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Upprop

Val av justerare

§ 68 Godkännande av föredragningslistan

§ 69 Tertialrapport per 2020-04-30 - KLK 2020/132

§ 70 Direktupphandlingar 2020 kvartal 1 2020/135

§ 71 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 - förvaltningsram för 
drift och investering

2020/80

§ 72 Omvärldsanalys - komplettering 2019/360

§ 73 Årsredovisning 2019 jämte revisionsberättelse - Mediacenter 
Jönköpings län

2020/141

§ 74 Miljöteknisk markundersökning, Bykvarn 1:1 i Eksjö -Information 2020/137

§ 75 Kommunens byggnader i Klinten, Ägersgöl 2:1 2020/142

§ 76 Pension 2020/125

§ 77 Pensionsavsättning PFA 2020/126

§ 78 Dataskyddspolicy 2019/373

§ 79 Eksjö International Tattoo 2019/305

§ 80 Fiesta Eksjö - Eksjö Stadsfest 2020 2020/150

§ 81 Hantering av uppdraget som andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen

2020/138

§ 82 Rapportering av överförmyndarverksamheten 2020/134

§ 83 Ansökan ur integrationspott - Eksjöortens ryttarförening 2020/133

§ 84 Hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun - motion 2019/329

§ 85 Brottsstatistik 2019/88

§ 86 Obesvarade medborgarförslag och motioner

§ 87 Redovisning av delegationsbeslut

§ 88 Anmälningsärenden
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EKSJÖ KOMMUN

Ledningsutskottet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-05-19

Lu § 68 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende som tillkommer:
Fiesta Eksjö - Eksjö stadsfest 2020
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Lu § 69 Tertialrapport per 2020-04-30 - KLK
Dnr KLK 2020/132

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna redovisad rapport, samt

att rapporten anmäls till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontorets driftsutfall efter april månad var 19,2 mnkr, vilket 
motsvarar 31,4 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 33,3 procent. 

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 58,8 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 2,3 mnkr. 

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter april var 0 mnkr. 

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

Utredning

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2020-04-30 Riktpunkt 33,3%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 7 965 2 127 27% 7 427 538
Ekonomi & upphandling 8 443 2 927 35% 8 086 357
HR-avdelningen 12 150 3 437 28% 11 648 502
Kommunikationsavd. 11 348 3 709 33% 10 511 837
Räddningstjänsten 21 175 7 004 33% 21 152 23
TOTALT 61 081 19 203 31,4% 58 824 2 257

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

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

Kansliet
Prognos: +538 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 6,7 procent. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på: 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Lägre personalkostnader än budget på grund av dels partiella 
tjänstledigheter och dels att del av tjänst samnyttjas mellan kansliet och 
kontaktcenter vilket ären 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: +357 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,2 procent. 
Det är en positiv förändring på 66 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: +502 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 4,1 procent. Det är en 
positiv förändring på 105 tkr 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, 
återhållsamhet samt lägre kostnader för friskvård.   

Kommunikationsavdelningen
Prognos: +837 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 7,4 procent. 
Det är en negativ förändring jämfört mot föregående månad med 315 tkr. 

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. 

 Högre prognostiserade personalkostnader på kontaktcenter (160 tkr) 
kopplat till införandet av nytt telefonisystem samt tjänsteidentitet. 

 På grund av merarbete i och med covid-19 samt föräldraledighet har 
arbete med åtgärder för att övergå till en större andel digital post 
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förskjutits till hösten 2020. Portokostnaderna prognostiseras med en 
negativ avvikelse mot budget med 160 tkr. 

Räddningstjänsten
Prognos: +23 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,1 procent. Det 
är en försämrad prognos med 100 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 
prognostiserade avvikelsen är 292 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 mnkr jämfört mot budget som är 8,5 mnkr. Ingen förändring 
jämfört mot föregående månad. 

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. En transportbil i beräknas bytas 
ut 2021 istället för 2020 vilket innebär en positiv avvikelse mot budget 2020 med 
540 tkr. 

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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Lu § 70 Direktupphandlingar 2020 kvartal 1
Dnr KLK 2020/135

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Plan för 2020 års internkontroll för kommunledningskontoret godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj (Ks § 111, 2020-05-05).

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

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

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

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

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

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 
kommunledningskontoret
Under kvartal 1 har totalt tre direktupphandlingar mellan 25-100 tkr kontrollerats. 
Samtliga var konkurrensutsatta och dokumenterade. Inga direktupphandlingar 
över 100 tkr har gjorts. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo
Beslut kommunstyrelsen 2020-05-05

Utdrag: 
Upphandlingssamordnare, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Kommunstyrelsen
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Lu § 71 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 
- förvaltningsram för drift och investering
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa resultatmålet till: 
2021: 2,7 % 
2022: 2,8 % 
2023: 2,8 % 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag,

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2021 till oförändrad nivå, 
d. v. s. 22,26 kr. 

Utrymme för planerad driftram för förvaltningen är då
2021: 1 126,1 mnkr 
2022: 1 156,3 mnkr 
2023: 1 184,6 mnkr 

samt planerad investeringsram: 
2021: 34,7 mnkr 
2022: 35,0 mnkr 
2023: 32,4 mnkr 
vilket är lägre än utrymmet för investeringar. 

Ledningsutskottets föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 
18 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i 
beslutad ram 2021-2023,

att uppdra till förvaltningen 
att utreda olika alternativ till utbyte av trafikbelysning med konsekvenser för 
driftkostnaderna med redovisning till budgetberedningen i juni

att utreda behov av förskola utifrån ny befolkningsprognos och lämna förslag 
till reviderad plan med redovisning till budgetberedningen i augusti.

att presentera åtgärder för att uppnå befolkningsökningen enligt 
kommunprogrammet med redovisning till budgetberedningen i augusti.
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att till budgetberedningen i augusti presentera andra effektiviseringar inom 
tillväxt- och utvecklingssektorns verksamheter som inte innefattar externa 
bidrag. 

Ärendebeskrivning 
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni. Då beaktas dels det utrymme som aktuell prognos för 
skatteintäkter och utjämningsbidrag ger tillsammans med prognoser för pensioner, 
kapitalkostnader och personalkostnader. Och dels de förändrade behov som finns 
i verksamheterna. 

Utrymme
Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från SKR från 2020-04-29. 
Den skatteprognos som budgetberedningen 28-29/4 hade att utgå ifrån har 
förbättrats med 0,2 mnkr 2021, och försämrats med 2,0 mnkr för 2022 och 2,9 
mnkr för 2023. Den budget som budgetberedningen behandlar i augusti kommer 
uppdateras med aktuell prognos för skatter och bidrag, personal- och 
kapitalkostnader.

Skatter och bidrag
Underlaget för skatter och bidrag är i år mycket osäkert då det i dagsläget inte är 
klart hur hårt pandemin kommer att påverka konjunkturen och därmed 
skatteunderlaget i riket som är, tillsammans med befolkningen, den viktigaste 
parametern för skatteintäkterna. Hur staten kommer att gå in med statsbidrag och 
andra stödåtgärder är inte heller klart. I underlaget är medräknat de ökade 
statsbidrag som är aviserade i samband med vårpropositionen.

Jämfört med de av KF fastställda budgetramar för sektorerna 2021 har utrymmet 
förbättrats med 20,8 mnkr. 

Skatteintäkterna har minskat (-21 mnkr) på grund av lägre prognos för 
utvecklingen av såväl rikets som kommunens skatteunderlag. Redan före 
pandemin var bedömningen lägre för skatteintäkterna på grund av vikande 
konjunktur, uppskattningen av hur mycket skatteintäkterna kommer att påverkas 
ytterligare av pandemin 2021 är osäkert. Kommunalekonomisk utjämning har 
ökat utrymmet med 42,7 mnkr, där ökat välfärdsbidrag, bättre utfall i 
kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen samt fastighetsavgift ingår.

Pensioner och kapitalkostnader
Pensionerna för 2021 prognostiseras att bli 0,8 mnkr lägre än den fastställda 
budgeten. Kostnaderna för pensionerna bygger på Skandias prognos per 2019-12-
31. Ingen förändring för kapitalkostnaderna mot fastställd budget. 
Kapitalkostnaderna är beräknade utifrån befintliga investeringar tom 2019 och 
prognostiserade investeringar 2020-21

Personalkostnader
Största enskilda ökningen är löneökningarna. I underlaget har en uppräkning av 
personalkostnader, som bland annat ska inrymma löneökningar, gjorts med 3,0 
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procent, 3,2 procent och 3,4 procent respektive år, vilket motsvarar prognosen för 
konjunkturlönestatistiken 2021-23 i SKR:s cirkulär 20:8. Uppräkningen för 2021 
är 3,6 mnkr lägre än i den fastställda ramen.

Resultat
Enligt fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska resultatet i snitt 
av 10-års period vara minst 1,8 procent. För det krävs att resultatet 2021-23 är 2,3 
procent högre utöver 2 procent årligen. 

I tjänsteskrivelsen framgår resultaten respektive år och på grund av negativt 
resultat 2017 och 2018 krävs högre resultat 2020-23. Dessa kan läggas ut när som 
helst under 3-årsperioden, i tjänsteskrivelsen har det fördelats med 2,7 procent 
2021 och 2,8 procent 2022-23.

Sammanfattning
Jämfört med de av KF fastställda ramarna för 2021 har utrymmet för 
sektorsramar ökat med 20,8 mnkr:

Skatter och bidrag +21,7 mnkr
Pensioner  + 0,8 mnkr
Personalkostnader + 3,6  mnkr
Finansiella intäkter -  0,7 mnkr
Högre resultat -   4,6 mnkr 
Totalt +20,8 mnkr

Sektorerna 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. 

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år, främst på grund av nytt kostnadsutjämningssystem men 
också på grund av utlovade välfärdsmiljarder. Med ett underlag från sektorerna på 
de fastställda ramarna har politiken möjlighet att omprioritera mellan 
verksamheter och utöka ramarna med ca 20 mnkr. Men det finns en osäkerhet i 
hur skatteintäkterna och statsbidrag kommer att utvecklas på grund av den 
pågående pandemin och i det fall kan förutsättningarna förändras.

I underlaget finns följande tre delar: 

 Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2021 (volym-, 
prisförändringar)

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

värderas i tre nivåer efter hur det drabbar brukarna, där prio1 har minst 
påverkan och prio 3 har störst.
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors och Tord du Rietz

Utdrag: 
Sektorchefer
Kommunstyrelsen
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Lu § 72 Omvärldsanalys - komplettering
Dnr KLK 2019/360

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar

att godkänna lämnad komplettering till den koncernövergripande 
omvärldsanalysen.

Ärendebeskrivning 
I samband med att den koncernövergripande omvärldsanalysen redovisades för 
kommunstyrelsen (Ks § 336, 2019-11-26) beslutade kommunstyrelsen 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett detaljerat underlag över kommunens 
befolkning avseende boendelokalisering och åldersfördelning, samt

att ge förvaltningen i uppdrag att delge kommunstyrelsen underlag från tidigare 
redovisning i tillväxt- och utvecklingsnämnden avseende inpendling/utpendling 
till kommunens orter. 

Den koncernövergripande omvärldsanalysen har kompletterats med 
befolkningsstatistik, prognos och geografisk spridning var invånarna bor i Eksjö 
kommun i ålderskategorierna 0-3 år, 4-6 år, 0-5 år, 6-15 år, 16-19 år, 20-44 år, 45-
64 år, 20-64 år, 65-74 år, 75-84 år och 85 år och äldre. 

Under 2014 gjordes en undersökning om inpendlare till Eksjö kommun. Den 
visar att få personer som pendlar in till kommunen är benägna att bosätta sig i 
kommunen. Åldersgruppen 40-60 år är rotad i sin hemkommen. Målgruppen 
Eksjö kommun bör satsa på att locka till sig är personer i åldern 18-35 år. 
Åtgärder för att hitta potentiella kommuninvånare är att fortsätta med Brevet 
hemifrån samt uppvakta stora arbetsgivare vid rekryteringar och 
pensionsavgångar. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall och Simon Lennermo
Inpendlare rapport 2014
Bilaga pendlingsstatistik – uppdatering omvärldsanalys
Bilaga omvärldsanalys – komplettering geografisk spridning befolkning
Beslut Kf 2019-12-12
Beslut Ks 2019-11-26
Koncernövergripande omvärldsanalys – Eksjö kommun

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 73 Årsredovisning 2019 jämte 
revisionsberättelse - Mediacenter Jönköpings län
Dnr KLK 2020/141

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2019 för Mediacenter Jönköpings län,

att bevilja styrelsen för Mediacenter ansvarsfrihet för 2019.

Sebastian Hörlin (S) deltar inte på grund utav jäv.

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2019 för Mediacenter Jönköpings län har upprättats. Årets 
balanskravsresultat uppgår till -99 tkr kr samt genomförd reservering till 
resultatutjämningsreserv om 99 tkr vilket innebär att balanskravsresultat för 2019 
uppgår till 0 tkr.

Kommunalförbundet har därmed uppfyllt ett av de uppsatta ekonomiska målen 
mål 2019, att uppnå minst ett 0-resultat i balanskravsresultat. Däremot uppfylls 
inte målet at ha ett rörelseresultat på minst 1 procent av skatteintäkterna 
(medlemsintäkterna).

Utsedda revisorer tillstyrker 2020-04-20 att förbundsdirektionens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs.

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 jämte revisionsberättelser

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 74 Miljöteknisk markundersökning, Bykvarn 
1:1 i Eksjö -Information
Dnr KLK 2020/137

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Bakgrund
På fastigheten Bykvarn 1:1 i Eksjö i Bykvarn norr om reningsverket har det 
funnits en kommunal avfallsdeponi som varit i drift från år 1937. Det är inte helt 
klarlagt när deponin avslutades men uppgifter finns om att området ska ha fyllts 
ut fram till 50-talet. Det finns även uppgifter som tyder på att deponin kan sträcka 
sig in på den närliggande fastigheten Mattan 3 (tidigare Eksjö Motorcentrum). 
Idag används området för främst för parkändamål. 

Åtgärder
En miljöhistorisk inventering samt en inledande förstudie har utförts som visar på 
föroreningar, delvis i mycket höga halter, i form av metaller, alifater, aromater och 
PAH i jorden samt förhöjda halter av metaller och PAH i grundvattnet. 

I tillägg till ovan skall nämnas att i samband med byggnation av en vattenkiosk i 
anslutning till det närliggande reningsverket påträffades avfall (sannolikt från 
deponin) samt förorening i form av främst metaller och PAH. 

Samhällsbyggnadssektorn i Eksjö kommun har efterfrågat en offert av AFRY för 
att genomföra en fördjupad miljöteknisk undersökning ”Etapp 1” för att utreda 
avfallsupplagets utbredning (företrädelsevis i plan), bedöma status på mark och 
närliggande vatten. Utöver det efterfrågas även en riskbedömning. ”Etapp 2” 
avser ytterligare provtagning med vägledning av erfarenheter i etapp 1. 
Kostnaderna för utredningarna bedöms landa på ca 200 tkr per etapp och 
finansieras inom Samhällsbyggnadssektorns budgetram.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring

Utdrag: 
Samhällsbyggnadschef
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Lu § 75 Kommunens byggnader i Klinten, 
Ägersgöl 2:1
Dnr KLK 2020/142

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera underlaget med en ekonomisk 
redovisning för 2019,

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om kommunen har behov utav 
fastigheten för den egna verksamheten. 

Ledningsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättad konsekvensanalys för klinten.

Ärendebeskrivning 
Genomgång av kommunens byggnader i Klinten samt historik och bakgrund till 
hur anläggningen som helhet används och förvaltas idag samt analyser av 
alternativa scenarion för framtiden.

Utredning och historik
I samband med översiktsplaneringen i Höreda kommun 1969 väcktes idén om att 
köpa Klinten för att anlägga en fritidsby för att allmänheten skulle få tillgång till 
att nyttja det som idag utgör naturreservatet Klinten. Höreda kommun köpte hela 
gården, Ägersgöl 2:1, med tillhörande skogs- och åkermark innan 
kommunsammanslagningen.

Eksjö kommun har under åren byggt om ladugården till en logementdel och en 
stor gemensamhetsyta på logdelen, även bostadshuset inreddes med sängplatser. 
Totalt finns ca 40 sängplatser.

Ändamålet var att anlägga friluftsgård för skolklasser och andra grupper i Eksjö 
kommun med inriktning på föreningsliv. Gården uthyrdes även till andra grupper 
utanför kommunen.

I samband med en krympande ekonomi togs beslut 1994-04-01 att hyra ut Klinten 
till Friluftsfrämjandet som drev Klinten med i stort sett samma inriktning fram till 
2007-12-31.

Friluftsfrämjandet etablerade en tysk kontakt som återkommande under tre 
veckor på sommaren hade läger för 75 – 80 tyska ungdomar och som var basen 
för deras inkomst.
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2005 bildades Klintens naturreservat i kommunal regi formellt där hus och 
ladugård med tomtplats undantogs från reservatet, reservatsdelen förvaltas sedan 
dess enligt särskild skötselplan.

2008-01-01 övertog Försjöns Fritid AB hyreskontraktet för Klinten och drev den 
på motsvarande sätt fram till 2016-02-16 

Därefter har det varit kommunal verksamhet på Klinten, under två år hyrdes 
anläggningen av Sociala sektorn - beroendeenheten och idag hyrs den av Tillväxt- 
och utvecklingsektorn som bedriver verksamheten och i andra hand hyr ut 
anläggningen för evenemang av olika slag.

Basen i uthyrning har varit uthyrningen till de tyska ungdomarna, därutöver är det 
främst uthyrt till privata evenemang. Kommunens egna ungdomar har på senare 
år inte nyttjat anläggningen i den grad som var tänkt från början. 

Anläggningen står outnyttjad större delen av året med undantag av ovan beskrivna 
aktiviteter under sommarmånaderna, i huvudsak juni-augusti. 2018 beslutade 
Kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att fastighetsbilda 
vissa av kommunens byggnader, däribland Klinten, se ledningsutskottets beslut 
2018-10-16 Lu § 173 och 2018-12-11 Lu § 214.

2019 skickade samhällsbyggnadssektorn in ansökan om avstyckning för att skilja 
byggnaderna med tillhörande tomtmark från kommunens naturreservat så att de 
olika delarna var för sig bildar separata fristående fastigheter. Fastighetsbildningen 
har inte börjat handläggas av Lantmäteriet ännu men bedöms vara slutförd under 
2020. De nya fastighetsgränserna avses bli utformade enligt kartskiss i 
tjänsteskrivelsen, nya fastighetsgränser redovisas med röd färg runt 
byggnadsbeståndet.

På senare år har en större investering skett, utöver sedvanligt underhåll av 
byggnaderna, i form av sjöledning för VA med anslutningspunkt vid vattenverket 
norr om Movänta. VA-anläggningen bedöms hålla många år till utan större 
kostnader men den kommer förr eller senare behöva reinvesteras. Sommaren 
2019 upptäcktes en vattenläcka i logementsdelen som innebar en oförutsedd 
kostnad om 256 tkr exklusive interna personalkostnader. Denna typ av 
oförutsedda kostnader får man dock acceptera kan uppkomma då och då, särskilt 
för byggnader som vi inte har daglig tillsyn eller verksamhet i och anläggningen är 
i flera avseenden ålderstigen.

Framtidsscenarion och konsekvensanalys

Kommunen fortsätter äga och förvalta anläggningen:

Med anledning av den låga nyttjandegrad som råder idag så borde betydligt fler 
kommunala verksamheter nyttja anläggningen för att det ska kunna anses 
motiverat att kommunen fortsatt ska lägga medel på att bibehålla och äga 
anläggningen. Över tid är anläggningen kostnadskrävande avseende underhåll och 
investeringar. Det är inte realistiskt att förvänta sig en självförsörjande ekonomi i 
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balans om kommunen fortsätter äga och förvalta anläggningen utan nyttan med 
att ha anläggningen i kommunal regi ska vägas mot de mjuka värden anläggningen 
har potential att fylla. Bedömningen är att den i så fall måste nyttjas i mycket 
högre grad än vad som är fallet idag. Exempelvis av skolor/ungdomsverksamhet, 
fritidsverksamheter, konferenser och liknande i kommunens egen regi. Detta är 
mjuka värden som i princip är omöjligt att sätta ett rättvisande ekonomiskt värde 
på. Anläggningen får anses ha ett unikt läge intill Försjön och i direkt anslutning 
till kommunens eget reservat samt det statliga naturreservatet 
Skurugata/Skuruhatt. Men byggnaderna kan inte anses tillföra något väsentligt 
mervärde för reservatens del i dagsläget med anledning av att anläggningen nyttjas 
i så pass liten grad. En potentiell användning för anläggningen skulle kunna vara 
att kommunen utvecklar anläggningen till att bli ett ”Naturum” som utgångspunkt 
för framtida besöksmål för reservaten.

Om kommunen avyttrar anläggningen:

Avstyckning av byggnaderna och tomtplats möjliggör avyttring av anläggningen 
och ett annat ägande och förvaltande. En avyttring innebär naturligtvis att Eksjö 
kommun förlorar rådigheten över byggnaderna och tomtplatserna. Kommunen 
bestämmer dock till vem vi eventuellt säljer anläggningen till, men innebär inte att 
vi vet vad anläggningen utvecklas till på sikt och kommunen har mycket liten 
möjlighet att påverka det om inte området planläggs. Ett tänkbart scenario är att 
det skulle kunna avyttras till verksamhet inom turistnäring eller för privat bruk. 
Vilken utveckling det skulle ta kan vi endast spekulera om för framtiden. 

Naturreservatet i sig berörs inte direkt av en eventuell försäljning då åtkomst till 
väg, parkeringar, vindskydd, badplats och reservatet som helhet inte berörs av 
vem som äger anläggningen med tillhörande tomtmark. Anläggningen med 
tomtmark utgör ca 1,5 hektar att jämföras med reservatet som omfattar ca 80 
hektar mark. En annan aspekt med en avyttring är att det kan möjliggöra att en 
verksamhet inom exempelvis turistnäring har potential att utveckla anläggningen. 
Förutsättningarna för att investera skapas om fastigheten överlåts med äganderätt 
genom att finansiering genom lån med fastigheten som säkerhet möjliggörs. 
Investeringar som annars är mycket svåra att åstadkomma om kommunen står 
som hyresvärd gentemot en verksamhet. Det har konsekvent under åren i 
kommunens förvaltning varit en rad olika verksamhetsutövare som bedrivit 
verksamheten i några år, i bästa fall bortåt 10 år men inget mer varaktigt. 

En avyttring till verksamhet inom exempelvis turistnäring skulle innebära en mer 
kommersiell verksamhet vilket i sig förmodligen gör anläggningen mer otillgänglig 
för allmänheten. Likaså om det skulle avyttras för bostadsändamål så kan vi 
förvänta oss att tomtplatserna blir helt privata. Samtidigt kan det inte anses vara 
byggnadernas kvaliteter eller tomtmarken i sig som gör området värdefullt för 
friluftslivet i anslutning till reservatet.

Övrigt

Generellt gäller att i de fall det kan komma att bli aktuellt med avyttring är det av 
yttersta vikt att fastighetsbildning kan ske på ett sådant sätt att allmänhetens 
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tillträde påverkas minimalt för området. Byggnaderna i sig kan även ha 
förväntningar från allmänheten att vara tillgängliga på ett eller annat sätt. Det kan 
ha att göra med historiska kopplingar eller tidigare och nuvarande kommunalt 
engagemang. Dessa aspekter måste dock vägas mot de faktiska ekonomiska och 
personella resurser kommunen har att röra sig med i ett helhetsperspektiv vad 
gäller förvaltandet av de kommunala byggnader som hanteras av 
Samhällsbyggnadssektorn.

Nuvarande bemanning och arbetssätt förutsätter generellt ett ömsesidigt utbyte av 
tjänster mellan hyresgäst och hyresvärd vilket sker med huvuddelen av 
hyresgästerna. Bemanning och rutiner är i huvudsak mycket begränsade för att 
uppfylla verksamheters krav på service. 

Slutsats
Utifrån samhällsbyggnadssektorns perspektiv är båda scenarierna enligt ovan 
möjligt för framtiden men aspekterna som det för med sig måste beaktas och ett 
inriktningsbeslut för framtiden behöver fattas för hur vi fortsatt ska hantera 
byggnaderna i Klinten. 

Om anläggningen ska behållas i kommunens regi bör mer ekonomiska resurser 
läggas i form av investeringar och personal på att anläggningen faktiskt nyttjas i 
betydligt högre grad. 

En avyttring av anläggningen skulle innebära en avsevärd lättnad för kommunen 
som helhet och konkret en relativt stor besparing och möjlighet för att lägga mer 
energi på kärnverksamhet.

Yrkande

Under ledningsutskottets överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att ge 
förvaltningen i uppdrag att komplettera underlaget med en ekonomisk 
redovisning för 2019, samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om 
kommunen har behov utav fastigheten för den egna verksamheten.

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

Varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Mät-och exploateringschef
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Lu § 76 Pension
Dnr KLK 2020/125

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att erbjuda alla medarbetare som tjänar över 8,5 inkomstbasbelopp möjlighet till 
alternativ KAP-KL.

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva pensionspolicy antagen av kommunfullmäktige 2001-11-29, § 320

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har en pensionspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2001-11-
29. Policyn innehåller avtalstext, text kring löneväxling samt möjlighet till olika 
pensionslösningar som arbetsgivaren har möjlighet att använda vid särskilt 
uppstådda situationer eller vid uppfyllda kriterier.

Avtalstext och information kring pension kommer att finnas på Eksjö kommuns 
nya intranät Komin.

I nuvarande pensionspolicy finns ett antal pensionslösningar som mycket sällan 
har använts men kan ge medarbetare förhoppningar om att exempelvis arbeta 
mindre med delvis bibehållen lön eller tjänstepension. Vid de fåtal tillfällen det blir 
aktuellt att göra en pensionslösning för en medarbetare bedöms det vara 
lämpligare att ta stöd av pensionskonsult för att ta fram en individuell 
pensionslösning lämplig för den uppkomna situationen. Vid varje enskilt tillfälle 
får då Eksjö kommun en kostnadsberäkning på pensionslösningen.

Idag har kommundirektör, förvaltningschefer, ekonomi- och HR-chef möjlighet 
att teckna avtal om Alternativ KAP-KL. Som en del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare föreslås alternativ KAP-KL erbjudas till alla medarbetare som har en 
lön över 8,5 inkomstbasbelopp. Alternativ KAP-KL är en flexiblare lösning för 
pensionsplacering samt även på det sättet att det går att skydda avsättningen vid 
dödsfall så att den tillfaller dess efterlevande. För Eksjö kommun är detta 
kostnadsneutralt.
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När det gäller löneväxling finns detta redan reglerat i policy för löneväxling 
beslutad i Kommunstyrelse 2006-05-23, § 99 och behöver därmed inte finnas i en 
pensionspolicy.

Vid strategiska frågor gällande pension lyfts dessa till Kommunstyrelsen för 
information och/eller beslut. Det löpande arbetet gällande pensionsfrågor 
hanteras av HR-avdelningen. Stöd i pensionsfrågor för respektive medarbetare 
hanteras av upphandlad leverantör. 

Förslaget gällande att inte längre ha en pensionspolicy, att erbjuda medarbetare 
över 8,5 inkomstbasbelopp Alternativ KAP-KL samverkas i centrala 
samverkansgruppen den 26 maj 2020.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 77 Pensionsavsättning PFA
Dnr KLK 2020/126

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att medarbetare på pensionsavtalet PFA har samma pensionsavsättning som 
medarbetare som följer KAP-KL från och med 2020-01-01.

Ärendebeskrivning 
Pensionsavtalet PFA trädde i kraft 1998-01-01 och medarbetare med detta avtal 
hade då en pensionsavsättning på 3,4 procent. Från och med 2003-01-01 höjdes 
pensionsavsättningen till 3,5 procent. 2006-01-01 kom det nya pensionsavtalet 
KAP-KL. De medarbetare som då hade en tidsbegränsad sjukersättning fick då 
inte gå över till pensionsavtalet KAP-KL utan fick vara kvar på pensionsavtalet 
PFA.

Vid starten av pensionsavtalet KAP-KL hade avtalen samma pensionsavsättning 
men avsättningen för KAP-KL har med åren höjts (i dagsläget 4,5 procent) 
medan pensionsavtalet PFA har legat kvar med en avsättning på 3,5 procent.

Eksjö kommun har ett antal medarbetare som på grund av sjukersättning vid 
tidpunkten för starten av pensionsavtalet KAP-KL ligger kvar på en lägre 
pensionsavsättning. Antalet anställda idag i Eksjö kommun som ligger kvar på 
PFA med mindre pensionsavsättning är nio medarbetare. Hade dessa medarbetare 
anställts idag hade de varit anställda med pensionsavtalet KAP-KL. Eksjö 
kommun har genom åren inte gjort fel utan följt avtalen korrekt. Personalpolitiskt 
bör även medarbetare som vid tidpunkten för införandet av KAP-KL och som 
hade sjukersättning även få samma pensionsavsättning som övriga medarbetare. 
Förändringen gäller för de som fortfarande är anställda och med retroaktivitet 
från och med 2020-01-01.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 78 Dataskyddspolicy - återremiss
Dnr KLK 2019/373

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att anta dataskyddspolicyn. 

Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 och är den 
generella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. I Sverige 
kompletteras dataskyddsförordningen av den kompletterande dataskyddslagen.

Dataskyddspolicyn omfattar samtliga nämnder och styrelser i Eksjö 
kommunkoncern och utgör ett komplement till gällande lagstiftning om 
behandling av personuppgifter.

Syftet med kommunens policy för behandling av personuppgifter är att säkerställa

- att kommunen behandlar personuppgifter enligt såväl gällande lagstiftning, 
som enligt kommunens riktlinjer,

- att de som vänder sig till kommunen ska känna sig trygga med att deras 
personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt samt

- att inga personuppgifter behandlas i onödan eller riskerar att hamna i 
orätta händer.

Varje behandling av personuppgifter i kommunen ska ske med hänsyn till den 
enskildes personliga integritet och rättigheter.

Dataskyddspolicyn innehåller vilka roller och ansvar som finns inom 
kommunkoncernen och hur koncernen ska hantera och rapportera incidenter.
Policyn har tagits fram i samverkan mellan höglandskommuner. Arbetet har letts 
av Höglandets gemensamma dataskyddsombud på Höglandsförbundet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-21 att ge Höglandsförbundet i uppdrag att 
bevaka dataskyddslagen utifrån Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) 
rekommendationer.
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 § 26 att återremittera ärendet för 
omarbetning. Under kommunfullmäktiges sammanträde framfördes flera exempel 
och behovet utav omarbetning på innehållet.

Ett av huvudskälen till återremissen var att dataskyddspolicyn inte 
överensstämmer med kommunens organisation. Detta föreslås att justeras inför 
nästa mandatperiod (efter den parlamentariska utredningen) om det då finns 
behov av justeringar.

En annan del som diskuterats är sista avsnittet ”Rättsakt Eksjö kommun – 
behandling av personuppgifter nämnder emellan”. Dataskyddsombud på 
Höglandsförbundet Erik Selander föreslår att detta avsnitt tas bort och om eller 
när specifika interna biträdessituationer uppstår hanteras de vid varje tillfälle.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2020-05-12
Dataskyddspolicy till ledningsutskottet 2020-05-19
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-21
Ledningsutskottets beslut 2019-12-10 
Dataskyddspolicy till ledningsutskottet 2019-12-10
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall 2019-11-20
Hörglandsförbundets beslut 2019-10-25
Höglandsförbundets dataskyddspolicy 2019-09-30

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 79 Eksjö International Tattoo
Dnr KLK 2019/305

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att 2020 års tattoo flyttas på grund av rådande pandemi, 

att ge tattooföreningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att anordna tattoo 
2021 alternativt 2022, samt

att föreningen får behålla årets budget för kommande evenemang.

Ärendebeskrivning 
Tattoo föreningen är långt komna i sin planering inför genomförande av årets 
Tattoo 6-8 augusti. Det rådande läget i Sverige och stor del av övriga Världen 
gällande coronaviruset (Covid -19) och den pandemin det för med sig gör det 
omöjligt att genomföra Tattoo som planerat. Det som bl.a. gör det omöjligt är 
reserestrektioner, förbud mot folksamlingar på mer än 50 personer och 
rekommendationen att minska smittspridning.

Hittills har föreningen haft kostnader på ca 150 tkr kopplat till årets Tattoo, 
genom att flytta det nu innebär att kostnader gällande läktare, ljud, ljus osv. 
uteblir.   

För att börja planeringen inför kommande evenemang finns det önskemål från 
föreningen att behålla årets budget (totalt 200 tkr varav 150 tkr är förbrukade). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2020-05-12
Eksjö International Tattoo 2020 – avtal 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 80 Fiesta Eksjö - Eksjö Stadsfest 2020
Dnr KLK 2020/150

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att föreningen Fiesta Eksjö får behålla sitt verksamhetsbidrag på 200 tkr för 
år 2020.

Ärendebeskrivning 
Föreningen Fiesta Eksjö har årligen sedan 2008 arrangerat Eksjö stadsfest. 
Rådande Pandemi (Corona, Covid -19) och de restriktioner som det för med sig 
gör det omöjligt att genomföra Eksjö stadsfest 2020 sista helgen i augusti. 
Föreningen har beslutat att inte genomföra stadsfesten i år men påbörja 
planeringen inför 2021 sista helgen i augusti.

Eksjö kommun har beviljat föreningen ett bidrag på 200 tkr för att genomföra 
Eksjö stadsfest 2020. Föreningen har en prognos på – 150 tkr för 2020 under 
förutsättning att de får behålla bidraget från kommunen. Kostnader de har haft i 
år och kommer att ha handlar till stor del om marknadsföring, administrativt 
arbete och köp av tjänst för bokning av artister. 

Förslaget till beslut grundas i det arbetet som föreningen gör för kommunen 
utifrån att locka hit folk, marknadsföra kommunen och underhållning för många 
såväl kommuninvånare som gäster.  Årets bidrag behövs för att minimera 
underskottet och på så sätt kunna påbörja planering och bokningar inför 2021.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 81 Hantering av uppdraget som andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen
Dnr KLK 2020/138

Beslut 
Ledningsutskottet s förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreslaget arbetssätt och arvodering enligt redovisad 
överenskommelse från och med 2020-08-10 till 2020-12-20.

Ärendebeskrivning
Uppdraget som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen innehas av Sebastian 
Hörlin (S). Uppdraget är ett förtroendeuppdrag och uppdraget samt ansvaret för 
detsamma gäller dygnet runt och året om. 

Bakgrund 
Sebastian Hörlin kommer under perioden 10 augusti-20 december 2020 (cirka 4,5 
månader) vara delvis föräldraledig motsvarande två dagar i veckan. 

Tjänstgöringsgrad 
Ett kommunal-/oppositionsråds arbetstid går i grunden inte att mäta i timmar 
eftersom det är ett förtroendeuppdrag och inte en anställning. Det finns heller 
inget arbetstidsavtal kopplat till uppdraget. 

Stödfunktioner 
För att delvis kompensera tidsmässigt under den tid Sebastian är föräldraledig har 
Socialdemokraterna utsett Lennart Gustavsson för att stödja Sebastians roll under 
perioden. 

Lennart kommer stödja Sebastian i det övergripande politiska uppdraget samt 
delta på de möten som Sebastian, med hänsyn till sin föräldraledighet, inte 
kommer att närvara på. Mötena är av sådan art att Lennart antingen sedan tidigare 
innehar uppdrag som ger honom närvarorätt på dessa alternativt är mötena av 
sådan art att Lennart kan få rätt att närvara som ersättare till Sebastian. 

Arvodering 
Sebastian erhåller månadsvis ett arvode för uppdraget som 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen. Arvodet uppgår till 75 procent av det arvode som 
kommunstyrelsens ordförande (KSO) erhåller. 
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I och med att Sebastian kommer vara föräldraledig motsvarande två dagar i 
veckan kommer han uppskattningsvis under tidsperioden (i genomsnitt över tid) 
erhålla cirka 56.1 procent i förhållande till de totala 75procent*. 

Lennart Gustavsson erhåller normalt timarvode för politiska uppdrag (f.n. 163 
SEK) för den faktiska tid han arbetar inom ramen för detta uppdrag. Den på 
förhand uppskattade tiden är cirka 8 timmar per vecka, d.v.s. cirka 1304 SEK per 
vecka och 5 216 SEK per månad. En sådan uppskattning skulle innebära att 
Lennart under en månad erhåller cirka 7, 6 procent i förhållande till totala 
75 procent. Faktisk ersättning kan dock både bli högre och lägre då det Lennart 
kommer redovisa faktisk tid.

Utifrån ovanstående kommer cirka 11,3 procent av arvodet inte fördelas till någon 
person utan istället falla tillbaka till kommunen i ej utbetalt arvode. 

Observera dock att den faktiska tid som inte fylls upp bedöms motsvara ungefär 
en arbetsdag i veckan. Det innebär dels att flera personer inom 
Socialdemokraterna, utan arvodering, kan komma att stötta upp i enstaka frågor 
som ligger i nära anknytning till uppdraget men det innebär troligen tillfälligt även 
en viss sämre produktivitet i rollen som oppositionsråd under tidsperioden med 
hänsyn till att full täckning inte sker under föräldraledigheten. 

Avslutning 
Det är det Social demokratiska partiet i Eksjö kommuns önskan att övriga partier 
accepterar denna lösning för att möjliggöra partiell föräldraledighet för Sebastian 
under hösten 2020.

* Uppskattningen är gjord i samråd med kommunens HR-avdelning och utgår 
från tillämpliga bestämmelser avseende föräldraledighet. Sebastians arvode 
beräknas, i vanlig ordning, av HR-avdelningen per månad utifrån tillämpliga 
bestämmelser m.m. och hanteras inte strikt av detta dokument.

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Sebastian Hörlin, Lennart Gustavsson och Kjell Axell 2020-05-11

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Lu § 82 Rapportering av 
överförmyndarverksamheten
Dnr KLK 2020/134

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen om länsstyrelsens granskning av Höglandets
överförmyndarverksamhet till protokollet,

att ta in revision av överförmyndarnämnden som bilaga till revisionens
arbetsordning, samt

att lämna rapport avseende revision av Höglandets överförmyndarnämnd och
rekommendation om fördjupad granskning till revisionen för ställningstagande.

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har granskat Höglandets överförmyndarnämnd och 
överförmyndarverksamhet.  Inkomna synpunkterna hanteras av 
överförmyndarnämnden och överförmyndarverksamheten. 

Revisionens arbetsordning
Samverkan sker avseende överförmynderiverksamheten i en gemensam nämnd 
mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda.
Samordnad revision sker årligen mellan samverkande kommuner för att 
revisionen skall ske effektivt och undvika femdubbla revisionsinsatser, dock är 
respektive kommuns revisorer ansvariga för ansvarsprövningen till respektive 
fullmäktige. Uppdraget att granska överförmyndarnämnden cirkulerar mellan de 
fem medlemskommunerna. Kostnaden för granskningar faktureras kansliet i 
Vetlanda som fördelar revisionskostnaderna mellan kommunerna.

Granskningen ska ske enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Den 
kommunrevision som har uppdraget ansvara för att genomföra riskanalys och 
planering och ska under året samråda och kommunicera sitt arbete med 
överförmyndarnämnden och dess kontor, samt med kommunfullmäktige
i Vetlanda.
Eftersom varje samverkande kommuns revisorer har ett ansvar för granskning 
och prövning av den gemensamma nämnden behöver granskningens handlingar 
finnas hos samtliga kommuner.

Revisionen i Vetlanda kommun har granskat den gemensamma nämnden 
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avseende 2019. Revisionsrapporten har i formell mening utgjort underlag för 
Vetlanda kommuns beslut att bevilja ansvarsfrihet för nämndens ledamöter.

Beslutsunderlag 
Verksamhetsredogörelse Höglandets överförmyndarnämnd 
Protokoll från inspektion av Höglandets överförmyndarnämnd 
Bilaga till revisionens arbetsordning (kommunrevisorerna ÖF) 
Rapport och rekommendation från granskningen av överförmyndarnämnden 
2019.
Tjänsteskrivelse från Magnus Färjhage

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Vetlanda Överförmyndarverksamhet
Vetlanda Överförmyndarnämnd
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Lu § 83 Ansökan ur integrationspott - Eksjöortens 
ryttarförening
Dnr KLK 2020/133

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till besluta

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Eksjöortens Ryttarförening 32 tkr med medel från kommunstyrelsens 
integrationspott

att Eksjöortens Ryttarförening återredovisar till kommunstyrelsen hur beviljade 
medel har använts. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund
Eksjöortens Ryttarförening har 2020-05-06 inkommit med ansökan om 
32 tkr från kommunstyrelsens integrationspott.

Utredning
Eksjöortens Ryttarförening ansöker om medel från kommunstyrelsens 
integrationspott för att kunna bedriva integrationsridning med nyanlända enligt 
tidigare koncept från år 2017.  

2016 och 2017 genomförde Eksjöortens Ryttarförening ridgrupper för nyanlända 
till motsvarande kostnad om 32 tkr/termin. Intresset har varit stort att delta. 

Normalt omfattar en ridgrupp 12 personer, upplägget för integrationsridning är 
att en ridgrupp består av 6 personer så att individuell hjälp på ett bra vis kan ges. 
Gruppen består av ridlärare och handledare. Handledarnas uppgift är att förklara 
de instruktioner som gäller vid ridning, skötsel, säkerhetsaspekter och stötta 
eleverna under lektionen.

Varje ridtillfälle innefattar för- och efterarbete som görs tillsammans i ridhuset. 
Där kan även vårdnadshavare vara delaktiga. Integrationsridningen möjliggör att 
nyanlända får testa en fritidsaktivitet och möjlighet att träffa andra ungdomar och 
vuxna i ridhuset.  

Integrationsridningen vänder sig till pojkar och flickor i åldern 7 – 15 år.
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Kostnader Eksjöortens Ryttarförening 

Antal ridlektioner 20 stycken

Kostnad 1600 kr/gång 

Total kostnad 32 000 kr 

Slutsats
I riktlinjerna för ansökan från kommunstyrelsen integrationspott framgår att 
potten i första hand vänder sig till ideella organisationer och föreningar som vill 
underlätta för nyanlända och asylsökande att integreras i vår kommun. 
Eksjöortens Ryttarförening passar väl in på målgruppen och ansökan följer 
upprättande riktlinjer för integrationspotten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall
Riktlinjer Integrationspotten
Ansökan Eksjöortens Ryttarförening

Utdrag: 
Eksjöortens Ryttarförening
Ekonomiavdelningen
Kansliavdelningen
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Lu § 84 Hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun - 
motion
Dnr KLK 2019/329

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Elisabeth Werner (SD) reserverar sig mot beslutet. Ulf Björlingson (M) och 
Markus Kyllenbeck (M) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning 
I motion från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och Lea Petersson (MP) 
föreslås att regnbågsflaggan ska hissas i Eksjö kommun. 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
- att revidera riktlinjerna för flaggning i Eksjö kommun på så vis att 

regnbågsflaggan hissas under en vecka om året, 
- att förvaltningen införskaffar erforderligt antal regnbågsflaggor så att 

flaggning enligt reglementet kan ske på anvisade platser.

Det är, enligt motionärerna, dags att införa en lokal flaggdag, eller rättare sagt 
en vecka - den vecka där kommunen hissar regnbågsflaggan och visar 
solidaritet med HBTQ-rörelsen. 

En undersökning som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) gjorde 2010 visade bland annat att unga HBTQ-
personer generellt har lägre självkänsla och har i större utsträckning 
självmordstankar än andra unga. 25 procent av homo- och bisexuella 
kvinnor i åldern 16-29 år uppgav att de hade försökt att begå självmord 
Jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. När det 
kommer till transpersoner har 50 procent övervägt att ta sitt liv.

Enligt samma undersökning upplever många unga HBTQ-personer att de 
blir diskriminerade och kränkta i samhället, av bland annat skola, vård och 
socialtjänst. Bland de homosexuella och bisexuella var det 65 procent av 
kvinnorna och 48 procent av männen som de senaste tre månaderna hade 
blivit bemötta på ett kränkande sätt. 
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Att unga HBTQ-personer har lågt förtroende för samhällets institutioner 
kan leda till att de undviker att ta kontakt med dessa, även om de behöver 
samhällets hjälp

Det är, enligt motionärerna, dags att införa en lokal flaggdag, eller rättare 
sagt en vecka - den vecka där kommunen hissar regnbågsflaggan och visar 
solidaritet med HBTQ-rörelsen.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. En symbolisk viktig men 
ganska enkel handling som kommun skulle kunna göra för att uttrycka stöd 
och solidaritet till HBTQ-rörelsen är att hissa regnbågsflaggan under en 
vecka per år. Motionärerna menar att det dessutom går hand i hand med 
kommunens vision "Alla är vi Eksjö kommun" samt kommunprogrammets 
effektmål kring livskvalité.

I motionen föreslås att flaggning bör samordnas med Kärleksveckan som 
anordnas i Eksjö, alternativt om Kärleksveckan inte arrangeras ett år, ett 
annat regionalt/nationellt evenemang som visar stöd för, och solidaritet 
med, HBTQ-rörelsen. Under kärleksveckan 2019 valde bland annat 
Polismyndigheten och Region Jönköpings län att hissa regnbågsflaggan och 
nu bör det vara dags även för kommunen att ta efter, precis som många 
andra kommuner i landet som redan hissar regnbågsflaggan.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter, RFSL, beskriver begreppet HBTQ och dess tillkomst; 

HBTQ, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck och identiteter.

H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att 
bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och 
uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, 
relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt 
förhållningssätt till rådande normer.

Regnbågsflaggan är en mångfärgad flagga bestående av regnbågens färger. 
Vilka färger som används skiljer sig åt mellan olika versioner, men 
inkluderar ofta rött, orange, gult, grönt, blått och violett. Flaggan står för 
stolthet och mångfald, homosexuella, bisexuella och transpersoner, respekt 
för medmänniskor och tolerans. 

Studieförbundet NBV tog initiativ till att tillsammans med föreningarna 
Tillsammans Eksjö, Fiesta och andra föreningar och samhällsaktörer,  
anordna en ”Kärleksvecka” i samband med Eksjö Stadsfest i augusti 2019. 
Under veckan anordnades föreläsningar och aktiviteter med fokus på hbtq, 
normkritik och jämställdhet.  Evenemanget genomsyrades av hållbarhet, 
jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald.
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I samband med Kärleksveckan arrangerade Eksjö kommun i samarbete 
med NBV, Eksjö Tillsammans och Region Jönköpings län en 
utbildningsinsats, HBTQ – föreställningen ”Komma ut”, 

Utbildningsinsatsen gentemot kommunens chefer var ett led i det 
strategiska arbetet med Agenda 2030, vår vision "Alla är vi Eksjö kommun" 
och kulturhandboken. Eksjö kommun fick ett statsbidrag om 30 tkr från 
Socialstyrelsen för att öka kunskap om homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners situation.

Enligt riktlinjer för flaggning Eksjö kommun finns tio officiella flaggstänger 
i kommunen samt ett antal flaggor vid kommunala verksamheter. Att köpa 
in tio regnbågsflaggor skulle innebära en kostnad på cirka 10 tkr. Att hissa 
regnbågsflaggan går i linje med Eksjö kommuns vision och 
kommunprogrammet, och är ett sätt för Eksjö kommun att visa allas lika 
värde samt solidaritet med HBTQ-rörelsen. 

Eksjö kommun har fyra lokala beslutade flaggdagar 

- 8 mars Internationella kvinnodagen
- 9 maj Europadagen
- maj vart femte år - val till Europaparlamentet
- 29 maj Veterandagen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 § 80 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för förtydligande av vad motionärerna eftersträvar i sin första 
att-sats.
 
Motionens första att-sats lyder: ”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att revidera riktlinjerna för flaggning i Eksjö kommun på så vis att 
regnbågsflaggan hissas under en vecka om året”. 

Med detta menar undertecknade motionärer att det i kommunens riktlinjer för 
flaggning ska skrivas in att regnbågsflaggan ska hissas av Eksjö kommun under en 
vecka om året. 

Exakt hur det skrivs in i riktlinjerna är slutligen en fråga för kommunstyrelsen att 
besluta om men troligen skulle detta, om motionen blir bifallen, innebära att 
flaggningen skrivs in i tabell 2, ”Lokalt beslutade flaggdagar”. I så fall skulle 
flaggningen i fråga ske på de kommunala officiella flaggstänger som finns 
föreskrivna i riktlinjer för flaggning. 

Vidare nämner motionen att flaggning bör ske i samband med ett lokalt, regionalt 
eller nationellt evenemang ”som visar stöd för, och solidaritet med, HBTQ-
rörelsen”.
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Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23
Skrivelse från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och Lea Pettersson (MP 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-29, 2020-03-31
Ledningsutskottets beslut 2020-03-17
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall och Tord du Rietz 
Motion från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och Lea Pettersson (MP)
Riktlinjer för flaggning i Eksjö kommun

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Lu § 85 Brottsstatistik
Dnr KLK 2019/88

Beslut 
Ledningsutskottet  beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
     Period        Totalt      

Trafiknykterhetsbrott alkohol      jan-april      7

Trafiknykterhetsbrott drog      jan- april    26     

Ringa narkotikabrott      jan- april    87

Dopningsbrott      jan- april        7

Skadegörelse      jan- april    41

varav mot stat, kommun och landsting      jan- april      9

Våld i offentlig miljö      jan- april      8

Brott i nära relationer      jan- april    28

Tillgrepp genom inbrott      jan- april    40

varav bostadsinbrott      jan- april      9

varav fritidshus      jan- april      2

Ringa stöld      jan- april     11

Beslutsunderlag 
Statistik
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Lu § 86 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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Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-05-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 87 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut 
Ledningsutskottet  besluta

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 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.
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Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-05-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Underlag från ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Ledningsutskottet 2020-05-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 88 Anmälningsärenden

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att redovisat ärende är anmält.

Ärendebeskrivning 
Direktupphandlingar Covid 19

---
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