
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-04-21

Sammanträde med Ledningsutskottet 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-17:15

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande 
Ersättare

Annelie Hägg (C), ordförande § 45-50, 52-65
Markus Kyllenbeck (M)
Sebastian Hörlin (S), ordförande § 51
Ulf Björlingson (M)
Elisabeth Werner (SD)
Lennart Gustavsson (S)

Karin Erikson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) 
Bosse Ljung (KD tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) § 51 
Christer Ljung (L) tjänstgörande ersättare för Markus Kyllenbeck (M) § 51

Birgitta Johansson (S)
Ingegerd Axell (S) § 45-50, 52-65
Bosse Ljung(KD) – deltar på distans
Christer Ljung (L) – delar på distans § 45-46, övrigt närvarande

Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 46-49
Martina Jönsson, HR-konsult § 54
Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt- och utvecklingsektorn § 59-60

Övriga
Utses att justera Lennart Gustavsson

Justeringens plats Paragrafer 45-65
och tid

Underskrifter
Sekreterare   ……………………………………………

Helena Lundborg

Ordförande   ……………………………………………             Ordförande  …………………………….
Annelie Hägg Sebastian Hörlin

Justerande   …………………………………………….
Lennart Gustavsson
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-04-21

Förvaringsplats 
för protokollet stadshuset

Datum då anslag 2020-04-27 Datum då anslag 2020-05-18
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Helena Lundborg
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 45 Godkännande av föredragningslistan

§ 46 Budgetuppföljning per 2020-03-31 - KLK 2020/78

§ 47 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 2020/80

§ 48 Internkontroll 2020 -KLK 2020/79

§ 49 Revisionsskrivelse - Granskning av internkontroll 2019/417

§ 50 Årsredovisning Höglandets samordningsförbund 2019 2020/83

§ 51 Årsredovisning Höglandsförbundet 2019 2020/98

§ 52 Pandemiplan 2020/106

§ 53 Beslut med anledning av ny kommunallag - ersättare för råd 2019/301

§ 54 Riktlinjer hot och våld 2020/18

§ 55 IT för seniorer 2020/101

§ 56 Utredning av upphandlingar i bolag - motion 2019/422

§ 57 Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram 2021-2025 - 
Remisssvar

2020/102

§ 58 SOU 2020:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 
rehabilitering

2020/103

§ 59 Idéburet Offentligt Partnerskap med Folkuniversitetet - avtal 2020/109

§ 60 Familjen Kamprads stiftelse - bidrag 2020/107

§ 61 Brottsstatistik 2019/88

§ 62 Covid-19 - information

§ 63 Obesvarade medborgarförslag och motioner

§ 64 Redovisning av delegationsbeslut

§ 65 Anmälningsärenden
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EKSJÖ KOMMUN

Ledningsutskottet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

Lu § 45 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende som tillkommer:
Pandemiplan – KLK
Utredning av upphandlingar i bolag - motion
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 46 Budgetuppföljning per 2020-03-31 - KLK
Dnr KLK 2020/78

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna redovisad rapport, samt

att rapporten anmäls till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontorets driftsutfall efter mars månad var 13,8 mnkr, vilket 
motsvarar 22,5 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 25 procent. 

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 59,1 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 2,3 mnkr. 

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter mars var 0 mnkr. 

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 2,1 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 8,5 mnkr.     

Utredning
BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2020-03-31 Riktpunkt 25,0%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 7 576 2 006 26% 7 237 339
Ekonomi & upphandling 8 381 2 001 24% 8 090 291
HR-avdelningen 12 110 2 324 19% 11 713 397
Kommunikationsavd. 11 728 1 931 16% 10 576 1 152
Räddningstjänsten 21 583 5 538 26% 21 460 123
TOTALT 61 378 13 799 22,5% 59 076 2 302

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 8 525 3 2 128 6 397
TOTALT 8 525 3 2 128 6 397

Kansliet
Prognos: +339 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,5 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månad. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på: 
 Lägre personalkostnader än budget på grund av dels partiella 

tjänstledigheter och dels att del av tjänst samnyttjas mellan kansliet och 

5



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kontaktcenter vilket är en effekt av att beslutad neddragning har påbörjats 
i ett tidigare skede än beslutad nivå.  

 Positiv avvikelse mot budget för övriga kostnader. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Prognos: +291 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,5 procent. 
Det är en negativ förändring på 25 tkr jämfört mot föregående månad. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på: 
 Lägre personalkostnader än budget på grund av dels partiella 

tjänstledigheter och dels vakant tjänst under rekrytering. 

HR-avdelningen
Prognos: +397 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 3,3 procent. Ingen 
förändring jämfört mot föregående månad. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på: 
 Lägre personalkostnader än budget på grund av vakant tjänst under första 

kvartalet 2020. 
 Högre intäkter då HR-avdelningen då HR-avdelningen utökar 

löneadministrationsarbetsuppgifterna gentemot Aneby kommun från och 
med september 2020. 

 Lägre övriga kostnader än budget däribland kopplat till personalsystem.  

Kommunikationsavdelningen
Prognos: +1 152 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 9,8 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månad. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på: 
 Lägre telefonikostnader. Aneby, Eksjö och Nässjö kommuner har 

gemensamt avtal. I avvaktan på att nytt telefoniavtal ska börja gälla är 
avtalet med befintlig leverantör förlängt tillfälligt. Det har inneburit lägre 
kostnader. Höglandsförbundet har också omförhandlat supportavtal och 
utköp av licenser och hårdvara har gjorts, vilket på totalen sänker 
kostnaderna till 2020. 

Räddningstjänsten
Prognos: +123 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,6 procent. 
Det är en förbättrad prognos med 123 tkr jämfört mot föregående månad. 

Avvikelsen beror framförallt på:
 Det prognostiseras med högre försäkringspremier än vad som finns i 

budget. Den prognostiserade avvikelsen är 100 tkr. 
 På grund av covid-19 är det just nu inställda utbildningar, vilket innebär 

att det kan bli en förskjutning av kostnader från 2020 till 2021. Den 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

prognostiserade avvikelsen är 392 tkr. Räddningstjänsten utför också 
utbildningar. Även dessa är tillfälligt inställda på grund av covid-19. Det 
innebär prognostiserat lägre intäkter med motsvarande 169 tkr.  

Investeringar
Prognos: +2,1 jämfört mot budget som är 8,5 mnkr. Det är en förändring jämfört 
mot föregående månad med 0,5 mnkr. Förändringen beror på att en transportbil 
inom Räddningstjänsten beräknas bytas ut 2021 istället för 2020. 

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 2335 tkr i budget 
2020, men kommer inte att användas under 2020. 

Av de medel som är överförda ifrån 2019 till 2020 års investeringsbudget finns 
medel för nytt HR-system där upphandling ska göras under 2020. Ingen prognos 
för detta nu. 

Vad Budget Prognos
Räddningstjänsten 4461 tkr 1688 tkr
Övriga KLK 4064 tkr 440 tkr
Summa 8525 tkr 2128 tkr

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottets 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 47 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Ledningsutskottets förslag till beslut

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att presentera underlag för att 
budgeten ska rymmas i den ram KF beslutat om för sektorn 2021-22. För 2023 är 
ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2022. 

Biträdande ekonomichef Simon Lennermo presenterar kommunledningskontorets 
förslag till budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023. Budgeten kommer att 
beredas i budgetberedningen 2020-04-28--29. 

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottets 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 48 Internkontroll 2020 -KLK
Dnr KLK 2020/79

Beslut 
Ledningsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisad internkontrollplan för 2020.

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll 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 intern kontroll och det är viktigt att 
den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån detta 
fördes en diskussion på ledningsutskottet i mars om vilka områden som 
ledningsutskottet vill fokusera på i planen för intern kontroll 2020. Beslut om 
intern kontroll tas på aprilsammanträdet.  

Kontrollområden inom respektive huvudområde i planen för intern kontroll: 

Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten

 Verkställande av politiska beslut
 Fordonsamordning
 Styrning och ledning

Tillförlitlighet i finansiell rapportering

 Direktupphandlingar
 Momskontroll

Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar

 Avtalstrohet
 Begränsningar i delegationsordningen gällande anställning och inköp

Utredning
I reglementet för intern kontroll, som kommunfullmäktige har fastställt 2000 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottets 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(Kf § 116) och reviderat 2006 (Kf § 143), framgår att nämnderna senast före april 
månads utgång varje år upprätta en särskild plan för granskning/uppföljning av 
den interna kontrollen. Planen ska därefter antas av kommunstyrelsen.  

På sammanträdet i mars diskuterades vilka kontrollområden som bör ingå i 
planen. Utifrån diskussionen tog förvaltningen fram ett förslag på en plan för den 
interna kontrollen som ledningsutskottet beslutar om på dagens sammanträde. 

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

På ledningsutskottet i mars redovisades resultatet av 2019 års interna kontroll. Vid 
fastställande av 2020 års interna kontroll är det bra att göra en bedömning om 
föregående års kontrollområden är aktuella att även vara med i 2020 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. Nya respektive gamla 
kontrollområden återfinns i dokumentet ”Bruttolista – kommunledningskontorets förslag 
på intern kontroll 2020”
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottets 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse internkontrollplan 2020, daterad 2019-04-17 
Bruttolista – kommunledningskontorets förslag på intern kontroll 2020, daterad 
2019-04-17  
Intern kontroll 2020- KLK - Tjänsteskrivelse 2020-03-13
LU 2020-03-17 § 35

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 49 Revisionsskrivelse - Granskning av 
internkontroll
Dnr KLK 2019/417

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar

att komplettera skrivningen i sista punkten med att rapportering av 
delegationsbeslut ska ske utifrån, beslutsfattare, beslutsdatum, beslutets innehåll i 
korthet, hänvisning till punkt i delegationsordning samt eventuellt diarienummer. 
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta

att uppta redovisat yttrande som sitt eget och anmäla detsamma till 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en fördjupad 
granskning av internkontroll. Syftet med granskningen var att bedöma om den 
interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig och om verksamheten är 
effektiv och uppfyller målen. 

Kommunfullmäktige (Kf § 3, 2020-01-23) remitterade revisionsrapporten till 
kommunstyrelsen. 

Utredning
Förslag till yttrande

Utifrån genomförd granskning rekommenderar kommunrevisionen några olika 
punkter. Svar på respektive punkt ges nedan: 

Tydliggör hur de kommunala bolagens internkontrollarbete ska utföras och 
följas upp.
Anvisningarna för internkontroll är uppdaterade där det framgår hur såväl 
förvaltningen som de kommunala bolagen ska arbeta med internkontroll(se bilaga 
anvisningar internkontroll). 

Säkerställ att reglemente och anvisningar för internkontroll uppdateras 
löpande så att de överensstämmer med nuvarande organisation och tänkt 
arbetssätt.
Kommunkoncernens ekonomiledningsgrupp kommer årligen att aktualitetspröva 
reglemente och anvisningar för internkontroll för att dessa ska stämma överens 
med nuvarande organisation och tänkt arbetssätt. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Säkerställ att medarbetarna har god kännedom om vilka styrdokument som 
finns avseende intern kontroll och att det sker en kontinuerlig 
utbildning/information hur de ska efterlevas.
De forum som framförallt ska användas för utbildning/information är:

 Information och grundutbildning om internkontroll kommer att vara ett 
inslag vid en av kommunens chefsdagar. 

 Internkontroll ska vara en punkt som tas upp i sektorernas och bolagens 
ledningsgrupper. 

 Information om internkontroll ska finns på intranätet såväl för 
kommunen som för bolagen. 

 Internkontroll ska ingå i nyvalsutbildning för politiker. 

Det bör ske utbildning/information om internkontrollarbetet i kommunen 
och i de kommunala bolagen i fler sammanhang än när en medarbetare 
anställs.
Förutom utbildning/information om internkontroll när en medarbetare anställs 
sker utbildning/information framförallt enligt svaret i punkten ovanför. 

Risk- och väsentlighetsanalyser bör dokumenteras för samtliga nämnder 
och bolag. Denna analys bör omfatta en bruttolista över samtliga 
identifierade risker och det bör tydliggöras vilka risker som utifrån 
sannolikhet och konsekvens genererar ett kontrollmoment i 
internkontrollplanen.
En gemensam mall för bruttolista ska användas av sektorerna/bolagen som bland 
annat innehåller en risk- och väsentlighetsanalys. Risk- och väsentlighetsanalysen 
ska utgå ifrån bedömningar för respektive kontrollområde och kategoriseras enligt 
följande. 

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

Risk- och väsentlighetsanalysen dokumenteras dels i bruttolistan över 
kontrollområden och dels i en matris för att visuellt skildra de olika 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kontrollområdena. 

Säkerställ att återrapporteringen innehåller förslag på åtgärder vid 
konstaterade avvikelser/brister.
Återrapporteringen av internkontrollen ska följa samma struktur oavsett sektor 
eller bolag. I denna mall ska åtgärder vara med som egen rubrik till 
kontrollområdena. 

Säkerställ att alla delegationsbeslut återrapporteras till respektive styrelse 
och nämnd och att anmälan av delegationsbeslut innehåller fastställda 
uppgifter.
Information till respektive ledningsgrupper om rutiner för att rapportera 
delegationsbeslut samt information om delegationsordningen för att säkerställa att 
kunskap finns om vad som ska rapporteras. 

Yrkande

Under ledningsutskottets överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att 
komplettera skrivningen i sista punkten med att rapportering av delegationsbeslut 
ska ske utifrån, beslutsfattare, beslutsdatum, beslutets innehåll i korthet, 
hänvisning till punkt i delegationsordning samt eventuellt diarienummer.

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

Varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse yttrande revisionsskrivelse 2020-04-17 
Bilaga anvisningar internkontroll 2020-04-20 
Beslut Kf § 3 2020-01-23 revisionsskrivelse – granskning av internkontroll 
Revisionsskrivelse – granskning av intern kontroll ifrån kommunrevisionen,  
2019-11-28 
Granskningsrapport – Eksjö kommun fördjupad granskning av intern kontroll, 
daterad november 2019 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Lu § 50 Årsredovisning Höglandets 
Samordningsförbund 2019
Dnr KLK 2020/83

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar

att av Höglandets Samordningsförbund begära att ärendet kompletteras med en 
delredovisning på kommunnivå till kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning 2019 för Höglandets Samordningsförbund,

att bevilja styrelsen för Höglandsförbundets Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2019.

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2019 för Höglandets Samordningsförbund redovisas.

Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att 
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och 
rehabilitering i allmänhet.

Av revisionsberättelsen framgår att uppfattningen är att årsredovisningen 
upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Årsredovisningen ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 
2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. Man tillstyrker att resultaträkning och 
balansräkning för förbundet fastställs.

Yrkande

Under ledningsutskottets överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att av 
Höglandets Samordningsförbund begära att ärendet kompletteras med en 
delredovisning på kommunnivå till kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05.

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

Varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.
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Beslutsunderlag 
Höglandets Samordningsförbund årsredovisning 2019
Höglandets Samordningsförbund årsredovisning 2019, bilaga 1
Höglandets Samordningsförbund årsredovisning 2019, bilaga 2
Revisionsberättelse 2019
Revisionsbiträdesrapport 2019

Utdrag: 
Ordförande Höglandets Samordningsförbund
Styrelseledamöter
Kommunfullmäktige
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Lu § 51 Årsredovisning Höglandsförbundet 2019
Dnr KLK 2020/98

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen för Höglandsförbundet,

att bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Annelie Hägg (C) och Markus Kyllenbeck (M) deltar inte i beslutet på grund 
av jäv. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Höglandsförbundet har 2020-03-26 § 6 godkänt att resultat- och 
balansräkningen för 2019 fastställts. Förbundets årsredovisning överlämnas till 
medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet.

Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 093 tkr vilket motsvarar 
1 procent av omsättningen under 2019. Det innebär att det beslutade målet, 
resultatnivå 1 procent, uppnås. I resultatnivån är en återbetalning motsvarande 
11 043 tkr inräknat till medlemskommunerna på grund av lägre kostnader än 
budgeterat för Höglandsförbundet samtliga tre verksamheter under 2019. 

Under 2019 har investeringar för 8,8 miljoner gjorts i tjänsteidentifiering, 
livscykelhantering av accesspunkter och switchar för att framtidssäkra förbundets 
befintliga infrastruktur. Avvikelsen mot budget med 3,7 miljoner kr beror på att 
investeringar i datahallar har skjutits på framtiden utifrån behovet av en ny 
datahallstrategi innan investeringar genomförs. Självfinansieringsgraden 2019 
är 126 procent.

Förbundets övergripande mål mäts genom 7 indikatorer. Samtliga av förbundets 7 
indikatorer uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2019. 

Revisorerna konstaterar i sin granskning att förbundet lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att resultatet är förenligt med 
förbundets finansiella- och verksamhetsmål om god ekonomi hushållning som 
följs upp i årsredovisningen.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige för verksamhetsåret 2019 beviljar 
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen samt enskilda ledamöterna i detta organ. 
Samt att fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2019.
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Beslutsunderlag 
Årsredovisning Höglandsförbundet 2019 
Granskning av Årsredovisning 2019 Höglandsförbundet 
Revisionsberättelse
Beslut DIR 2020-03-26 § 6

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Lu § 52 Eksjö kommuns pandemiplan 
Dnr KLK 2020/106

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förelagd pandemiplan samt anmäla denna till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i 
stora delar av världen. Det innebär ofta stora konsekvenser för vårt samhälle. Vid 
en pandemi kan händelseförloppet vara komplext och långdraget med successiva 
vågor, belastningen inom sjukvården bli mycket hög, flera samhällssektorer 
påverkas samtidigt och samhällsviktiga verksamheter drabbas av en omfattande 
sjukfrånvaro.

Det övergripande målet med pandemiarbetet är att minimera dödligheten och 
sjukligheten i befolkningen samt att minimera övriga negativa konsekvenser för 
individen och samhället. Detta sker genom olika strategier – medicinska, icke-
medicinska samt kommunikationsinsatser.

Syftet med pandemiplanerna i Eksjö kommun är att fastställa vilken lägsta 
acceptabla nivå av personal som krävs för att kunna upprätthålla de mest 
prioriterade verksamheterna inom respektive sektor. 

Målet med pandemiplanerna i Eksjö kommun är att möjliggöra en konkret 
prioriteringslista med omfördelning av personal till de verksamheter som mest 
behöver det vid en viss tidpunkt. Detta sker i första hand inom respektive sektor 
och i andra hand på en kommunövergripande nivå. 

Vid ett pandemiutbrott kommer stora delar av kommunens verksamhet att kunna 
påverkas avsevärt under smittspridningens mest intensiva fas (pandemisk fas). I 
och med att både personal och medborgare förväntas drabbas vid en 
influensapandemi inriktas planeringsarbetet på att säkerställa 
personalförsörjningen i syfte att klara personalbortfall i kombination med ett ökat 
behov av vård, omsorg och service. Under två-tre veckor beräknas upp till 50 
procent av personalen kunna drabbas av sjukdom. Planeringsförutsättningarna har 
indelats i tre olika scenarier/steg: personalfrånvaro på över 15 procent, 
personalfrånvaro på 50 procent eller högre samt när tillgängliga personalresurser 
inte längre klarar av verksamheten. 

Den analys som varje sektor genomfört avseende personalförsörjning utgör 
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grunden för att kunna genomföra prioriteringar utifrån aktuell händelseutveckling. 
Inom varje enskild sektor specificeras respektive prioriterade verksamheter. 
Arbetet inriktas till att i möjligaste mån upprätthålla en normal verksamhetsnivå 
utifrån det rådande personalläget. Åtgärder för att upprätthålla prioriterade delar 
av en verksamhet utgörs bland annat av att utse ställföreträdare eller person med 
motsvarande kompetens för en viss arbetsuppgift, omprioritering av 
arbetsuppgifter där mindre nödvändiga delar prioriteras ned samt utbildning av 
personal för att vid behov kunna lösa en särskilt viktig uppgift. 

Vid ett särskilt allvarligt läge med omfattande personalbortfall, inriktas arbetet helt 
på att säkerställa kontinuitet av samhällsviktiga verksamheter. Prioriterade 
verksamheter vid ett pandemiutbrott är identiska med de samhällsviktiga 
verksamheter som anges i Risk- och sårbarhetsanalys Eksjö kommun 2019-2022 Bilaga 
1. Utöver samhällsviktiga verksamheter är även Eksjö kommuns 
krisledningsorganisation en prioriterad verksamhet.

Pandemiplanen för Eksjö kommun är ett paraplydokument som beskriver 
bakgrund, planeringsförutsättningar för sektorerna samt syfte och mål med 
pandemiarbetet inom Eksjö kommun. Med anledning av sektorernas olika 
uppdrag har varje sektor tagit fram en separat pandemiplan som i detalj beskriver 
vilka tillgängliga resurser (personal) som finns i normalfall, vilken personaltillgång 
som finns vid 50 procent frånvaro, samt vilket behov av minimibemanning en viss 
verksamhet behöver för att lösa en uppgift. Sektorerna har även listat vilka 
konsekvenser personalfrånvaron får vid 
15 procent personalbortfall, 50 procent personalbortfall samt när tillgängliga 
personalresurser inte längre klarar av verksamheten.

Sektorerna har listat specifika kritiska beroenden som utgör en verksamhets 
viktigaste uppgifter, vilket också blir den/de uppgift/verksamheter som 
prioriteras högst vid ett ansträngt personalläge. Exempel på ett sådant specifikt 
kritiskt beroende är kontering av fakturor och löneutbetalning. 

Specifika kritiska beroenden som listats kan också utgöras av moment som är en 
förutsättning för att bedriva prioriterad verksamhet. Exempel på ett sådant 
specifikt kritiskt beroende är påfyllnad av andningsluftpaket för Räddningstjänsten 
– utan detta moment kan inte livräddning med rökdykning genomföras.   

Sektorernas pandemiplaner läggs som bilagor (Bilaga 1-5) till Eksjö kommuns 
pandemiplan 2020. Sektorchefer beslutar om respektive sektors pandemiplan och 
anmäler dessa genom respektive beredning till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Magnus Thulin
Pandemiplan för Eksjö kommun 2020

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 53 Beslut med anledning av ny kommunallag 
– ersättare för råd
Dnr KLK 2019/301

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att ersättare för råd som beviljats föräldraledighet eller som är sjukskriven en 
längre period (mer än 30 dagar) kan utses. Sådan ersättare ska utses av 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Av SKL:s Cirkulär 17:57 om den nya kommunallagen som trädde i kraft 
2018-01-01 framgår bland annat att kommunfullmäktige ska fatta beslut om hur 
man utser ersättare för ett råd som har beviljats ledighet. 

Vid en ledande politikers längre frånvaro fungerar inte de generella reglerna om 
ersättares tjänstgöring. Förarbetena lyfter också fram behovet av att aktivt kunna 
utse en ersättare när ett råd är frånvarande en längre tid.

Det har därför gjorts möjligt att besluta om en personlig ersättare för den ledande 
politiker som beviljas ledighet för viss tid. Ersättaren är förtroendevald i 
kommunallagens mening och omfattas av samma regler som övriga 
förtroendevalda, till exempel vad gäller valbarhet. Den som utses till sådan 
personlig ersättare tjänstgör under hela frånvaron och övertar alla funktioner som 
den som beviljats ledighet innehar. Däremot kan en sådan ersättare inte överta en 
plats i fullmäktige eftersom det är ett direktvalt uppdrag.

Det är fullmäktige som ska bestämma hur en ersättare i sådana här situationer ska 
utses. Det kan ske genom att ersättare väljs av fullmäktige eller att fullmäktige 
överlåter till styrelsen eller annan nämnd att utse en sådan ersättare. Det är även 
tänkbart att t.ex. styrelsen utser ersättare vid kortare ledigheter medan en ersättare 
som ska tjänstgöra under en längre tid i stället utses av fullmäktige. Däremot är 
det inte lämpligt att fullmäktige direkt lägger ansvaret att utse en ersättare på ett 
utskott – det blir i så fall en fråga för styrelsen eller den nämnd som fått ansvaret 
för uppgiften att delegera uppgiften till utskott.

Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt kan inte tillämpas vid beslut om att 
utse en ersättare för ett råd som beviljats ledighet. 
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Ett beslut om att utse en sådan ersättare är inte ett fyllnadsval – det är enbart ett 
beslut om att just utse en ersättare för ett visst råd under en viss tid.

Skulle ett råd avgå under den beviljade ledigheten eller skulle uppdraget upphöra 
av annan anledning, upphör också ersättarens uppdrag. Vem som ska utses i ett 
sådant fall behandlas som ett vanligt valärende.

Yrkande

Under ledningsutskottets överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att beslutet 
ändras till ” att ersättare för råd som beviljats föräldraledighet eller som är 
sjukskriven en längre period (mer än 30 dagar) kan utses. Sådan ersättare ska utses 
av kommunfullmäktige”.

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

Varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Annelie Gustafsson 2020-04-08
SKL Cirkulär 17:57

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
EKFS
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Lu § 54 Riktlinjer hot och våld
Dnr KLK 2020/18

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar

att till kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05 se över skrivningen under 
punkten polisanmälan.

Vidare föreslås kommunstyrelsen beslutar

att anta riktlinjen för Hot och våld.

Ärendebeskrivning 
En partsammansatt arbetsgrupp bestående av en representant från varje sektor 
samt tre fackliga representanter har sedan hösten 2016 genomfört revidering av 
policydokumenten för hälsa och arbetsmiljö. Detta har dels gjorts till följd av den 
nya arbetsmiljöföreskriften 2015:04 (Organisatorisk och social arbetsmiljö) som 
trädde i kraft 2016-03-31 och dels då en uppdatering av policy och riktlinjer 
behövts.

I början av detta arbete beslutades det även att en översyn kring strukturen för 
dessa dokument behövde göras. Strukturen som valdes var att det skulle finnas en 
policy för ämnesområdena hälsa och arbetsmiljö och att de dokument som idag är 
policy ex. policy om sjukskrivning och rehabilitering skulle revideras och bli 
riktlinjer. För några områden fanns ett behov av att skapa nya riktlinjer, hot och 
våld är ett sådant område. Förslaget på riktlinjen har varit på remiss hos 
arbetsgruppen. 

Riktlinjen utgår ifrån Arbetsmiljölagen och tillhörande arbetsmiljöföreskrift. Den 
omfattar alla anställda och förtroendevalda. Riktlinjen beskriver arbetsgivarens 
skyldigheter och ansvar, men även det ansvar som följer medarbetare och 
förtroendevalda. Den innehåller mål för att förebygga och hantera händelser med 
hot och våld samt uppföljning efter en hot- eller våldssituation.

Till riktlinjen finns en rutin med checklistor som beskriver hur det förebyggande 
arbetet ska utföras. Till detta finns även checklistor utifrån olika händelser som 
kan inträffa.

Förslaget på riktlinjen presenterades, samverkades och tillstyrktes i centrala 
samverkansgruppen 2019-10-22.  
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Yrkande

Under ledningsutskottets överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att till 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05 se över skrivningen under punkten 
polisanmälan.

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

Varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Martina Jönsson 2020-03-10
Riktlinje – Hot och våld

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 55 IT för seniorer
Dnr KLK 2020/101

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning att projektet genomförs avsätta medel om 26 tkr för 
handledare till IT för seniorer under feriepraktiken 2020,

att medel avsätts från kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 

Ärendebeskrivning 
Sommaren 2019 anordnades med hjälp av handledare och feriepraktikanter kurs 
för seniorer hur man kan nyttja digitala hjälpmedel, framförallt med hjälp av 
smartphone. Totalt var det fyra grupper om 8 personer per grupp som tog del av 
kursen. Responsen från deltagarna var mycket god. Det fanns ett 30-tal som inte 
kom med eftersom det inte fanns platser.

Allt fler samhällstjänster blir digitala och andra alternativ erbjuds inte alltid. Finns 
inte kunskap eller verktyg för att kunna ta del av information eller utföra digitala 
tjänster riskerar personer att hamna i utanförskap. Personer över 65 år har 
identifierats som en grupp som i högre utsträckning lever i digitalt utanförskap 
och därmed riskerar att stängas ute från delar av samhället. Forskning visar att 
utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland 
äldre personer. Kommunen har en viktig roll i att främja och stödja digital 
delaktighet för alla invånare. Det är också en förutsättning i en omställning till 
digitala tjänster att kommuninvånare har kunskap och verktyg att nyttja dem.

Planeringen är att erbjuda IT för seniorer under sommaren 2020. Medel finns 
avsatta för feriepraktikanter, men inte för handledare. Förra året togs kostnaden 
för handledare inom sociala sektorn. IT för seniorer är en fråga som berör hela 
kommunen och aktiviteten går i linje med kommunprogrammets effektmål 
delaktighet. 

Slutsats
Kostnaden för handledare är på cirka 26 tkr. Kommunstyrelsen föreslås avsätta 
medel för handledare för sommaren 2020. En utredning kommer att ske hur 
aktiviteten IT för seniorer ska tillhandahållas och vidareutvecklas över tid.
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Yrkande

Under ledningsutskottets överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att under 
förutsättning att projektet genomförs avsätta medel om 26 tkr för handledare till 
IT för seniorer under feriepraktiken 2020, samt

att medel avsätts från kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

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

Varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandena.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Kim Olsson
Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer
Synpunkter från deltagare IT för seniorer 2019

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 56 Utredning av upphandlingar i bolag - 
motion
Dnr KLK 2019/422

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Ärendebeskrivning 
I en motion från Sverigedemokraterna, undertecknad av Ulf Svensson, Elisabeth 
Werner, Helena Möller, Mats Svensson, Urban Svensson och Göran Augustsson, 
föreslås kommunfullmäktige att:

-med extern hjälp utreda samtliga kommunala bolag inklusive samtliga dotterbolag 
som ligger under Eksjö Stadshus och i vilken omfattning upphandlingar gjorts 
utan korrekt förfrågningsunderlag.

-Kommunstyrelsen ger Eksjö Stadshus i uppdrag att entlediga de ledamöter och 
ersättare som idag är invalda och sitter på uppdrag och som var invalda i bolagen 
Eksjöbostäder och Kommunfastigheter under åren 2014-2018.

Utredning

Extern hjälp utreda samtliga kommunala bolag inklusive samtliga 
dotterbolag som ligger under Eksjö Stadshus och i vilken omfattning 
upphandlingar gjorts utan korrekt förfrågningsunderlag.

I samband med utredningen har samtal skett med Ulf Svensson som är en av dem 
som skrivit motionen.

Bakgrunden till motionen är att Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter 
AB under perioden 2015-2018 köpt konsulttjänster för 6,7 mnkr utan att göra 
regelrätta upphandlingar. 

Efter detta uppdagats har åtgärder vidtagits för att förhindra att något liknande 
sker igen. Eksjö Stadshus AB beslöt § 47 2019-10-21 att ge VD i uppdrag att:

-Ta fram en handlingsplan för att gällande riktlinjer för upphandling följs i hela 
koncernen.

-Ta fram rutiner för delgivning av information mellan bolagsstyrelse och ägare av 
genomförda upphandlingar.
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En handlingsplan och rutin för delgivning av information av genomförda 
upphandlingar är framtagen och kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31 § 82 att 
godkänna handlingsplanen och rutinen för delgivning av information avseende 
genomförda upphandlingar. 

Nedan redovisas antagen handlingsplan och rutin för delgivning av information:

Handlingsplan 
Av kommunens Upphandlings- och inköpspolicy framgår bland annat följande:
”Kommunstyrelsen ansvarar för att:

• antagen upphandlings- och inköpspolicy revideras enligt fastställda datum,
• det utfärdas enhetliga riktlinjer utifrån antagen upphandlings- och

inköpspolicy,
• uppföljning av policyn görs i samband med internkontrollplanen varje år.

Förvaltningschefen/VD ansvarar för att det:
• upprättas rutiner som säkerställer att upphandlings- och inköpspolicyn 

och därtill hörande riktlinjer följs,
• uppföljning av policyn görs i samband med internkontrollplanen varje år.”

Ägardirektiven
Följande har lagts till i ägardirektiven under punkterna Internkontroll och 
Upphandling till samtliga helägda bolag: 

• Internkontroll: 
Uppföljning av följsamheten mot upphandlings- och inköpspolicyn med 
riktlinjer ska ske i internkontrollen.

• Upphandling:
o Bolaget ska vid upphandlingen se till att Lagen om offentlig 

upphandling samt övrig tillämplig lagstiftning iakttas. 
o Eksjö kommuns upphandlingskompetens ska i möjligaste mån 

användas. 
o Kommunens upphandlings- och inköpspolicy gäller för hela 

koncernen. 
o Styrelsen ska anta riktlinjer som är enhetliga med kommunens 

riktlinjer. Avvikelser från dessa ska beslutas av Eksjö Stadshus AB.

Upphandlings- och inköpsskola
Alla anställda inom kommunens helägda bolag som genomför upphandlingar och 
inköp utbildas enligt kommunens upphandling- och inköpsskola. Utbildning 
genomförs av upphandlingsavdelningen under våren 2020. Sedan ansvarar varje 
chef för att utbilda sin personal enligt det instuderingsmaterial som tagits fram av 
upphandlingsavdelningen. 

Delgivning av information
Uppföljning av följsamheten mot upphandlings- och inköpspolicyn med riktlinjer 
ska ske i internkontrollen i hela förvaltningen och i alla helägda bolag. Bolagens 
internkontroll redovisas årligen vid ett ägarsamråd. Detta säkerställer att 
bolagsstyrelsen informerar ägaren om genomförda upphandlingar.
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Genom fastställd handlingsplan och fastställda rutiner för delgivning av 
information har kommunstyrelsen skärpt kontrollen av att upphandlingar i 
koncernen sker i enlighet med gällande riktlinjer och policy. Ytterligare granskning 
av historiska upphandlingar av extern utförare i samtliga helägda bolag skulle inte 
innebära att den nu skärpta kontrollen förändras samtidigt som en extern 
granskning innebär en kostnad. Då beslut och åtgärder är vidtagna för att 
förhindra att liknande händelser ska inträffa föreslås att motionen avslås.

Kommunstyrelsen ger Eksjö Stadshus i uppdrag att entlediga de ledamöter 
och ersättare som idag är invalda och sitter på uppdrag och som var invalda 
i bolagen Eksjöbostäder och Kommunfastigheter under åren 2014-2018.

Sverigedemokraterna har i sin motion ”Utredning av upphandlingar i bolag” 
föreslagit att kommunstyrelsen ger Eksjö Stadshus i uppdrag att entlediga de 
ledamöter och ersättare som idag är invalda och sitter på styrelseuppdrag och som 
var invalda i bolagen Eksjöbostäder och Kommunfastigheter under åren 2014-
2018. 

Efter att bolagens hantering av upphandling uppdagats har en noggrann analys av 
händelseförloppet genomförts. Analysen redovisades för Eksjö Stadshus AB § 47 
2019-10-21, Kommunstyrelsen § 300 2019-10-24 och Kommunfullmäktige § 396 
2019-10-24. 

Analysen visar tydligt, vilket också de involverade aktörerna medgivet att 
agerandet och hanteringen skötts helt inom presidiet tillsammans med VD:n för 
berörda bolag. 

Presidiet i Eksjö Stadshus AB uppmanade därav presidiet, för mandatperioden 
2014-2018, i Eksjöbostäder AB, Eksjö kommunfastigheter AB och Byggnadsfirma 
Stridh och Son AB att lämna sina nuvarande politiska styrelseuppdrag. 

De resterande ledamöterna i styrelserna under berörd mandatperiod har under 
händelseförloppet inte varit informerad och då inte heller inblandad i den felaktiga 
hanteringen av upphandling av konsulttjänster. 

Kommunstyrelsen har 2020-03-31 § 82 godkänt handlingsplan för upphandling 
samt rutin för delgivning av information avseende genomförda upphandlingar, 
redovisad i ärendet bilagd tjänsteskrivelse. Kontinuerlig uppföljning av samtliga 
bolags hantering av upphandling kommer att ske årligen i respektive 
internkontroll i samband med ägarsamråd med Eksjö Stadshus AB.

Kommunfullmäktige beslutade §§ 416-419 2019-10-24 att godkänna avsägelser 
från de inblandade politikerna gällande deras nuvarande styrelseuppdrag. Vidare 
åtgärder anses inte behöva vidtas för resterande styrelseledamöter i berörda bolag 
under mandatperioden 2014-2018.  
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Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna: Utredning av upphandlingar i bolag 
Beslut KS § 82 2020-03-31
Skrivelse från Annelie Hägg 2020-04-20 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Lu § 57 Region Jönköpings läns 
hållbarhetsprogram 2021-2025 - Remissvar
Dnr KLK 2020/102

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att till yttrandet lägga till formuleringen “En prioriterad åtgärd gällande att 
förlänga busslinjen mellan Jönköping och Värnamo så att den även inkluderar 
hållplatser vid Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus. Efter utvärdering av 
denna busslinje utreds möjligheten att etablera busslinje mellan Länssjukhuset 
Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus. Denna åtgärd bör 
påskyndas och genomföras istället för förslaget att utvärdera och utreda 
möjligheten”, samt

att i första stycket komplettera skrivningen med att distribution av materialbistånd 
kan ske via distribution av hjälporganisationer.

att därefter anta remiss svaret, samt

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län har tagit fram ett hållbarhetsprogram för sin verksamhet; 
som organisation, finansiär, delägare i bolag och samhällsaktör. 

Programmet inleds med Region Jönköpings läns policy för hållbar utveckling. Där 
beskriver man den Regionala Utvecklingsstrategin som verktyget för att driva en 
hållbar samhällsutveckling för hela länet. Hållbarhetsprogrammet är det som ska 
styra den egna verksamheten. I policyn lyfter man fram olika målområden för 
hållbarhetsprogrammet:

 Invånare i länet – hälsoansvaret, kollektivtrafiken, utbildning och kultur.
 Andra aktörer inom länet, samverkan, forskning och utbildning.
 Minska utsläpp och anpassa till klimatförändringar.
 Produkter och tjänsters livscykel – minsta miljöbelastning. 
 Medarbetare – lika värde och rättigheter, hög kompetens.

Man förklarar ett hållbart samhälle utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet och 
presenterar även de globala målen. 

Man har lyft fram fyra framgångsfaktorer som täcker in helheten i begreppet 
hållbarhet. De fyra framgångsfaktorerna är:
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 Vi är till för alla
 Vi är klimatsmarta
 Vi bidrar till en sund livsmiljö
 Vi använder våra resurser klokt

Mål och åtgärder är relevanta och tydliga. Konkreta prioriterade åtgärder som 
bedöms vara resurskrävande har specificerats. En prioriterad åtgärd rör utredande 
av möjligheten att etablera busslinje mellan länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus, sid 9. 

Synpunkter på innehållet: 

Av de 17 Globala målen, är det fyra mål som inte tas upp av 
hållbarhetsprogrammet. Mål ett och två; Ingen fattigdom och ingen hunger kan ses 
som att de ligger utanför Regionens direkta verksamhetsområde, och mål fyra God 
utbildning för alla, som något verksamheten redan lever upp till. Vi saknar dock 
Regionens bidrag till mål 17. Mål 17 är nödvändigt för att de andra målen ska 
kunna uppnås, där förändring framför allt behöver ske i utvecklingsländer. 
Regionen skulle kunna bidra till kompetensutbyte med utvecklingsländer. Man 
skulle kunna underlätta för medarbetare att få tjänstledigt för att göra insatser i och 
för utvecklingsländer. Utbytesprogram skulle kunna utvecklas för att stärka 
kompetens i utvecklingsländer. Regionen skulle också kunna bidra med 
materialbistånd genom att säkerställa återanvändning av produkter som inte längre 
kan brukas i den egna verksamheten men är en värdefull resurs i ett 
utvecklingsland.

Det Globala målet 3 – God hälsa och välbefinnande har i programmet kopplats till 
”Vi är klimatsmarta”. Det är dock svårt att se kopplingen mellan dessa mål, om 
man tittar på delmål och indikatorer för mål 3 (https://www.globalamalen.se/om-
globala-malen/mal-3-halsa-och-valbefinnande/). Ett delmål som man hade kunnat 
lyfta kopplat till mål tre är; 3.C – Stärka insatserna för att utbilda hälso- och 
sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, genom insatser från personal el. 
utbytesprogram. 

I policyn på sid. 1 skulle man kunna lägga till: För att bidra till de globala målen 
verkar vi för kompetensutbyte med och materialbistånd till utvecklingsländerna.

Där Agenda 2030 presenteras skulle man med fördel kunna lägga till att;

För att nå målen krävs Genomförande och partnerskap, som omnämns i mål 17. För att 
nå en global hållbar utveckling, som är det Agenda 2030 går ut på, behöver vi öka 
stödet till utvecklingsländerna.
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Yrkande

Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att till yttrandet 
lägga till formuleringen “En prioriterad åtgärd gällande att förlänga busslinjen 
mellan Jönköping och Värnamo så att den även inkluderar hållplatser vid 
Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus. Efter utvärdering av denna busslinje 
utreds möjligheten att etablera busslinje mellan Länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus. Denna åtgärd bör påskyndas och 
genomföras istället för förslaget att utvärdera och utreda möjligheten”,samt

att i första stycket komplettera skrivningen med att distribution av materialbistånd 
kan ske via distribution av hjälporganisationer

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkanden mot avslag.

Varvid ledningsutskottets beslutar i enlighet med yrkandena.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist 2020-04-03
Remissutgåva Hållbarhetsprogram 2021-2025
Följebrev remissutgåva

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Hållbarhetsstrateg
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Lu § 58 SOU 2020:6 En begriplig och trygg 
sjukförsäkring med plats för rehabilitering
Dnr KLK 2020/103

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna yttrandet.

Ärendebeskrivning 
Ett väl genomarbetat betänkande som skulle gynna medarbetares rehabilitering i 
deras långtidssjukskrivning för att återgå till arbete. Eksjö kommun instämmer 
med remissyttrandet.

 Ur ett arbetsgivarperspektiv är betänkandet till en fördel där Eksjö 
kommun ser möjlighet till att få en väl grundad och genomtänkt 
rehabilitering under den tid som behövs för medarbetaren att återgå till sin 
tjänst. Det utredande rehabiliteringsansvar som föreslås ligga mer på 
försäkringskassan skulle innebära att det i större utsträckning skulle bli ett 
samarbete mellan vård, försäkringskassa och arbetsgivare för att så snart 
som möjligt få medarbetaren åter i tjänst. Det är gynnsamt för 
medarbetaren, arbetsgivaren och samhället i stort om långa 
sjukskrivningsperioder kan kortas. 

 Ur ett medarbetarperspektiv är betänkandet till en fördel där det finns 
möjlighet, tillsammans med vården, att göra en väl avvägt plan för 
återgång till ordinarie arbete under det första året av sjukskrivning. Att 
försäkringskassan skulle bedöma mot ett angivet normalt förekommande 
arbete skulle förtydliga för medarbetaren vilka kvarvarande färdigheter 
man har för att klara ett arbete och en tydlig vägledning till vilka jobb man 
klarar av.

 För medarbetare som uppnått ålder av 62 år ger betänkandet en bättre 
förutsättning för att må bra de sista åren i yrkeslivet och kunna stanna 
kvar på sin arbetsplats fram till pensionen.

 Gällande möjligheten att bedömas mot sin nuvarande tjänst om 
bedömning är att vara åter inom 365 dagar, gör att medarbetaren får 
möjlighet att under planerade former återfå sin arbetsförmåga och 
arbetsgivaren ser en rehabilitering som håller på sikt.
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 I de medarbetarärenden som sjukskrivningen löper över 365 dagar ser 
Eksjö kommun att det kan vara gynnsamt att få ytterligare en tid att följa 
en lång rehabiliteringsplan för att återfå sin fulla arbetskapacitet. 

 Medarbetarens möjlighet till arbetsträning tidigt i sjukskrivningen är 
gynnsam för en snabbare återgång till arbete, både socialt och för att inte 
tappa sina färdigheter inom yrket. Arbetsgivaren ser även att en snabb 
återgång till arbete är bra ur ett ekonomiskt perspektiv både för 
verksamheten och för medarbetaren privat.

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande från Maria Hård
SOU 2020_6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering
Remisslista från Socialdepartementet

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 59 Idéburet Offentligt Partnerskap med 
Folkuniversitetet - avtal
Dnr KLK 2020/109

Beslut 
Ledningsutskottet  beslutar 

att till kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05 redovisa förslag på hur 
verksamhet kan genomföras med längre öppettider.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna avtalstecknande mellan Folkuniversitetet och Eksjö kommun,

att tillsätta 120 000 kr från ”projektmedel försörjningsstöd”.

Ärendebeskrivning 
Syftet med Idéburet Offentligt Partnerskap med Folkuniversitetet är att skapa ett 
långsiktigt hållbart Eksjö kommun genom att stärka samspelet mellan den 
offentliga och idéburna sektorn. Målet är att utveckla möjligheterna för den 
idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet. Ett Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) ger möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och 
mål. IOP tillvaratar de ideellt verkande krafter som finns i kommunen, som ett 
komplement till Eksjö kommuns egna verksamheter.

Genom partnerskapet samverkar parterna i att skapa möjlighet för utrikesfödda 
med låga kunskaper i svenska språket, att komma närmare arbetsmarknaden samt 
att känna delaktighet i civilsamhället. Detta görs genom Folkuniversitets 
aktivitetsbaserade verksamhet för utlandsföddas praktiska språkträning på 
basnivå. 

I detta avtal beskrivs en praktikverksamhet inom avtalsramarna vilken utgör ett 
exempel på hur partnerskapet effektuerar avtalet. Praktikverksamheten omfattar 
utbildning och praktik inom caféverksamhet i Toppstugan i Ingatorp, vilket 
möjliggör ökad turism genom Ingatorp under verksamhetens period (v 23-v.33). 

För att öka öppettider ytterligare, och därmed öka attraktiviteten för turismen och 
besöksnäringen, erbjuder Tillväxt och Utvecklingsektorn handledare som kan 
stötta ferieungdomar i caféet som komplement till praktikverksamheten. 
Omfattning tas fram i dialog med Folkuniversitetets verksamhetsledare. Beroende 
av deltagarnas mått av självständigt arbete, ges möjlighet att även bemanna upp 
fikaförsäljning vid Långanässjön under perioden.
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Bakgrund
Tidigare cafévärdar har dragit tillbaka sitt intresse för att driva café i Toppstugan, 
Ingatorp, under sommaren. Läget har stor vikt för turismen och för att locka fler 
besökare till besöksnäringen i regionen. Samtidigt finns behov av utlandsfödda att 
få ökad kontakt med civilsamhället samt att ta arbetspraktik och språkpraktik. 

Kommunen har medel avsatta för att minska försörjningsstöd.

Yrkande

Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att tillsätta 
120 000 kr från ”projektmedel försörjningsstöd”.

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

Varvid ledningsutskottet beslutar enligt yrkandet.

Markus Kyllenbeck (M) yrkar att till kommunstyrelsens sammanträde 
2020-05-05 redovisa förslag på hur verksamhet kan genomföras med längre 
öppettider.

Därefter ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande proposition på 
Markus Kyllenbecks (M) tilläggsyrkande mot förvaltningens förslag till beslut.

Varvid ledningsutskottet beslutar enligt yrkandet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna 
IOP avtal Vuxenskolan aktivitet språkträning 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 60 Familjen Kamprads stiftelse – bidrag - 
information
Dnr KLK 2020/107

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har erbjudits att delta i ett pilotprojekt där familjen Kamprads 
stiftelse har avsatt 500 000 kr till kommunen. 
En styrgrupp bestående av representanter från Eksjö kommun varav en 
representant från tillväxt- och utvecklingsberedningen, målgruppen/sociala 
sektorn, företag inom handeln, besöksnäring och entreprenörer inom landsbygden 
tillsätts.
Processledare utses från tillväxt- och utvecklingsektorn.

Styrgruppen i samarbete med processledare kommer gemensamt att prioritera 
aktiviteter/insatser och planera upp projektinnehåll, med huvudsyfte att på bästa 
sätt främja lokala entreprenörer, handeln och öka livskvalitén för framför allt äldre 
i kommunen.
Utvecklingsprojektet påbörjas 22 april och ska vara slutredovisat 30 juni och avser 
insatser som kombinerar entreprenörskap med minskad isolering för äldre. Eksjö 
kommun har fria händer att utforma innehållet i projektet. Projektet redovisas 
löpande till Kampradstiftelsen och Tillväxt- och utvecklingsberedningen.

Bakgrund
Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att anslå tio miljoner kronor inom 
stiftelsens tre olika profilområden: Att öka äldres livskvalitet, stödja lokala 
entreprenörer och satsa på utbildning.

Vimmerby, Växjö och Eksjö kommun har erbjudits att delta i pilotprojekt där 
utveckling, kreativitet och entreprenörskap står i centrum. I de olika 
pilotprojekten ska de tre kommuner hitta metoder som gynnar - och kanske 
räddar - de hårt drabbade företagen och samtidigt öka livskvalitén för äldre i 
riskgrupperna. Man vill med denna summa hjälpa de hårt drabbade företagen 
inom handel, restaurang och besöksnäringsbranschen.

Syftet med utvecklingsprojektet är att ge handel och besöksnäringen en 
vitamininjektion, få medial uppmärksamhet och ge lokalbefolkningen en insikt i 
hur viktigt det är med en levande handel. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna
Tidslinje Kamprad

Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Lu § 61 Brottsstatistik
Dnr KLK 2019/88

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att notera information.

Ärendebeskrivning 
     Period        Totalt      

Trafiknykterhetsbrott alkohol      jan-mars      6

Trafiknykterhetsbrott drog      jan- mars    20     

Ringa narkotikabrott      jan- mars    69

Dopningsbrott      jan- mars      3

Skadegörelse      jan- mars    31

varav mot stat, kommun och landsting      jan- mars      5

Våld i offentlig miljö      jan- mars      7

Brott i nära relationer      jan- mars    19

Tillgrepp genom inbrott      jan- mars    30

varav bostadsinbrott      jan- mars      6

varav fritidshus      jan- mars      2

Ringa stöld      jan- mars      7

Beslutsunderlag 
Statistik
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Lu § 62 Covid-19 - information

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Kommunens krisledningsstab aktiverades 2020-03-26. Det innebär att den ISF 
som tidigare jobbat med Covid-19 går upp i krisledningsstaben. Skillnaden är att 
stabsarbetet överordnas ordinarie arbete och möten, och att staben tillförs mera 
resurser. 

Stabsgenomgångarna har hållits måndag-fredag sedan den aktiverades. Från och 
med 2020-04-21 träffas Staben, måndag, onsdag och fredag. Stabens uppgift är att 
samordna kommunens arbete kring Covid 19. Staben fördelar arbetsuppgifter, 
arbetar fram åtgärder, bereder ärenden för beslut till chef eller politik, 
sammanställer lägesbild, analyserar nuläge och planerar för ett förvärrat läge. 

Kommunens arbete utgår från folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Staben ska säkerställa att kommunens gemensamma inriktning hålls, och så långt 
det är möjligt ska kommunen agera och informera tydligt och enhetligt.

Länsstyrelsen, Regionen och kommunerna samarbetar i stor utsträckning i arbetet 
med covid-19. Varje vecka rapporteras lägesbilder till länsstyrelsen och 
socialstyrelsen. 

I Staben har man genomgång av sektorernas och bolagens analys/lägesbild 
rapporteras in dagligen. 

-----
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Lu § 63 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 § 64 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlingssamordnaren

Inköp, Upphandlingar

 Avtal avseende HVO100 – drivmedel via pump, har tecknats med HGL 
Bränsle AB för perioden 2020-04-01—2021-03-31, med möjlighet till 
förlängning 2 + 1 år.

 Avtal avseende cyklar och elcyklar har tecknats med Cykelsmedjan i Eksjö 
AB för perioden 2020-04-01 – 2021-03-31 med möjlighet till förlängning 
1+1 år.

Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlare

Inköp, Upphandlingar

 Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till gymnasiet för perioden 2020-
04-01—
2024-03-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica 
Minolta AB.

 Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Höreda skola för perioden 
2019-12-01—
2023-11-30 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica 
Minolta AB.

 Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till familjedaghemmet Korallen för 
perioden 
2020-04-01—2024-03-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica 
Minolta AB.

 Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Hemsjukvården Mariannelund 
för perioden 
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2020-04-01—2024-03-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica 
Minolta AB.

 Service- och underhållsavtal avseende en styck kopiator till Kaserngatan 22 för 
perioden 
2020-04-01—2024-03-31 har tecknats med Konica Minolta AB.

 Service- och underhållsavtal avseende en styck skrivare till 
Måltidsverksamheten (Oxtorgsgatan) för perioden 2020-03-01—2024-02-28 
har tecknats med Konica Minolta AB.

Beslutsunderlag 
Underlag från ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 65 Anmälningsärenden

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att redovisade ärenden är anmälda.

Ärendebeskrivning 
Direktupphandlingar Covid 19
KLK - Samverkansprotokoll 2020-02-11
KLK - Samverkansprotokoll 2020-03-17

-----
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