheter som skolor, äldreomsorg med 
mera som bedrivs av privata näringslivet, deras anställda räknas inte med i 
statistiken. 

 
Tidigare genomlysningar 
Eksjö kommun har under 2019 genomfört två genomlysningar gällande 
motionärens ärende. Den ena ”Genomlysning, avvikelseanalys” presenterades för 
budgetberedningen 2019-08-28. I denna genomlysning av jämförs kommunens 
alla verksamheter med jämförbara kommuner gällande i första hand kostnader. I 
denna genomlysning kan man se var kommunen har högre respektive lägre 
kostnader. Sedan denna gjordes så har kommunen gjort stora effektiviseringar 
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utifrån de beslut som kommunfullmäktige tagit i samband med att budgeten har 
beslutats.  

Den andra genomlysningen ”Tjänster på kommunledningskontoret, jämförelse 
med höglandskommunerna” presenterades på ledningsutskottet 2019-08-20. I 
denna genomlysning görs en jämförelse med antalet anställda och dess 
arbetsuppgifter mellan kommunledningskontoren i de fem 
Höglandskommunerna. Denna genomlysning visar generellt att Eksjö kommun 
har något färre anställda än grannkommuner inom flera områden och lika inom 
andra områden, inget område visar att kommunen har fler anställda. 

Kommunens samverkansorganisation 
Eksjö kommun har ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna, 
grunden i detta är årliga medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar (6-10 ggr./år) och 
samverkansgrupp med möte en gång per månad. I dessa sammanhang har 
medarbetar möjlighet att framföra sina tankar och idéer på ett strukturerat sätt. 
Medarbetaren kan framföra personligt eller via ett fackligt ombud. 

Medarbetarsamtal genomförs enskilt med sin chef. Under medarbetarsamtalet 
pratar det bland annat om medarbetarens uppdrag och utveckling. 
Arbetsplatsträffar (APT) där chef och arbetsgrupp för dialog. Fokus på APT ska 
vara dialog och ett aktivt deltagande från både medarbetare och chef. APT ska 
innehålla verksamhetsfrågor, arbetsmiljö- och hälsofrågor, ekonomi och 
återrapportering av tidigare behandlade sakfrågor. Samverkansgrupp behandlar 
frågor som är aktuella för verksamheten, ekonomiska förutsättningar, arbetsmiljö 
och hälsa, jämställdhet och mångfald. Utifrån dagordningens innehåll är berörda 
fackliga organisationer ansvariga för att delta i samverkansmötet för att uppfylla 
kraven på genomförd samverkan.  

Medarbetarundersökning (enkät) 
Utöver ovanstående samverkansorganisation så genomför kommunen en 
medarbetarundersökning. Denna genomför vartannat år och nästa gång är nu till 
hösten (2021). Undersökningen är en enkätundersökning som är helt anonym och 
behandlar på ett strukturerat sätt medarbetarens arbetssituation. En del av 
undersökning är framarbetat av Sveriges kommuner och regioner (SKR) dessa 
frågor är framarbetade genom forskning och gör att vi kan jämföra oss med andra 
kommuner. Undersökningen genomfördes senast hösten 2019 och presenterades 
för kommunstyrelsen 2020-03-31.  

Effektiviseringar 
Eksjö kommun har de senaste tre åren (2018–2020) arbetat med många 
effektiviseringar, de flesta av dessa bygger på en nära samverkan mellan alla såväl 
mellan chefer som mellan medarbetare som mellan chef och medarbetare.  
 
2017 -25,9 mkr 
2018 -9,8 mkr 
2019 + 23,2 mkr 
2020 + 47,9 mkr 
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Den enskilt viktigaste faktorn för att resultaten har vänt under perioden är det 
arbetet som skett i verksamheten med effektiviseringar inom de områden som 
kommunfullmäktige har beslutat. En del av orsaken är också ambitionssänkningar, 
förändringar i stadsbidrag och skatteintäkter.  
 
Kommunens uppdrag 
Som framgår tydligt i sektorernas verksamhetsplaner så är stor del av den 
kommunala verksamheten styrd av lagar, allt från socialtjänstlag, skollag, plan och 
bygglag, kommunallag till arbetsmiljölag osv. Utöver detta styrs vad kommunen 
ska göra av de av kommunfullmäktige beslutade reglementena. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19 
Effektivisering av kommunens administration och överbyggnad - motion 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionärerna 
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Lu § 63 Stötta det lokala näringslivet och visa 
extra uppskattning till vår personal - motion 
Dnr KLK 2021/59 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-04 för beslut. 

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna genom Sebastian Hörlin har inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige 21 02-25. Motionens syfte är att stötta det lokala näringslivet 
och visa extra uppskattning till kommunens anställda under den nu rådande 
pandemin. Förslaget ska vara likt den julgåva som kommunen gav till alla anställda 
dvs. ett presentkort som gäller i kommunens handel hos de företag och föreningar 
som godtar att ta mot presentkortet för att sedan fakturera kommunen 
motsvarande belopp. Detta förslag innebär en kostnad för kommunen på ca 
310 000 kr inkl. kring kostnader 

Motionären yrkar på: 

 Eksjö kommun, under maj månad, ger varje anställd en vår-/sommargåva 
omfattande ett presentkort a´ 150 kr.  

 Formen för presentkortet i övrigt ska vara liknande det som gällde vid 
julgåvan men ge möjligheten till fler aktörer att ansluta sig till detsamma. 

Utredning 
Under 2020 höjde regeringen gränsen för att en gåva skulle vara beskattningsbar 
till 1000 kr, det gällde till 20-12-31. NU har gränsen gått tillbaka till hur reglerna 
var tidigare. Om man skulle bifalla motionen så skulle det mest likna det som 
skatteverket benämner julgåva och då är det skattefritt upp till 500 kr. 

”En julgåva till en anställd är skattefri, om den är av mindre värde (11 kap. 14 § 1 IL). En 
julgåva anses vara av mindre värde om marknadsvärdet inte är över 500 kr inklusive 
mervärdesskatt. Om marknadsvärdet överstiger 500 kr inklusive mervärdesskatt beskattas hela 
gåvan. (SKV A 2020:27).” Skatteverket.se 

Om de anställda erhåller detta presentkort så finns det utrymme för en julgåva 
som en julfest enligt tradition eller ett presentkort upp till 350 kr.  

Den 6 april föreslog regeringen att precis som förra året slopa tillfälligt 
förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde på 1 000 kronor per 
anställd. Regeringen har tidigare meddelat att skattefriheten ska ligga kvar även i år 
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och nu kommer beskedet att beloppsgränsen samtidigt fördubblas till 2 000 
kronor under 2021.Detta förslag har inte hanterats än av riksdagen. 

Hanteringsmässigt är framställan, utdelning (läs skicka ut) och fakturahantering ett 
tidskrävande arbete. Att räkna fram hur tidskrävande är svårt eftersom det blir en 
liten del av ordinarie arbete för många som gör samma/liknande arbete inom sin 
ordinarietjänst. Om motionen bifalls så kommer förvaltningen ha mer erfarenhet 
nu efter julgåvan som gör att det kan gå lite smidigare.  
 
Yrkande 
 
Sebastian Hörlin (S) yrkar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-05-04 för beslut. 

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

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Stötta det lokala näringslivet och visa extra uppskattning till vår personal - motion 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionärerna 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Lu § 64 Brottsstatistik 2021 
Dnr KLK 2021/76 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av brottsstatistik för Eksjö kommun per 2021-02-28. 

                                                 Jan-feb 
 
Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter)    1 
Tillgrepp i butik      4 
Trafiknykterhetsbrott – narkotika     7 
Trafiknykterhetsbrott – alkohol     1 
Tillgrepp genom inbrott – fritidshus     1 
Ringa narkotikabrott innehav/bruk   39 
Dopningsbrott      2 
Skadegörelse (exkl. stat, kommun…)   16 
Tillgrepp genom inbrott (ej bostadshus, fritidshus)  30 
Tillgrepp genom inbrott – bostad     2 
Våld i offentlig miljö      8 
Brott i nära relationer      7 

 

 

Beslutsunderlag  
Statistik 
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Lu § 65 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/35 

Beslut  
Ledningsutskottet  beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisade kommunledningskontoret, 12 delegationsbeslut 
gjorda utav tillförordnad förhandlingsansvarig, HR-chef, samt upphandlare. 

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Lu § 66 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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