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En samlad viljeinriktning framåt
Budgetarbetet är en central uppgift i det politiska uppdraget. Det 
innebär att vi på både kort och lång sikt behöver göra en planering 
för verksamhet och ekonomi. En planering där en ekonomi i balans 
är grundläggande, samtidigt som hänsyn måste tas till ökade och för-
ändrade behov. Våren 2018 antogs kommunens nya vision – Alla är 
vi Eksjö kommun. Under 2019 har arbete pågått med att arbeta fram 
ett kommunprogram som beskriver den politiska viljeinriktningen 
för hur kommunen ska utvecklas de kommande åren. Tillsammans 
ska visionen och kommunprogrammet utgöra grunden i vår styrning 
och ledning. De ger en samlad riktning framåt kring vad som ska 
uppnås de kommande åren. Kommunprogrammet kommer fortsätt-
ningsvis ha en betydande roll i budgetarbetet, och även i uppfölj-
ningen av kommunens resultat.

2016 passerade Eksjö kommun en betydelsefull gräns och vi blev 
över 17 000 invånare i kommunen. Då hade inte Eksjö kommun 
haft en folkmängd över 17 000 invånare sedan 1998. Befolkning-
sökningen har sedan dess fortsatt under både 2017 och 2018. Den 
31 december 2018 uppgick antalet kommuninvånare till 17 667 
stycken, vilket återigen är högre än vad som prognostiserats i vår be-
folkningsprognos för 2016–2025. Eksjö kommun hade under 2018 
också den näst största procentuella (relativa) ökningen av invånare i 
länet. 

Det är många olika faktorer som bidrar till att antalet invånare ökar. 
Sammantaget är befolkningsutvecklingen positiv för vår kommun. 
En betydelsefull fråga, som vi kontinuerligt behöver arbeta med, är 
hur vi både inom kommunkoncernen och tillsammans med andra 
kan göra vår kommun attraktiv för både nya och nuvarande invåna-
re. En kommun som upplevs ge närhet och trygghet, en kommun 
som ger en god uppväxtmiljö för barn och unga, samtidigt som det 
finns ett engagerat föreningsliv och ett stort utbud av aktiviteter. Vi 
tror på att utveckla den attraktiva kommunen som fler vill bo, leva 
och verka i, detta ökar också våra intäkter genom förbättrat skatteun-
derlag. Stöd till näringsliv, föreningsliv och annan ideell verksamhet 
är därför något som vi värnar om.

2017 och 2018 gjorde Eksjö kommun stora negativa resultat. Dessa 
underskott påverkar utrymmet för budgeten även de kommande 
åren. Det har skett ett omfattande och gott förändringsarbete för att 

nå en budget i balans, men vi är 
inte där än. Vi behöver nu hålla 
vid och arbeta i samma anda 
och riktning för att få verksam-
heterna inom ram. Vi behöver 
fortsätta att göra prioriteringar, 
titta på nya sätta att arbeta, samt 
samverka med varandra och 
andra.

Budgeten för 2020–2021, samt 
verksamhetsplan för 2022, 
innehåller därför effektivisering-
ar och ambitionssänkningar, 
men också prioriteringar och 
ambitionsökningar. Vi priorite-
rar ökade resurser för volymökningar, ökad bemanning på demens-
boenden, utveckling av Storegårdsområdet och extra insatser för att 
möta olika behov inom skolan.

Vi prioriterar också extra satsningar på projekt för minskat för-
sörjningsstöd och utbildningsinsatser utifrån kompetensbehovet i 
närområdet. Det handlar bland annat om utbildningar till förskol-
lärare och undersköterska. Vi möjliggör även fortsättningsvis för 
föreningar att söka bidrag för integrationsprojekt. Syftet är att vi vill 
att alla invånare ska känna sig som en del av samhället. Vi tror på 
att människor mår bra av att få tillhöra ett sammanhang och känna 
delaktighet. En del i vår vision – Alla är vi Eksjö kommun.

Vår förvaltningsorganisation, med en enda förvaltning har många 
styrkor. En förvaltning ger medarbetare och politiker en större 
medvetenhet om kom¬munens samtliga verksamheter och det blir 
enklare att se helheten. Samverkan över gränserna ökar. Det ger oss 
en större förståelse för våra förutsättningar och utmaningar, men 
också våra möjligheter. Detsamma gäller den samverkan som finns 
med föreningsliv, näringsliv och andra aktörer. För att nå Eksjö kom-
muns vision om en aktiv, nära och hållbar kommun krävs det att vi 
tillsammans gör Eksjö kommun till en attraktiv kommun att leva i.

Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande
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Organisation – politisk och förvaltningen

Förvaltnings-
organisationen

Politiska 
organisationen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Valnämnd

Kommunrevision

Ledningsutskott

Tillväxt- och
utvecklingsnämnd

Samhälls-
byggnadsnämnd

Barn- och 
ungdomsnämnd Socialnämnd

Kommundirektör

Kommunledningskontoret
- Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
- HR-avdelningen
- Kansliavdelningen
- Kommunikationsavdelningen
- Räddningstjänsten
- Överförmyndarnämndens kansli

Tillväxt- och
utvecklingssektorn

Samhälls-
byggnadssektorn

Barn- och
ungdomssektorn Sociala sektorn

Överförmyndar-
nämnd

(gemensam för
Höglandet)
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Kommunens styrning och ledning

Eksjö kommuns vision är Alla är vi Eksjö kommun. Visionen pekar ut 
tre fokusområden vilka möjliggör att skapa den attraktionskraft som 
krävs för att kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Fokusom-
rådena är: den hållbara kommunen, den nära kommunen och den ak-
tiva kommunen. I kommunprogrammet har visionen brutits ned till 
fyra effektmål som anger vad som ska uppnås under mandatperioden. 
Effektmålen bryts ned i sektorernas och bolagens verksamhets- och 
affärsplaner där det anges vad de kan bidra med för resultat för att 
effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. Kommunprogram-
met har en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala målen 
för hållbar utveckling. 

Eksjö kommuns styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild 
och en röd tråd från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. 
Genom en tydlig och välkänd styrmodell för hur kommunkoncer-
nen styr blir det enklare och effektivare för chefer och medarbetare 
att fokusera på vad politiken styr emot, det vill säga själva innehållet. 
Den yttre cirkeln i styrmodellen utgör styrkedjan som kan beskrivas 
genom val/behov – beställning/mål – tjänster/service. Politiken är 
företrädare för invånarna. Mål och beställning ifrån politiken styr 
kommunkoncernen som levererar tjänster och service till invånarna. 
Den inre cirkeln i styrmodellen, planera – genomföra – följa upp – 
analysera, beskriver arbetsprocessen som omfattar samtliga organisa-
toriska nivåer. 
Kugghjulen visar på att hela kommunkoncernen och samverkan 
däremellan behövs för att i slutändan uppnå Eksjö kommuns vision. 
Styrmodellen ska präglas av tillit och dialog på alla nivåer. 

Innehållet för kvalitet och ekonomi tar sin utgångspunkt i framförallt 
tre olika delar, nämligen grunduppdrag, utveckling av verksamheten 
och ekonomi.

• Grunduppdrag omfattar att arbeta med statlig styrning som  
 att följa lagar, förordningar och föreskrifter samt kommunal  
 styrning som ingår i grunduppdraget. Kvalitetssäkring av  
 grunduppdraget sker via systematiskt kvalitetsarbete och följs  
 upp med hjälp av kvalitetsindikatorer med fokus som gör det  
 möjligt till jämförelser med andra kommuner.  

• Utveckling av verksamheten har framförallt koppling till  
 kommunens vision och kommunprogram och följs upp utifrån  
 mot angivna effektmål och dess indikatorer.  

• Ekonomi och ambitionsnivån i verksamheterna, såväl grund- 
 uppdraget som arbetet med utveckling av verksamheten, ska  
 stämma överens med tilldelad budgetram. Uppföljning sker  
 kontinuerligt samt via de finansiella mål som är av betydelse för  
 att en god ekonomisk hushållning ska uppnås.  

Styrningen av Eksjö kommun påverkas utöver detta av de anställdas 
gemensamma arbetskultur, värderingar och attityder. Kulturhand-
boken anger hur de anställda med gemensamma krafter ska realisera 
kommunens uppdrag och förverkliga visionen. Den beskriver vad 
som förväntas av alla anställda och ger en gemensam grund att stå på.

Kommunfullmäktiges effektmål för verksamheten 
för att uppnå god ekonomisk hushållning
Effektmål 1
Eksjö kommuns invånare upplever att de mår bra och känner sig nöjda 
med sin livssituation. 

Mäts via indikatorerna:

• Andel grundskoleelever som är behöriga till yrkesprogram på  
 gymnasiet ska vara minst 85 procent. Andel gymnasieelever  
 (folkbokförda i Eksjö kommun) som uppnår examen inom fyra  
 år ska vara minst 80 procent.
• Minst 75 procent av eleverna ska vara närvarande i skolan  
 minst 94 procent av tiden (motsvarar cirka 11 dagar, vilket är  
 normal sjukfrånvaro). 
• Andel personer över 65 år som anger att de är mycket eller  
 ganska nöjda med hemtjänsten ska vara minst 93 procent  
 och samma mätning inom särskilt boende ska vara minst 90  
 procent. 
• Antalet arbetslösa i Eksjö kommun ska vara minst 0,5 procent- 
 enheter lägre än riksgenomsnittet. 
• Färre personer ska vara beroende av försörjningsstöd. Netto- 
 kostnaden för försörjningsstöd ska minska med minst fem  
 procent per år under programperioden. 
• Invånarnas upplevelse av tryggheten i kommunen ska öka  
 under programperioden. 
• Invånarnas upplevelse av att de har möjlighet att utöva sina  
 fritidsintressen och har tillgång till parker, grönområden och  
 natur ska öka till betygsindex 65 till år 2023. 
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Effektmål 2
Eksjö kommun ska upplevas vara en attraktiv kommun att besöka, leva 
och verka i. 

Mäts via indikatorerna:

• Invånarantalet i Eksjö kommun ska öka med minst 130 nya  
 invånare per år till 2023. 
• Företagsklimat, en placering bland de 25 procent (plats 72 eller  
 bättre) bästa kommunerna i Sverige senast 2023.
• Attityd till att bo i kommunen. Eksjö kommun ska vara bland  
 de 25 procent (plats 72 eller bättre) bästa kommunerna att bo i 
senast 2023.
• Antal gästnätter ska öka med minst två procent per år inom  
 Eksjö kommun.

Effektmål 3
Eksjö kommuns invånare ska uppleva att det finns möjlighet att vara 
delaktiga och påverka kommunens utveckling.

Mäts via indikatorerna:

• Invånarna i Eksjö kommun ska uppleva ett bra bemötande i  
 kontakt med de kommunala verksamheterna. (Samlad  
 bedömning av olika Nöjd-Kund-Index (NKI), brukar- 
 undersökningar inom kommunen.)
• Människors upplevda inflytande i kommunen, Nöjd- 
 Inflytande-Index (NII), ska öka till minst betygsindex 45 till år  
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 2023. 
• Valdeltagandet i Eksjö kommuns ska ligga över 87 procent i  
 valet till kommunfullmäktige år 2022.

Effektmål 4
Eksjö kommun ska ha en robust och hållbar infrastruktur samt ett varie-
rande utbud av boendeformer i olika delar av kommunen. 

Mäts via indikatorerna:

• Det ska beviljas bygglov för minst 60 nya bostäder varje år  
 under programperioden. 
• Användandet av trä vid nybyggnationer i Eksjö kommun ska  
 öka under programperioden. 
• Antalet som använder kollektivtrafik ska öka med minst två  
 procent under programperioden. 
• År 2023 ska 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång  
 till minst 1 Gbit/s, 1,9 procent av alla hushåll och företag ska  
 ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 procent av alla hus- 
 håll och företag ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s. Alla bör  
 ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de  
 normalt befinner sig senast år 2023. 
• Eksjö kommun ska bidra till att nå länets energimål: År 2023  
 är den förnybara energiproduktionen i länet minst 5000 GWh.  
 År 2030 är den förnybara energiproduktionen i länet minst  
 7000 GWh.
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Budgetprocessen i fullmäktige startade i januari med debatt inför 
budgetdirektivet. I mars fastställdes budgetdirektivet. Förvaltnings-
ramen som fastställdes i juni i fullmäktige innebär att balanskravsun-
derskott från 2017 och 2018 återställs och det finansiella målet för 
årets resultat uppnås under planperioden.

Utgångspunkten för budgetberedningen i den del av budgetproces-
sen som rör sektorernas driftramar har varit den volym och kvalitet 
på verksamhet som kommunfullmäktige beslutat om för 2020. 
Förändringar som inträffat efter fullmäktige fastställde ramen för 
2020 i oktober 2018 har presenterats. Beroende på volym- och pris-
förändringar samt andra omvärldsförändringar kan det krävas mer 
eller mindre resurser för att hålla samma kvalitet i verksamheten som 
tidigare beslutats om för 2020. Behov av resurser för ambitionshöj-
ningar har också beräknats.

Budgetprocessen

Utrymmet för verksamhetens driftramar påverkas av resultatnivån, 
utdebitering samt prognosen för skatteintäkter och bidrag. De 
två viktigaste komponenterna i prognosen för skatteintäkter och 
bidrag är utvecklingen av skatteunderlaget i riket och storlek och 
åldersstruktur på befolkningen i Eksjö. Jämfört med de ramar som 
kommunfullmäktige i sin 2-årsbudget fastställde för sektorerna 2020 
i oktober 2018 har utrymmet för driftbudgeten ökat med 20 mnkr. 
Anledningarna till det utökade utrymmet är förbättrat utfall i utjäm-
ningssystem för LSS och fler invånare i kommunen.

Budgeten har utformats så att de prioriterade verksam¬hetsmål och 
finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrel-
sen ska kunna uppfyllas till största del. 



9EKSJÖ KOMMUNS BUDGETDOKUMENT 2020



10 EKSJÖ KOMMUNS BUDGETDOKUMENT 2020



11EKSJÖ KOMMUNS BUDGETDOKUMENT 2020

Förvaltningsberättelse

12   Planeringsförutsättningar 2020–2022
14   Känslighetsanalys
15   Budgetförslagets uppfyllelse av 
  mål i budgetdirektivet
16   Driftredovisning
16   Investeringsredovisning



12 EKSJÖ KOMMUNS BUDGETDOKUMENT 2020

Samhällsekonomisk bild
För kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag är befolknings-
utvecklingen i kommunen och utvecklingen av rikets skatteunderlag 
de två parametrarna som påverkar mest.

Skatteunderlagsutvecklingen
Rikets skatteunderlagstillväxt beror på hur den svenska ekonomin 
utvecklas. Senaste åren har utvecklingen varit stark, SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) bedömer att konjunkturen bromsar 
in under 2019 och skatteunderlaget utvecklas svagare än tidigare 
2019–2021.

Befolkningsutveckling
Eksjö kommuns befolkning har de senaste nio åren haft en stadig 
befolkningsökning. Vid halvårsskiftet uppgick invånarantalet till 17 
762 invånare, vilket är en ökning med 95 personer från årsskiftet.

Planeringsförutsättningar 2020–2022

 2018 2019 2020 2021 2022

BNP* (%)  2,5   1,3   1,1   1,6   1,5 
Sysselsättning* (timmar)  2,4   0,9   –0,3   –0,3   0,4 
Relativ arbetslöshet (%)  6,3   6,3   6,5   6,8   6,8 
Timlön, Nationalräkneskaperna (%)  2,2   2,9   3,1   3,2   3,3 
Timlön, Konjukturlönestatistiken (%)  2,5   2,7   3,1   3,2   3,3 
Inflation, KPIF (%)  2,1   1,8   1,9   1,8   2,0 
Inflation, KPI (%)  2,0   1,9   2,0   2,3   2,4 
Skatteunderlagets utveckling (SKL) (%) 3,7 3,1 3,1 3,0 3,7

*Kalenderkorrigerad

Nyckeltal för den svenska ekonomin

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antal invånare   16 305   16 368   16 464   16 598   16 790   17 129   17 416   17 667 
Ökning från föregående år   60   63   96   134   192   339   287   251 

Befolkningsutveckling i Eksjö kommun 2011–2018

Strategiskt viktiga områden för 
Eksjö kommun
Kommunfullmäktige har i sitt direktiv till budget angett att de 
positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska förstärkas samt 
att detta görs genom att arbeta för en attraktiv kommun med goda 
utvecklingsmöjligheter för människor och företag.

Kommunfullmäktige har i budgetdirektivet identifierat de mest 
kritiska faktorerna för goda utvecklingsmöjligheter i dagsläget:

• Ekonomi i balans
• Integration
• Bostäder
• Kommunikation
• Rekrytering 
• 
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Tidigare underskotts påverkan 
Ekonomi i balans är ett av kommunfullmäktige utpekad kritisk 
faktor för goda utvecklingsmöjligheter. 2017- och 2018-års balans-
kravsunderskott ska enligt kommunallagen återställas de kommande 
tre åren efter underskottet uppstått, vilket görs i budget 2019-2022 
genom överskott. Återställandet innebär att kommunen ska göra lika 
stort överskott som balanskravsresultatet var i underskott 2017 och 
2018.

  2018 2017 2016 2015

Årets resultat  -9,8 -25,9 31,9 20,2
Avstämning balanskrav: 
Reavinster avyttring anläggningstillgångar  -2,1 -0,3 -1,3 -1,3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar  -12,0 -26,3 37,8 18,9
Medel till resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 -15,1 -1,1
Balanskravsresultat  -12,0 -26,3 22,7 17,8

Ackumulerad RUR  -19,2 -19,2 -19,2 -4,1

Balanskravsutredning 2015–2018

Väsentliga antagande i budget 
2020–2021 och plan 2022
Skatteintäkter och bidrag
Vid beräkning av skatte- och bidragsintäkter gäller invånarantalet 
den 1 november året före budgetåret. Skatteprognosen bygger på 
en justering av kommunfullmäktiges fastställda befolkningsprognos 
utifrån faktiskt utfall i augusti. Prognosen innebär ett invånarantal på 
17 760 invånare 2020, 17 880 invånare 2021 samt 18 000 invånare 
2022. 

I övrigt utgår beräkningarna av skatteintäkter och bidrag från 
SKL:s bedömning (Cirkulär 19:35 2019-08-22) av utvecklingen av 
skatteunderlaget som redovisats ovan. Eventuellt kommer beslut om 
förändrat kostnadsutjämningssystem att tas av riksdagen i november. 
I beräkningarna av budgeten är effekterna av detta eventuella beslut 
inte medräknat 2020-2021, från 2022 är utökade intäkter om 7,3 
mnkr medräknade för förändrat utjämningssystem.

Personal ofördelat
Medel avsatta i för personal att fördels ut under året ska täcka för-
ändringar i personalomkostnader, löneökningar eller andra personal-
satsningar. Utrymmet täcker förändringar för 2020 med i snitt 3,7 
procent, däri ingår även en ökning av personalomkostnaderna med 
1 procent. För 2021-22 finns utrymme för förändringar med i snitt 
3,2-3,3 procent per år.

Borgensavgift
Borgensavgift tas ut från kommunala helägda bolag för utnyttjad 
borgen, vilket motsvarar bolagens låneskuld. Borgensavgiften utgår 
med 0,4 procent. För 2020 budgeteras en intäkt om 4 mnkr i kom-
munen för borgensavgift.

Resultatfondens användning
Kommunens verksamheter har både positiva och negativa resul-
tatfonder, den sammanlagda resultatfonden är negativ med 75,2 
mnkr efter bokslutet 2018. I budget 2020-2022 är 2,5 mnkr per år 
inräknat som uttag ur resultatfonden.

Kommunfullmäktige har också fastställt riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning, vilka ställer större krav än lagen på återställande av un-
derskottet då kravet inte bara är att återställa underskottet utan också 
ha ett positivt resultat. Resultatet från de senaste sex boksluten med 
innevarande års och kommande treårsperiods budgeterade resultat 
ska vara minst 1,8 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket inne-
bär att budgeterat resultat för de tre åren i planperioden är behöver 
överstiga två procent årligen. Med budgeterat resultat på 2,7 procent 
2020, 2,3 procent 2021 och 2,9 procent 2022 uppnås ett snittresul-
tat på 1,8 procent över tio år.
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Känslighetsanalys

Budgeten bygger på antaganden och prognoser. För att få en bild av 
känsligheten eller risken i budgeten redovisas här hur en förändring 
i fyra väsentliga faktorer påverkar utfallet på kostnader och intäkter 
samt resonemang kring osäkerhet i statsbidrag. 

Skatteunderlaget
En förändring på 1 procent i rikets skatteunderlag motsvarar 8,7 
mnkr i skatteintäkter.

Befolkning
En förändrad befolkning på 100 personer medför en förändring i 
skatteintäkter och bidrag med 5,4 mnkr. Det är en snittberäkning 
och är inte exakt då åldern på den förändrade befolkningen har 
betydelse för kostnadsutjämningen. Observera också att det inte är 
en nettoförändring för kommunen då en förändring i befolkningens 
storlek också kan innebära förändringar i kommunens kostnader.

Prisökning
1 procent prisökning på varor och tjänster motsvarar 3,2 mnkr i 
ökade kostnader.

Löneökning
En avvikelse i beräknad löneökning med 1 procent motsvarar 9,1 
mnkr.

Kostnadsutjämning och stats- 
bidrag 
I budgeten finns osäkerheter om statsbidrag inom flera sektorer 
kommer att erhållas eller inte. En försiktig hållning finns i budgeten 
att inte räkna med osäkra bidrag. 

Förslag till nytt kostnadsutjämningssystem ska beslutas om i riksda-
gen i november. Om förslaget går igenom innebär det ökade intäkter 
för Eksjö kommun om 6 mnkr, detta har inte räknats med i budget 
2020-22. 

Likaså är det en osäkerhet kring ersättning från försäkringskassan för 
personlig assistans. Ersättningen har minskat senaste åren och hur 
utvecklingen kommer att fortsätta är osäkert.
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Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål 
och finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommun-
styrelsen ska kunna uppfyllas till största del. 

I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksam-
heten eftersträvas och därav fastställs ramen ett drygt år före budge-
tårets start. Förutsättningarna har förändrats både vad gäller intäkter 
och kostnader och en översyn har därför gjorts för 2020. 

Prioriterade mål 
Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, 
kommenteras nedan i kursiv text:.

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska 
kommunstyrelsen i budget och verksamhetsplan 2020-2022 särskilt 
beakta:

• Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig,  
 ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet, god  
 utbildning för alla kommuninvånare och möjlighet till en  
 stimulerande fritid.   

• Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i  
 kommunen: ekonomi i balans, integration, bostäder,  
 kommunikation och rekrytering, prioritera följande:

 - Ambitionsnivån gällande drift och investering i verksam- 
 heterna ska stämma överens med tilldelad budgetram 
 Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och  
 hyresförändringar. Inom vissa verksamheter har ambitions- 
 nivån sänkts eller höjts och resurser minskats eller ökat. Detta  
 arbetssätt tillsammans med politiska beslut och en fortsatt tydlig  
 kommunikation i internbudgetarbetet leder till att ambitions- 
 nivån i verksamheterna stämmer överens med tilldelad  
 budgetram.

 - Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges  
 förutsättningar att utvecklas. 
 Utökning av barn-och ungdomssektorns och sociala   
 sektorns ramar för att möjliggöra ett fortsatt arbete för ett  
 inkluderade samhälle. 
 Särskild satsning görs för att minska behovet av  
 försörjningsstöd.

 - Öka och bredda tillgången till bostäder. 
 I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna  
 möta behov av planer och bygglov under planperioden.

Budgetförslagets uppfyllelse av 
mål i budgetdirektivet

 - Öka tillgängligheten i hela kommunen genom väl utbyggd  
 infrastruktur för att möjliggöra såväl fysisk som digital  
 kommunikation.  
 Resurser för kommunala gator och vägar utökas. Resurser  
 för utbyggnad av Wifi i förskolor och särskilda boenden   
 tillförs.

 - Skapa förutsättningar för arbetsgivare i kommunen att  
 rekrytera kompetent personal genom utbildning, samarbete  
 med näringslivet och att skapa attraktiva boendemiljöer 
 Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i  
 kommunen och regionen prioriteras ytterligare genom att  
 resurser för förskollärarutbildning och undersköterske- 
 utbildning tillförs under planperioden. Förutsättningar för en  
 attraktiv boendemiljö i kommunen stöds av fortsatt goda  
 möjligheter till bra utbud inom fritid-, kultur och evenemang  
 och fortsatt stöd och insatser för utveckling av näringslivet.

Finansiella mål 
Hur de finansiella målen uppfylls i budgetförslaget kommenteras 
nedan med kursiv text:

I direktivet framgår följande:

 - Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå  
 under planperioden. 
 Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr.

 - Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler  
 för god ekonomisk hushållning årligen motsvara minst  
 2,0 procent av skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade  
 överskottet 2020-22 ska tillsammans med budgeten 2019  
 och bokslut 2013-2018 vara i snitt minst 1,8 %.  
 Överskottet budgeteras till  
  
 2020: 2,7 procent 
 2021: 2,3 procent 
 2022: 2,9 procent 
  
 vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och rikt- 
 linjer för god ekonomisk hushållning och att det  
 budgeterade överskottet 2020-22 ska tillsammans med  
 budgeten 2019 och bokslut 2013-2018 vara i snitt minst  
 1,8 procent.  
 Kommunfullmäktige i juni beslöt om resultatninvåer på  
 2,5 procent, 2,5 procent och 2,9 procent under plan- 
 perioden. I slutlig budget ökas resultatnivån 2020 och    
 minskas 2021, totalt under planperioden är resultatnivån  
 densamma som i kommunfullmäktiges beslut i juni.
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 - Investeringarna ska självfinansieras under planperioden. 
 Investeringarna självfinansieras under planperioden.  
 I samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget avsätts också  
 medel för att kunna göra en större investering i trafikplats  
 efter planperioden.

 - För finansiellt sparande under planperioden ska fem mnkr  
 årligen avsättas 2020–2022. 
 Utrymme för fem mnkr i finansiellt sparande finns då  
 budgeterat positivt kassaflöde överstiger fem mnkr årligen.

 - Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas  
 och uppgå till 65 procent som långsiktigt mål. 
 Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan   
 pensionsförpliktelsen 62 procent 2022. Med pensions-  
 förpliktelsen förstärks soliditeten från att varit negativ till  
 plus 14 procent 2022.

 - Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas  
 och uppgå till 40 procent som långsiktigt mål 
 Koncernsammanställd budget är inte färdigställd, i års- 
 redovisningen 2018 uppnåddes 31,9 procent i soliditet   
 i koncernen. En årlig förstärkning av soliditeten gör att 40  
 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt, dock inte  
 inom planperioden.

I budgetförslaget följs således direktivet gällande de finansiella målen. 
Men det är av ytterst vikt att de budgetramar som fastställs också 
hålls för att de finansiella målen i budget ska kunna uppnås i bokslut.

Driftredovisning

Utrymmet för verksamhetens driftramar påverkas av resultatnivå, 
utdebitering samt prognosen för skatteintäkter och bidrag. 

Resultatet2017 och 2018 var negativt, underskottet påverkar utrym-
met i budget 2020-22 då ett högre resultat krävs dessa år för att nå 
upp till snittresultat på 1,8 procent av skatteintäkter och bidrag å 10 
år vilket fastställts i kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekono-

misk hushållning. Resultatet budgeteras till 2,7 procent av skattein-
täkter och bidrag 2020, 2,3 procent 2021 och 2,9 procent 2019.

Jämfört med de ramar som kommunfullmäktige i sin tvåårsbudget 
fastställde för sektorerna 2020 i oktober 2018 har utrymmet för 
driftbudgeten ökat med 20 mnkr. Anledningen till det utökade 
utrymmet är förbättrat utfall i utjämningssystem för LSS och fler 
invånare i kommunen. 

Investeringarna under planperioden är självfinansierade i den mening 
att de ryms inom skatteintäkterna och de avskrivningar som görs un-
der året. Självfinansieringsgraden är mellan 152–182 procent per år 
under planperioden. 2017–2018 var investeringarna inte självfinan-
sierade på grund av negativa resultat. För att investeringarna i snitt 
under en längre period ska vara självfinansierande krävs en högre 
självfinansieringsgrad 2020–2022 för att återhämta finansieringen 
från 2017–2018.

Investeringsredovisning

Jämfört med andra kommuner är investeringsnivån i kommunen låg. 
Detta beror på att i Eksjö finns stora tillgångar och också investe-
ringar i kommunens helägda bolag. Merparten av investeringarna 
inom kommunen hanteras i samhällsbyggnadssektorn. Närmare 
beskrivning av investeringarna finns i sektorernas beskrivning under 
Verksamhetsöversikt.
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Verksamheternas driftramar (mnkr)

  2019 2020 2021 2022

Samhällsbyggnadssektorn  39,0 42,2 42,4 42,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn  59,2 58,3 56,9 57,4
Barn- och ungdomssektorn  421,0 434,7 435,7 436,8
Sociala sektorn  435,5 442,5 434,5 435,2
Kommunledningskontoret  61,1 60,5 59,7 59,6
Överförmyndaren  3,0 3,0 3,0 3,0
Revisionen  1,3 1,3 1,3 1,3
KF/KS/Nämnder  7,2 6,7 6,9 7,2

Ej sektorsbundet    
Personal, ofördelat  3,3 29,6 61,0 93,1
Kapitalkostnad, ofördelat  3,5 2,2 2,2 0,9
Resultatfond  2,5 2,5 2,5 2,5
KS Utvecklingsmedel  0,3 0,5 0,5 0,5
KS medel för oförutsett  1,0 1,0 1,0 1,0
KS Projekt Försörjningsstöd  1,0 1,0 1,0
KS integrationsmedel  0,3 0,3 0,3 0,3
Förväntade ökade intäkter utjämning  0,0 0,0 -7,3

Totalt  1038,2 1 086,6 1 108,9 1 134,9
    
Resultat i procent av skatter och bidrag  2,5% 2,7% 2,3% 2,9%

Verksamheternas investeringsramar (mnkr)

  2019 2020 2021 2022

Samhällsbyggnadssektorn  23,8 18,6 19,0 19,0
Tillväxt- och utvecklingssektorn  5,0 4,6 4,6 4,6
Barn- och ungdomssektorn  6,8 4,0 4,0 4,4
Sociala sektorn  7,2 3,3 2,4 3,0
Kommunledningskontoret  6,9 3,9 4,5 3,1
Totalt  49,7 34,4 34,5 34,1

*inklusive överförda investeringsmedel från 2018
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Kommunfullmäktige / Kommunstyrelsen / Nämnder

Verksamhetsförändringar
Driftramen för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnder 
är 6,7 mnkr år 2020, 6,9 mnkr för år 2021 och 7,22 mnkr för år 
2022. Förändringarna mellan åren är följande:

År Ram
2020 - 0,4 mnkr
2021 +0,1 mnkr
2022 +0,4 mnkr
 
Ramen innebär:

• att resurser tillförs för ökade kostnader för förlorad  
 arbetsförtjänst,
• att resurser minskas genom minskade antal sammanträden  
 från och med 2020,
• att mobilt bredband inte längre tillhandahålls på de surfplattor  
 som används i den politiska verksamheten.

Politisk organisation

(mnkr)  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnder
Intäkter  -0,9 -0,9 -0,9 -0,9
Kostnader  8,1 7,6 7,8 8,1
Nettokostnader  7,2 6,7 6,9 7,2

I redan beslutad ram för 2020 ingår en sänkning med 0,35 mnkr 
efter att motsvarande resurser tillfördes 2019 för nyvaldutbildning. 
Arvodena räknas upp med 2 procent till 2020. 

Jämfört med den ram som kommunfullmäktige beslutade 2018 har 
följande justeringar tillkommit:

Resurser motsvarande 0,25 mnkr tillförs för ökade kostnader för 
förlorad arbetsförtjänst. 

Antal sammanträden med nämnderna minskas från 11 till 10 per år 
från och med 2020. Eksjö kommun kommer heller inte att tillhanda-
hålla mobilt bredband på de surfplattor som används i den politiska 
verksamheten från och med 2020. Ramen kommer för detta att 
minskas med 0,4 mnkr 2020 och 2021. År 2022 tillförs 0,2 mnkr.
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Verksamhetsförändringar
Från och med 2019 ingår Överförmyndarnämnden i en gemensam
organisation för Höglandet. Ramen uppgår till 3,0 mnkr per år 
under planperioden.

Överförmyndarnämnden

(mnkr)  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Överförmyndarnämnd
Kostnader  3,0 3,0 3,0 3,0
Nettokostnader  3,0 3,0 3,0 3,0

Verksamhetsförändringar
Ramen för revisionen uppgår 2020 till 1,3 mnkr och räknas upp 
med arvodesökning under planperioden.

Kommunrevisionen

(mnkr)  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Kommunrevision
Kostnader  1,3 1,3 1,3 1,3 
Nettokostnader  1,3 1,3 1,3 1,3
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Kansliavdelning / Ekonomi- och upphandlingsavdelning / HR-avdelning / Kommunikationsavdelning / Räddningstjänst    

Kommunledningskontoret

Ansvarsområden
• Kommunövergripande ledning och utveckling
• Kommunövergripande personal-, upphandling- och  
 ekonomiadministration
• Interna och externa servicefunktioner – reception, telefoni,  
 växel, post, IT, fordonsamordning
• Information och service till medborgare
• Räddningstjänst

Antal tillsvidareanställda är 50 personer fördelat på 48,7 årsarbetare 
(2019-06-30).

Omvärlds- och känslighetsanalys
Kommunledningskontorets olika avdelningar fortsätter att samarbeta 
med olika parter exempelvis höglandskommuner då det är möjligt. 
Genom att hitta samarbeten kan man hålla nere kostnader och mins-
ka sårbarheten. Detta kan exempelvis ske genom att dela på tjänster 
och att upphandla gemensamma verksamhetssystem, vilket bland 
annat har skett med ekonomisystem, personalsystem, gemensam 
plattform för hemsidor samt dokument- och ärendehanteringssys-
tem. 

Den digitala utvecklingen gör att det är viktigt att kommunen kan 
tillgodose medborgarnas förväntningar gällande e-lösningar exem-
pelvis elektroniska ansökningar och fakturor och att information 
når ut i sociala medier. En hel del av Kommunledningskontorets 
arbete kommer att präglas av implementering och utveckling av olika 
digitala lösningar. Driftstart för det nya dokument- och ärendehan-
teringssystemet (DÄHS) skedde 1 april 2019. Arbetet kring E-arkiv 
har påbörjats och kommer att intensifieras mer under hösten. Den 1 
april trädde en ny lag om elektroniska fakturor i kraft, vilket innebär 
att alla leverantörer ska skicka elektroniska fakturor till kommunen. 
På sikt kommer därmed all hantering av pappersfakturor att försvin-
na. Arbete sker för att övergå mer till digital post samt upparbetande 
av nytt intränat. 

En del i att skapa förutsättningar att hantera välfärdsutmaningen 
framöver är personal- och kompetensförsörjning. Kompetensför-
sörjning, en av Eksjö kommuns största utmaningar inför framtiden 
kommer få ett ökat fokus.

Räddningstjänstutredningen (SOU 2018:54 ) samt den efterföljan-
de skogsbrandsutredningen (SOU 2019:7) lyfte bland annat fram 
behovet att tillskapa en effektiv ledning av omfattande räddningsin-
satser. Resultatet av utredningarna hanteras nu inom regeringskans-
liet och frågan om föreskrifter inom området är under beredning. 
Med beaktande av detta har RäddsamF tagit initiativ till ett rädd-
ningstjänstsamverkanskluster kallat RSÖS, ”Räddningstjänsterna 
Syd Östra Sverige”. Målsättning är att kunna hantera mycket stora 
räddningshändelser såväl lednings- som resursmässigt. Lokalt är fort-
farande rekrytering av deltidsbrandmän en prioriterad fråga. Bristen 
på personal, främst i Mariannelund, gör att räddningstjänsten för 

närvarande inte kan leva upp till den av kommunfullmäktige besluta-
de ambitionsnivån. Som ett led i ansträngningarna att förbättra situa-
tionen i Mariannelund formaliserades under våren ett nära samarbete 
med Räddningstjänsten i Vimmerby. 

Räddningstjänstens årliga kostnader är mycket beroende på antalet 
tillbud och dess omfattning. 

Verksamhetsförändringar
Jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen för 
kommunledningskontoret för år 2019 har nedanstående justeringar 
beslutats om till planperioden 2020–2022. 

År Ram
2020 -0,8 mnkr
2021 -1,9 mnkr
2022 -2,0 mnkr 

I budgetprocessen 2020–2022 är inga verksamhetsspecifika ramar 
beslutade ännu. Beslut om detta kommer i internbudgetprocessen. I 
kommunledningskontorets ram ska beaktas:

• att resurser är minskade för kansliet, personalavdelningen och  
 ekonomi- och upphandlingsavdelningen för personal och köpta  
 tjänster
• att resurser för webbutveckling tillförs
• att resurser för passersystem tillförs
• att åtgärder vidtas för att övergå till mer digital post
• att resurser för tryckservice minskas
• att intäkterna för tillstånd och tillsyn inom räddningstjänsten  
 ökas
• att kostnaderna för underhåll inom räddningstjänsten minskas
• att resurser avsatta för personalutbildning inom räddnings- 
 tjänsten ökas
• att resurser tillförs för genomförande av medborgarunder- 
 sökning 2020 och 2022

Kommunledningskontorets driftsram leder till följande verksamhets-
förändringar per avdelning. 

Kansliet
Utökning av budgetram
I budgetprocess 2019–2021 beslutades om personaleffektivisering 
med halvårseffekt från 2020 och helårseffekt från 2021. I budget-
process 2020–2022 är det tillskjutet medel för att fördröja denna 
neddragning med ett år. 

Det är tillskjutet medel för att utföra medborgarundersökning 2020 
och 2020. 

Minskning av budgetram
Kansliet har haft resurser avsatta för rekrytering. Extern rekryte-
ringsfirma har tidigare ibland använts vid exempelvis rekrytering av 



23EKSJÖ KOMMUNS BUDGETDOKUMENT 2020

sektorschefer eller andra förvaltningsövergripande tjänster. Detta 
kommer framöver att utföras med kompetens ifrån HR-avdelningen. 
Budgetram för övriga kostnader minskas för kansliet om 0,1 mnkr. 

Helårseffekt från 2020 för sedan tidigare beslutad neddragning av 
utvecklingschef.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Minskning av budgetram
Sänkt budgetram med 0,1 mnkr, vilket innebär en sänkt ambition 
för anlitande av externa konsulttjänster inom ekonomi- och upp-
handlingsavdelningen. 

Personalavdelningen
Minskning av budgetram
Sedan tidigare finns beslutad besparing att minska ned motsvarande 
1,0 tjänst från 2021. Del av denna besparing tidigareläggs till 2020. 
De ekonomiska resurserna för arbetsmiljöarbetet via företagshälso-
vård minskas med 0,2 mnkr från 2021, vilket innebär att de insatser 
som inte är lagstadgade eventuellt inte kan genomföras beroende på 
hur behovet ser ut i verksamheterna.

Kommunikationsavdelningen
Utökning av budgetram
Utökning med cirka 0,2 mnkr där resurser tillförs för samordning 
och arbete med kommunens passersystem. Likaså tillförs resurser 
för att via samarbete med Vetlanda och Sävsjö kommuner dela på 
en webbutvecklartjänst samt medel för att säkra upp den tekniska 
utvecklingen av kommunens hemsidor. 

Minskning av budgetram
Åtgärder ska vidtas för att öka andelen post som skickas digitalt 
jämfört mot papperspost. Portokostnaderna ska minskas med en 
tredjedel motsvarande 0,2 mnkr. Förändringar av maskinparken på 
Repro ska även generera lägre kostnader motsvarande cirka 0,1 mnkr.  

Räddningstjänsten
Utökning av budgetram
I budgetprocess 2019–2021 minskades utbildningsresurserna med 
0,2 mnkr. I budgetprocess 2020–2022 tillförs 0,15 mnkr för att öka 
upp budget för utbildning. 

Minskning av budgetram
Budgetram sänks med motsvarande 0,1 mnkr där underhållskostna-
derna ska sänkas samt högre intäkter för tillstånd och tillsyn. 

Investeringar
Kommunledningskontorets investeringsram för de kommande tre 
åren är:

År Ram
2020  3,9 mnkr
2021  4,5 mnkr
2022  3,1 mnkr

Investeringsramarna avser investeringar inom framförallt räddnings-
tjänsten.
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(mnkr)  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Kansliet
Intäkter  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Kostnader  8,3 8,2 7,9 7,7
   varav personalkostnader  4,9 4,8 4,6 4,3
Nettokostnader  7,7 7,6 7,3 7,1

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Intäkter  -2,1 -2,1 -2,1 -2,1
Kostnader  10,5 10,4 10,4 10,4
   varav personalkostnader  6,9 7,0 7,0 7,0
Nettokostnader  8,4 8,3 8,3 8,3

HR-avdelningen
Intäkter  -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
Kostnader  13,5 13,4 12,9 12,9
   varav personalkostnader  9,4 9,3 9,0 9,0
Nettokostnader  12,2 12,1 11,6 11,6

Kommunikationsavdelningen
Intäkter  -1,2 -1,2 -1,2 -1,2
Kostnader  13,1 12,9 12,9 12,9
   varav personalkostnader  5,8 5,9 5,9 5,9
Nettokostnader  11,9 11,7 11,7 11,7

Räddningstjänsten
Intäkter  -2,4 -2,4 -2,4 -2,4
Kostnader  23,4 23,3 23,3 23,3
   varav personalkostnader  14,3 14,4 14,4 14,4
Nettokostnader  21,0 20,9 20,9 20,9

(mnkr)  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Investeringar
Räddningstjänsten  2,4 3,9 4,5 3,1
Övrigt KLK  4,5 0,0 0,0 0,0
Nettokostnader  6,9 3,9 4,5 3,1

Kommunledningskontoret totalt
Intäkter  -7,7 -7,7 -7,7 -7,7
Kostnader  68,8 68,3 67,5 67,3
   varav personalkostnader  41,3 41,4 40,8 40,6

Nettokostnader  61,1 60,5 59,7 59,6
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Mätning / Mark- och exploatering / Skog / Fastighetsförvaltning / Miljö- och hälsoskydd / Trafik / Plan- och bygg / 

Gator vägar och parker / Hållbarhet

Samhällsbyggnadssektorn

Verksamhetsidé
Samhällsbyggnadssektorn arbetar för en attraktiv kommun och en 
långsiktigt hållbar utveckling.

Ansvarsområden
• Mätning
• Mark och exploatering
• Skogsförvaltning
• Fastighetsförvaltning
• Trafik
• Miljö- och hälsoskydd
• Plan och bygg
• Gator, vägar och park
• Hållbarhet

Antal tillsvidareanställda är 26 personer fördelat på 25,25 årsarbetare 
(2019-06-30).

Omvärldsanalys
Hur bostadsförsörjningen ska lösas framöver är en fortsatt nyckelfrå-
ga för kommunens utveckling. Behovet av nya bostäder är fortsatt 
stort för att kunna klara den prognostiserade befolkningsökningen 
framöver. I storstadsområdena har en kraftig avmattning av nypro-
duktionen av bostadsrätter skett vilket inte ännu avspeglat sig på 
Eksjö kommuns bostadsmarknad. Bedömningen är att efterfrågan på 
bostäder kommer att vara fortsatt stor inom de närmaste åren. 

I Länsstyrelsen årliga bostadsmarknadsanalys lyfts följande utma-
ningar och möjligheter som finns i mötet mellan allas rätt till en 
lämplig bostad och kommunens ansvar för bostadsförsörjning och 
den fysiska planeringen. 

• Synliggör bostadsbehovet för alla grupper i samhället och  
 människor i olika livssituationer. Det gäller särskilt grupper  
 som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden; äldre  
 personer, ungdomar och unga vuxna, studenter, personer med  
 funktionsnedsättning, nyanlända, ensamkommande asyl- 
 sökande barn och ungdomar, hemlösa, kvinnor i behov av  
 skyddat boende och personer med låg betalningsförmåga.  
 Därutöver finns anledning att uppmärksamma trångbodda  
 familjer och personer som inte blir godkända som hyresgäster  
 på den ordinarie bostadsmarknaden.

• Synliggör lokalt fungerande flyttkedjor. Att se över kösystem  
 och system för andrahandsuthyrning för att möjliggöra att  
 bostäder kommer ut på bostadsmarknaden, kan bidra till  
 fungerande flyttkedjor. 

• Främja åtgärder som bidrar till att skapa blandade tätorter,  
 stadsdelar och bostadsområden vad gäller upplåtelseformer,  
 bostadstyper, tillgång till grönstruktur men även tillgång till  
 service. Detta bidrar till en ökad möjlighet att välja olika  
 boendeformer i samma område.

• Medveten lokalisering av kommunal service (såsom skolor och  
 vårdcentraler), livsmedelsbutiker, idrottsanläggningar, lek- 
 platser och parker med god tillgång från flera bostadsområden  
 för att skapa mötesplatser och en rättvis tillgång. Här har  
 kommunen ett tydligt ansvar att utforma de allmänna platserna  
 så att de upplevs som tillgängliga för alla. 

• Genomför dialog med invånarna och använd sociala  
 konsekvensanalyser i samhällsplaneringsprocessen för att  
 inhämta kunskap. På så sätt kan individens behov synliggöras  
 bättre i kommunens arbete med bostadsförsörjning.

Klimatfrågan påverkar sektorns arbete långsiktigt.  Frågor om 
klimatanpassning och åtgärder för att minska klimatpåverkan måste 
uppmärksammas. 

Även att arbeta med förorenade mark- och vattenområden, försur-
ningen och transportsektorn är en prioriterad fråga framöver. 

Planering för vatten blir allt viktigare. Det berör bland annat frågor 
med anledning av EU:s vattendirektiv, klimatförändringar. Det berör 
översvämningsproblematiken men också frågan beträffande eventuell 
brist på vattentillgång.  Det berör också planering för vatten- och 
avloppslösningar samt vatten som en attraktionsfaktor. 

I den nu aktuella nationella och regionala transportplanen för väg 
och järnväg är ombyggnaden av väg 40 mellan Eksjö och Nässjö 
aktuell. Åtgärden ligger för genomförande 2021–2023. I planen in-
går även förbifart söder om Eksjö med genomförande. Någon exakt 
tidplan har inte satts mer än att det benämns som ”senare i planpe-
rioden”. Även järnvägsfrågan är i högsta grad aktuell för kommunen. 
I den aktuella planen finns även frågan beträffande elektrifiering 
mellan Eksjö-Nässjö. I och med att ”Y:et” är utpekat i både den 
nationella och regionala transportplanen finns bättre förutsättningar 
än tidigare att Trafikverket och Regionen tar ställning för en elektri-
fiering av järnvägsdelen Eksjö-Nässjö vilket även bedöms få positiva 
effekter på Jönköpings länstrafiks ekonomiska förutsättningar att 
även fortsättningsvis trafikera sträckan. Utveckling av vägarna och 
järnvägen är viktig i syfte att utvidga kommunens attraktion för såväl 
studie- och arbetspendling men också i syfte att förbättra luftkvalitet 
och mindre användning av fossila bränslen.

E-samhället fortsätter att utvecklas och innebär ökat utnyttjande av 
informationsteknik i olika former, bland annat genom utveckling 
av e-tjänster och krav på 24-timmars service med mera Individens 
behov kommer att vara det som styr och de kommunala verksamhe-
terna måste möta upp detta behov. Inom samhällsbyggnadssektorn 
pågår ett arbete att utveckla e-tjänsterna och dessa har ökat under 
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senaste året vilket bland annat Eksjö kommuns nya hemsida har 
möjliggjort. Tillgången till geografisk information utvecklas och blir 
allt viktigare inom den fysiska planeringen. Ovanstående förutsätter 
att den digitala tekniken utvecklas i takt med behoven.

Känslighetsanalys
Gatu- och parkverksamheten kommer ha stora utmaningar rent 
budgetmässigt framöver. Även med tillskott av budgetmedel från och 
med 2020 finns inte förutsättningar att fullt ut underhålla gator och 
vägar, såsom till exempel barmarksunderhållet. Osäkerheter i form 
av klimatförändringar som ger mer osäkert väder innebär att ett nor-
malläge knappt längre existerar vilket bidrar till att den ekonomiska 
planeringen blir allt mer komplex. 

Ett ökat uttag från skogen bedöms rimligt på kort sikt men osäker-
heten kring virkespriserna kommande år gör att nuvarande budget 
genom höga uttag försämrar den skogliga ekonomin på längre sikt. 
Nya ställningstaganden kring budgeten behöver göras om det blir 
en längre period med lågkonjunktur och sämre virkespriser för att 
balansera uttaget från skogen.

Minskade konsultmedel i budget kan innebära att projekt drar ut på 
tiden eller måste prioriteras ner. Omdisponering av medel kan bli 
nödvändigt, eller alternativt, begära tillskott.

Kravet och behovet av bra och effektiva rutiner vid introduktioner 
av nya medarbetare ställs på sin spets på en allt mer rörlig arbets-
marknad. Även om samhällsbyggnadssektorn innehar den minsta 
personalbesättningen kan introduktioner bli lidande på grund av ett 
ökande ärendeinflöde. På flertalet positioner har endast en person 
ansvar för ett verksamhetsområde vilket innebär en hög sårbarhet. 
En stabil bemanning är en framgångsfaktor för att uppnå en effektiv 
ärendehantering. Därmed behövs en succesiv förbättring vad gäller 
överlämning av ärenden samt kontroll och översikt över ärende-
flöden. Att satsa på kompetensutveckling och att vara en attraktiv 
arbetsgivare är även det en framgångsfaktor. 

Samhällsbyggnadssektorns budget utgår de senaste åren i allt högre 
grad med tilltron till en fortsatt hög byggtakt. Delar av verksam-
hetens intäkter bygger därmed på en fortsatt högkonjunktur vilket 
kommer att förändras men när? I dagsläget har verksamheten ett hårt 
tryck och kommer vid en eventuell lågkonjunktur kunna arbeta mer 
med utveckling av verksamheten och även hantera ärenden som i 
dagsläget prioriteras ner.

Verksamhetsförändringar
Budgetramen för samhällsbyggnadssektorn är 42,3 mnkr för 2020. 
Vilket innebär en ökning med 3,1 mnkr jämfört med den av kom-
munfullmäktige tidigare fastställda budgetramen. Förändringarna 
mellan åren är följande:

År Ram
2020 3,1 mnkr
2021 0,2 mnkr
2022 - 0,1 mnkr 

Samhällsbyggnadssektorns ram innebär:
• att resurser för kompetensutveckling minskas från 2022,
• att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen,
• att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgraden för  
 tillsynsverksamheten inom miljö- och hälsoskydd,

• att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen,
• att utökade resurser tillförs för gator och vägar under  
 planperioden
• att resurser utökas för parkens driftverksamhet under  
 planperioden,
• att minskning av konsulter ska ske inom övergripande  
 planering och plan- och byggverksamheten.

Förändringarna beskrivs för respektive verksamhet nedan.

Mätningsverksamheten
Mätningsverksamhetens ram minskas med 0,1 mnkr år 2022. Detta 
innebär att effektivisering av verksamheten är nödvändig. Det 
digitala arbetssättet ska ses över bland annat med anledning av nytt 
kartsystem. Avsikten är att utvecklingen sker synkroniserat med an-
dra sektorer och bolag inom kommunkoncernen. Att samverka med 
övriga kommuner på höglandet är en förutsättning. 

Skog
Driftramen för skogen minskas med 0,3 mnkr genom ett ökat uttag. 

Förutsatt att virkespriserna inte går ner avsevärt så bedöms den mins-
kade ramen om 0,3 mnkr vara rimlig att uppnå. Generellt sett har 
Eksjö kommun ett stort virkesförråd i buffert. Några år med sämre 
virkespriser kan dock innebära att nuvarande budget genom höga 
uttag försämrar den skogliga ekonomin på längre sikt.

Miljö- och hälsoskydd
Resurser tillförs miljö- och hälsoskyddsverksamheten motsvarande 
0,3 mnkr för att öka arbetsvolymen för att på sikt bättre uppfylla lag-
kraven och även uppnå en kostnadstäckning på 60 procent. Åtgärden 
kombineras därför med effektivisering av verksamheten för att på sikt 
öka tillsynstimmarna. Under perioden omfattar effektiviseringen -0,2 
mnkr, -0,25 mnkr och -0,3 mnkr mellan åren 2020 och 2022. Detta 
innebär att tillsynsintervallerna blir kortare och man kommer att 
närma sig de tillsynsintervaller som lagstiftning och centrala myndig-
heter kräver eller rekommenderar.

Trafik
Trafikverket betalar ut statligt bidrag för enskilda vägar bland annat 
för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta 
för boende och näringsliv i glesbygden. Bidraget räknas årligen upp 
utifrån ett särskilt kostnadsindex från Trafikverket. Kompensation 
ges för indexökningen under planperioden. Ökningen är 0,1 mnkr år 
2020, ytterligare 0,04 mnkr till 2021 och ytterligare 0,04 mnkr till 
år 2022.

Gator, vägar och parker
Kompensation ges för indexökning och ökade skötselytor av gator 
och vägar. Detta innebär en utökning av ramen med 0,1 mnkr per år 
under planperioden. 

Utökade resurser, utöver ovanstående, ges för gator och vägar under 
planperioden med 1,4 mnkr år 2020 och 2,0 mnkr från och med år 
2021. Detta innebär bättre förutsättningar att underhålla gator och 
vägar och därmed på sikt minska reinvesteringsbehovet. 

Parkens resurser utökas med 2,0 mnkr år 2020 och därefter 1,5 mnkr 
från 2021. Under 2018 omorganiserades parkverksamheten från 
sociala sektorn till Eksjö Energi. Efter genomgång av verksamhetens 
tillgångar och uppdrag kunde konstateras att verksamheten saknar 
tillräckliga medel för att kunna klara sitt nuvarande uppdrag. De 
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nu tillförda resurserna innebär större förutsättningar att nuvarande 
uppdrag kan klaras.

Övergripande planering
Anslaget för konsulter minskas med 0,1 mnkr från 0,3 mnkr. Det 
avser främst tekniska konsulter, kopplade till olika projekt. Effekten 
kan bli att tiden för genomförande av olika projekt dras ut eller att 
projekten prioriteras ner. Verksamheten blir mindre flexibel.

Detaljplanering och bygglov
Anslaget för konsulter i samband med detaljplaneringen minskas 
från 0,52 mnkr till 0,45 mnkr under planperioden. Neddragning 
av plankonsulter innebär att detaljplaneprocessen kan bli fördröjd 
och mindre effektiv. Inom verksamheten finns idag två heltidstjäns-
ter som planarkitekt. De ger god service och handläggningstiden 
är tillfredsställande. Det är i samband med specialutredningar med 
specifik kompetens som kräver konsultinsatser i stora drag. Dessa 
utredningar måste göras i vilket fall. Besparingen kommer istället att 
göras i samband med andra konsultbehov.

Investeringar
Samhällsbyggnadssektorns investeringsram uppgår till 18,6 mnkr 
år 2020, 19,0 mnkr åren 2021 och 2022. Samhällsbyggnadssektorn 
bedömer att ramen för investeringsbudgeten ger goda förutsättningar 
och tillräcklig flexibilitet för att arbeta med såväl långsiktiga mål som 
kortsiktiga utmaningar och akuta åtgärder.

Inom respektive objektgrupp finns följande projekt.

Inventarier
För 2020 har 0,7 mnkr upptagits för utbyte av GPS-station och 
mätbil samt övriga inventarier. För åren 2021 och 2022 är 0,05 mnkr 
upptaget per år för inventarier.

Anläggningar och byggnader
Inför 2020 är budgeten för anläggningar och byggnader 0,45 mnkr 
2020 och 2021 samt 0,4 mnkr 2022. Medlen avses till reinvestering-
ar av kommunens byggnader 

Offentliga miljöer
För åtgärder inom offentliga miljöer har avsatts 1,5 mnkr för 2020, 
1,6 mnkr år 2021 2,5 mnkr år 2022. Medlen avser åtgärder inom 
stadsmiljön, rensning av vattenområden, parker och lekplatser. 

Åtgärder kopplade till stadsmiljöprogrammet i Eksjö har medel 
avsatts med 0,9 mnkr år 2020, 1 mnkr 2021 och 1,7 mnkr år 2022.

Objektet rensning av vattenområden avser rensningar av i huvudsak 
områden där det finns risk för översvämningar och som kontinuerligt 
behöver rensas. 

Investeringar och reinvesteringar av parker och lekplatser sker konti-
nuerligt. Oftast handlar det om förnyelse av möblemang, belysning 
och lekplatsutrustning.

Tillgänglighetsåtgärder
För detta har medel avsatts motsvarande 0,3 mnkr per år under 
planperioden. Eksjö kommun har under flera år succesivt arbetat 

med att åtgärda så kallade enkelt avhjälpta hinder i stadsmiljön i syfte 
att underlätta rörelsen i staden för personer med olika funktionsned-
sättningar. Detta arbete kommer fortsätta men då antalet områden 
minskas kan även anslaget minskas på sikt. Åtgärder samordnas även 
i samband med renoveringar av befintliga gator och gc-vägar. En åt-
gärd som är aktuell är släta hällar från Stora Torget till sjukhusentrén 
som avses genomföras i samarbete med Region Jönköpings län. 

Trafik
Under objektet trafik finns åtgärder för renovering av broar, rein-
vesteringar av gator och vägar, åtgärder med anledning av gc-plan, 
trafikbelysning, kollektivtrafikåtgärder. Medel motsvarande 12,9 
mnkr har avsatts för år 2020. För år 2021 13,5 mnkr och för år 2022 
12,4 mnkr. 

Eksjö kommun har 58 broar och där tillkommer flera större kulvertar 
som kontinuerligt besiktas och renoveras. Under planperioden har 1 
mnkr avsatts per år för broar.

Kommunfullmäktige har beslutat att värdet av det totala vägkapitalet 
inte ska försämras. För att upprätthålla vägkapitalets värde krävs en 
investeringsnivå på mellan 5 och 6 mnkr årligen över tid. I budget 
för kommande planperiod finns upptaget 6,6 mnkr 2020 och 7,1 
mnkr årligen 2021 och 2022.

För trafikbelysning har anslagits 0,7 mnkr årligen och berör huvud-
sakligen reinvestering av den kommunala belysningsanläggningen 
utmed gator, vägar och gång- och cykelvägar.

Under planperioden har även objektet med renovering av Österlång-
gatan tagits upp med ett belopp på 2,5 mnkr för 2020 och därefter 
2,5 mnkr för 2021 och 1 mnkr för 2022. Detta projekt kommer 
att utföras i etapper som beräknas sträcka sig ytterligare ett par år. 
Anledningen till tidsutsträckningen är gatans viktiga funktion som 
trafikmatning till flera fastigheter samt projektets komplexitet med 
bland annat en renovering av bron över Eksjöån samt flera lednings-
byten som Eksjö Energi AB och samhällsbyggnadssektorn samordnar.

För att finansiera kommande utbyggnad av väg samt anslutning till 
den nya förbifarten som Trafikverket avser att påbörja 2024 enligt 
den nationella transportplanen, läggs en avsättning av medel från och 
med år 2019. Med den föreslagna nivån på avsättning kommer en 
större avsättning att bli nödvändig för utbetalningsåret. 

Vattenrelaterade åtgärder
För att succesivt förbättra våra orters motståndskraft vid skyfall 
och torka, planeras en rad olika åtgärder. I vissa fall handlar det om 
rena skyddsåtgärder och i andra kombineras nyttan i att återställa 
exempelvis diken till våtmarker med en ökad buffringsförmåga vid 
högflöden. Rening av dagvatten ingår även här. Vattendirektivet 
ställer krav på att vattenkvalitén inte får försämras och därför måste 
ytterligare reningssteg införas vid känsliga punkter. För åtgärderna 
har ett belopp på 0,8 mnkr avsatts årligen under planperioden.

Mark
Åtgärder inom mark och exploatering avser främst mindre markför-
värv och kostnader i samband med markjusteringar, och medel för 
att genomföra gällande detaljplaner, ofta kopplade till verksamhets-
områden där mark ska justeras eller gator kompletteras. För detta har 
avsatts 2 mnkr år 2020, 2,4 mnkr år 2021 och 2,7 mnkr år 2022.
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(mnkr)  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Övergripande administration    
Kostnader  2,4 2,5 2,5 2,5
   varav personalkostnader  1,7 1,7 1,7 1,7
Nettokostnader  2,4 2,5 2,5 2,5
    

Mätning    
Intäkter  -1,8 -1,8 -1,8 -1,8
   varav taxor och avgifter  -1,7 -1,7 -1,7 -1,7
Kostnader  3,5 3,5 3,5 3,4
   varav personalkostnader  2,4 2,4 2,4 2,4
   varav kapitalkostnader  0,2 0,2 0,2 0,2
Nettokostnader  1,8 1,8 1,8 1,7
    

Mark och exploatering    
Intäkter  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Kostnader  1,7 1,7 1,7 1,7
   varav personalkostnader  0,6 0,6 0,6 0,6
   varav kapitalkostnader  0,8 0,8 0,8 0,8
Nettokostnader  1,5 1,5 1,5 1,5
    

Skog    
Intäkter  -4,2 -4,5 -4,5 -4,6
Kostnader  2,2 2,2 2,2 2,2
   varav personalkostnader  0,4 0,4 0,4 0,4
Nettokostnader  -2,0 -2,3 -2,3 -2,4
    

Fastighetsförvaltning    
Intäkter  -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Kostnader  2,3 2,2 2,2 2,2
   varav personalkostnader  0,7 0,7 0,7 0,7
   varav kapitalkostnader  0,5 0,5 0,5 0,5
Nettokostnader  1,3 1,2 1,2 1,2
    

Miljö- och hälsoskydd*    
Intäkter  -2,5 -2,7 -2,7 -2,7
   varav taxor och avgifter  -2,5 -2,7 -2,7 -2,8
Kostnader  5,1 5,4 5,4 5,4
   varav personalkostnader  4,5 4,9 4,9 4,9
Nettokostnader  2,6 2,7 2,7 2,7
*Inklusive alkohol och tobak
    

Trafik    
Intäkter  -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
   varav bidrag  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Kostnader  2,8 3,0 3,0 3,1
   varav bidrag  1,6 1,8 1,8 1,9
   varav personalkostnader  0,9 0,9 0,9 0,9
Nettokostnader  2,4 2,5 2,5 2,6
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(mnkr)  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Investeringar
Räddningstjänsten  2,4 3,9 4,5 3,1
Övrigt KLK  4,5 0,0 0,0 0,0
Nettokostnader  6,9 3,9 4,5 3,1

Samhällsbyggnadssektorn totalt
Intäkter  -13,2 -13,7 -13,7 -13,8
   varav taxor och avgifter  -4,2 -4,4 -4,4 -4,5
   varav bidrag  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Kostnader  52,2 55,9 56,1 56,2
   varav personalkostnader  16,4 16,8 16,8 16,8
   varav kapitalkostnader  11,8 11,8 11,8 11,8
   varav bidrag  1,6 1,8 1,8 1,9

Nettokostnader  39,0 42,2 42,4 42,3

(mnkr)  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Övergripande planering    
Intäkter  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Kostnader  3,1 3,0 3,0 3,0
   varav personalkostnader  1,7 1,7 1,7 1,7
Nettokostnader  2,9 2,9 2,9 2,9

Gator, vägar och park    
Kostnader  24,4 27,9 28,1 28,2
   varav kapitalkostnader  10,4 10,4 10,4 10,4
Nettokostnader  24,4 27,9 28,1 28,2
    

Detaljplanering, bygglov    
Intäkter  -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
   varav taxor och avgifter  0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader  4,7 4,5 4,5 4,5
   varav personalkostnader  3,5 3,5 3,5 3,5
Nettokostnader  1,7 1,5 1,5 1,5
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Barnomsorg / Grundskola / Grundsärskola / Gymnasium / Gymnasiesärskola / Öppen ungdomsverksamhet / Elevhälsa / 

Kostenhet

Barn- och ungdomssektorn

Verksamhetsidé
”Alla barn och ungdomar känner att skolarbetet är så intressant att 
de vill lära sig mer”.

Ansvarsområden
• Förskola och pedagogisk omsorg 
• Förskoleklassen 
• Grundskolan och grundsärskola 
• Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
• Måltidsverksamhet 
• Öppen ungdomsverksamhet 

Antal tillsvidareanställda är 620 personer fördelat på 578,9 årsarbeta-
re (2019-06-30).

Omvärldsanalys 
Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i 
landet den anordnas. Den ska ta hänsyn till barns och elevers olika 
förutsättningar och behov samt anpassas till alla barn och elever i 
förskolan/skolan. Det innebär att utbildningen inte kan utformas 
på samma sätt överallt och att förskolans/skolans resurser därför inte 
fördelas lika.

Likvärdighetsbegreppet innebär att verksamheten baseras på en 
analys av hur barns/elevers olika villkor kan mötas av en verksamhet 
där alla barn/elever kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 
förutsättningar.

De mest betydelsefulla förutsättningarna och villkoren för att kom-
munen ska kunna erbjuda en likvärdig utbildning är:

• Personalens utbildningsnivå och kompetens (andel legitimerade  
 lärare, resurser för kvalificerad kompetensutveckling)
• Personalens villkor (personaltäthet, barn-/elevgruppernas  
 storlek, personalomsättning, lön, planeringstid, fysisk miljö).

Av barn- och ungdomssektorns budget 2019 finansieras ungefär fyra 
procent av statsbidrag, som årligen söks, från Skolverket. En stor del 
av Skolverkets skolutvecklingsinsatser och statsbidrag syftar till att 
öka likvärdigheten.

Statsbidragen följs upp med krav på återbetalning om villkoren i 
ansökan ej är uppfyllda. Det råder en oklar framtid kring ett flertal 
statsbidrag. I samband med presentation av höstbudgeten inför 2020 
lyftes att flera statsbidrag skall ses över fram-över och det är troligt 
att många slås samman till större och mer generella statsbidrag. För 
Eksjö kommun kan detta innebära både ökade möjligheter att söka 
bidrag, men det finns även risk att statsbidrag, som nu erhålls, kom-
mer att försvinna i framtiden.

Den kommunala digitaliseringsstrategin för skolväsendet, som 
antogs av barn- och ungdomsnämnden 2019-03-13, baseras på den 
nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och inbegriper 
alla skolformer inom barn- och ungdomssektorn, från förskola till 
gymnasieskola. Digitaliseringsstrategin ska vara uppnådd 2022 och 
ger stöd i ett långsiktigt förändringsarbete där digitaliseringens möj-
ligheter tas tillvara så att ett bättre lärande och högre måluppfyllelse 
uppnås. Nya digitala verktyg kommer succesivt erbjudas till samtliga 
elever i förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola.

I läroplanerna för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan har 
skrivningarna förstärkts om digital kompetens och programmering. 

En plan för lokaler och lokalbehov inom barn- och ungdomssek-
torn sammanställdes i januari 2019. På grund av stora barn- och 
elevförändringar, både ökningar och minskningar, revideras planen 
under hösten 2019. I planen redogörs för nuläget samt det framtida 
behovet av platser inom förskoleverksamhet, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Planen ligger till 
grund för kommande investeringar. 

En utredning av kommunens måltidsverksamhet genomförs under 
hösten 2019. Barn- och elevökningen medför att både kök och 
restauranger behöver utökas och förbättras. Utredningen undersöker 
möjligheten att samordna verksamheten med extern aktör samt fo-
kuserar på kostnadseffektiva lösningar när det gäller tillagnings- och 
mottagningskök. 

Barn och utbildningssektorn fokuserar på följande prioriterade 
utvecklingsområden 2018–2022:

• Lärmiljön är tillgänglig för alla barn och elever.
• Undervisningen är språk- och kunskapsutvecklande.
• Digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att barn- och elevers  
 kunskapsutveckling främjas.

Skolinspektionen genomförde i maj 2019 en tillsyn på huvudmanna-
nivå av barn- och ungdomssektorns alla verksamheter. Tillsynen fo-
kuserade på de olika verksamheternas förutsättningar för utbildning 
samt styrning och utveckling av utbildningen. Skolinspektionens 
beslut innebär krav på förbättringsåtgärder när det gäller studie-
handledning på modersmålet för nyanlända elever i grundskolan och 
gymnasieskolan. Beslutet angående grund- och gymnasiesärskolan 
har ännu inte kommit. I förskole- och fritidshemsverksamheten har 
skolinspektionen inte funnit några brister i de granskade områdena.

Barn- och elevantalet har fortsatt öka inom såväl förskolan som sko-
lan. Den positiva barn- och elevutvecklingen med 602 fler barn och 
elever sedan hösten 2014 innebär stora utmaningar med att organi-
sera en förskola och skola som erbjuder en lärmiljö som är anpassad 
efter individernas behov och förutsättningar. 

Flera förskolor/grundskolor jobbar med att få budgeten i balans, 
vilket är en stor utmaning då antalet barn och elever ökar. Omställ-
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ning krävs också för skolorna eftersom fler elever får uppehållstill-
stånd eller kommer till kommunen som anhöriga. Bidraget från 
Migrationsverket för en asylsökande elev är cirka tre gånger så stort 
som budgetutrymmet för en nyanländ elev med uppehållstillstånd. 
Behoven hos nyinvandrade elever kvarstår även om de har uppehålls-
tillstånd. Dessutom är generellt fler, både barn och elever, i behov av 
särskilt stöd.

Det förekommer en stor rörlighet av elever inom kommunen. Detta 
tillsammans med elevökningen i grundskolan medförde att ytterliga-
re två klasser skapades i Eksjö tätort vid vårterminsstarten 2019. Ök-
ningen av antalet barn i förskoleklass läsåret 2019/2020 medförde att 
sju grupper bildades i Eksjö tätort. Tidigare år har det oftast behövts 
sex grupper. Enligt nuvarande planering kommer Grevhagsskolan att 
utvecklas till en treparallellig skola i åtminstone vissa årskurser. Att 
elevantalet ökat i de lägre årskurserna innebär även ett ökat behov av 
fritidshemsplatser. 

Grundsärskolan har ökat elevantalet främst i de lägre åldrarna. 

Den särskilda utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av 
regeringen att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gym-
nasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild 
utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras och dimensione-
ras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Syftet med 
utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella 
kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och för-
bättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög 
kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och minska 
segregationen inom gymnasieskolan. Utredningen beräknas slutföra 
sitt uppdrag senast 2020-03-03.

För att möta framtida behov från arbetsmarknaden och attraherar 
ungdomar utvecklar Eksjö gymnasium sitt utbud av program, inrikt-
ningar och profiler.

Ett stort antal elever från kommunen har valt att studera vid Eksjö 
Gymnasium. Antalet elever på gymnasiet uppgår i september till 630 
elever vilket är nio fler än hösten 2018 och 163 fler än hösten 2014. 
Elevantalet ökar trots att över 40 elever slutar på introduktionspro-
grammen och går vidare till vuxenutbildning, folkhögskola eller 
arbete/praktik.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för såväl gymnasiesko-
lan som gymnasiesärskolan. Skolan har svårt att rekrytera behöriga 
lärare till de tjänster som behöver tillsättas, men har hittills lyckats 
tillsätta de flesta vakanta tjänsterna med behörig personal. Skolan 
arbetar även med fortbildning så att fler lärare blir behöriga.

Elevantalet på gymnasiesärskolan har under det senaste året ökat 
igen efter några års minskning. Av eleverna är ungefär en tredjedel 
folkbokförda i andra kommuner. 

Känslighetsanalys 
Kompetensförsörjning och rekrytering av personal pågår ständigt 
och är en stor utmaning för verksamheten. Detta gäller de flesta 
kategorier av lärare. En åtgärd för att möta behovet är att barn- och 
ungdomssektorn erbjuder barnskötare att studera till förskollärare. 
Sektorn står för litteratur, resekostnader och viss del av vikariekost-
nader.

Sektorns verksamhet har en betydande finansiering via statsbidrag 
från såväl Skolverket som Migrationsverket. Vid större förändringar 

kring utformning, regelverk och ersättningsnivåer gällande dessa 
bidrag riskerar verksamheten att snabbt behöva anpassa sig till nya 
förutsättningar.

Inom grundskolan finns en volymökning av antalet elevplaceringar 
hos externa aktörer. Dessa placeringar innebär stora kostnader och en 
omställning för verksamheten. Därför är den fortsatta utvecklingen 
inom detta området viktig att bevaka.

Verksamhetsförändringar
Jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen för 
barn- och ungdomssektorn för år 2019 har nedanstående justeringar 
beslutats om till planperioden 2020–2022. 

År Ram
2020 + 13,7 mnkr
2021 + 14,7 mnkr
2022 + 15,8 mnkr

I budget 2020–2022 är inga verksamhetsspecifika ramar beslutade 
ännu. Beslut om detta kommer i internbudgetprocessen, där omprio-
riteringar mellan verksamhetsramar kan komma att göras. 

Till barn- och ungdomssektorns ram ska beaktas:

• att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
• att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är  
 tillfört
• att resurser för utbyggnad av Wifi i förskolelokaler är tillförda
• att bemanna och samordna öppettiderna effektivare utifrån  
 familjernas behov inom förskolan 
• att samordna verksamheten för förskolan och fritidshemmen,  
 där det är geografiskt möjligt, vid öppning och stängning   
• att resurser tillförts för handledarskap för förskolärarstudenter
• att ökad hyra för tillbyggnad av Norrtullskolan inte tillförs  
 under planpe-rioden
• att ej erbjuda fritidsgårdsverksamhet i Mariannelund från och  
 med 2020
• att resurser tillförts Furulundsskolan 2020–2021 för insatser  
 utifrån skolinspektionens granskning
• att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom  
 minskat matsvinn
• att tidigare beslutad minskning av tjänster som modersmåls- 
 lärare och studiehandledare upphävs
• att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom förskola,  
 fritids, förskoleklass och gymnasiet halveras 2021 och når  
 helårseffekt först 2022
• att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom grund- 
 skolan minskas till 20 procent 2021 och 42 procent 2022 av  
 ursprungligt beslut

Ledningsutskottets förslag till totalram för barn- och ungdomssek-
torn leder till följande verksamhetsförändringar:

Sektorns kärnverksamheter tillförs resurser för prognosticerade 
volymförändringar avseende antal barn och elever för att kunna di-
mensionera verksamheten. Resurser för skolskjuts- och måltidskost-
nader tillförs utifrån volymförändringar. Sektorn tillförs resurser för 
nya hyror, såsom Storegårdsområdet enligt nivå 2, samt generella 
hyresökningar. Medel för ökad hyra med anledning av ombyggnation 
av Norrtullskolan tillförs ej, eftersom detta projekt inte planeras att 
färdigställas under planperioden. Måltidsverksamheten tillförs resur-
ser utifrån kostnadsökningar för livsmedel.
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Öppen ungdomsverksamhet 
Fritidsgården Furan i Mariannelund stängs från och med 2020. Den-
na förändring innebär att öppen ungdomsverksamhet inte har någon 
verksamhet i östra kommundelen. Sektorn sparar in hyreskostnad 
för lokalen i Mariannelund och förändringen skapar något bättre 
förutsättningar att täcka bemanningen på Spelverket.

Förskola 1–5 år
Inom förskolan används digitala verktyg i undervisningen. Nuvaran-
de trådlösa infrastruktur (WiFi) begränsar användandet på vissa för-
skolor. För att få effekt av gjorda investeringar i digitala verktyg och 
därigenom förbättra kvaliteten i undervisningen samt få situationen 
jämlik mellan olika förskolor, tillförs resurser för utbyggnad av den 
trådlösa infrastrukturen.

Ambitionssänkningarna inom verksamheten har påverkat förskolan 
genom att personaltätheten har minskat under 2019. Det innebär 
fler barn per personal och lägre bemanning på avdelningarna. För 
att klara den lägre bemanningen behöver förskolorna undersöka 
möjligheter till ytterligare samordning och genomföra effektivisering-
ar genom att se över öppettider, anpassning av bemanning inom och 
mellan enheter samt barngruppernas sammansättning och storlek.

Beslutet att halvera den tidigare beslutade sänkningen av bemanning-
stäthet inom förskolan 2021 med helårseffekt först 2022, innebär att 
enheterna får en viss tidsfrist att anpassa verksamheterna till dessa 
neddragningar. Budget 2020 innebär sänkt bemanningstäthet. Ök-
ningen av antalet barn i verksamheten gör att grupper blir större och 
behovet av personal kvarstår.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
Möjlighet finns att samordna verksamheten för förskolan och fri-
tidshemmen, vid öppning och stängning, på de platser där lokalerna 
finns i närheten av varandra. En samordning innebär att personalre-
surs kan samutnyttjas. Samordning innebär att barn i åldern 1–12 år 
vistas i samma lokaler.  

Resursförstärkningen till Furulundsskolan 2020–2021, för insatser 
utifrån skolinspektionens granskning, innebär att skolan får större 
möjligheter att fortsätta den påbörjade utvecklingen. Möjligheten 
ökar att de nu pågående processerna permanentas och läget stabili-
seras. 

Den tidigare beslutade minskning av antalet tjänster som moders-
målslärare och studiehandledare genomförs inte. Skolinspektionen 
påpekade, vid tillsyn av huvudmannen, brister kring studiehandled-
ningen i grundskolan. För att förbättra situationen krävs en priorite-
ring i enheternas personalresurs. 

Beslutet att halvera den tidigare beslutade sänkningen av bemanning-
stäthet inom förskoleklass och fritidshem 2021 med helårseffekt först 
2022, innebär att enheterna får en viss tidsfrist att anpassa verksam-
heterna till dessa neddragningar. Elevökningen gör att grupper blir 
större och behovet av personal kvarstår.
 
Beslutet att minska den tidigare beslutade sänkningen av bemanning-
stäthet inom grundskolan till 20 procent 2021 och 42 procent 2022 
av ursprungligt beslut, innebär även för grundskolan en viss tidsfrist 
att anpassa verksamheten till dessa neddragningar. Budget 2020 
innebär en sänkt bemanningstäthet. Elevantalet ökar och troligtvis 
behöver fler klasser organiseras vilket innebär att behovet av personal 
är stort.   

Gymnasieskola
Ambitionssänkningen innebär att personaltätheten kommer att 
minska. Beslutet att halvera den tidigare beslutade sänkningen av 
bemanningstäthet inom gymnasieskolan 2021 med helårseffekt först 
2022, innebär att Eksjö gymnasium får en viss tidsfrist att anpassa 
verksamheterna till dessa neddragningar. Budget 2020 innebär en 
sänkt bemanningstäthet. 

Sektorsövergripande
I och med den tidigare beslutade tilldelningen av resurserna för 
IT-satsning fortsätter arbetet med att nå Skolverkets vision 2022 och 
den nationella IT-strategin. 

Måltidsverksamheten arbetar intensivt för att minska matsvinnet. För 
att ytterligare minimera kostnaderna krävs ett nära samarbete med 
övriga verksamheter inom barn- och ungdomssektorn både när det 
gäller organisation och pedagogik.

Volymtal/Kvalitetstal
Befolkningsprognos som verksamhetens volymökningar bygger på.

 2018 2019 2020 2021 2022
1–5 år 1 033 1 034 1 051 1 059 1 067
6 år  190 207 222 215 219
7–15 år 1 762 1 776 1 849 1 897 1 925
16–18 år 613 646 651 636 631
Totalt 3 598 3 663 3 773 3 807 3 842

Nedanstående personaltäthet finns redovisad för Eksjö kommun. 
2019 års utfall uppdateras efter den 15 oktober då inrapportering av 
elever och personal görs till SCB.

 2015 2016 2017 2018
Förskola 
barn/årsarbetare 5,3 5,3 5,0 5,3
Grundskola 
elever/lärare 11,5 12,2 11,5 12,0
Grundsärskola 
elever/lärare 4,5 4,1 3,6 3,3
Gymnasieskola 
elever/lärare 10,0 9,1 9,6 10,0
Gymnasiesärskola 
elever/lärare646 2,2 2,7 2,1 1,8
Fritidshem 
barn/årsarbetare 21,9 19,7 19,3 19,5

 2015 2016 2017 2018
Meritvärde åk 9 219,4 218,7 233,9 228,2
Elever i åk 9 som är 
behöriga till yrkesprogram 77 % 83 % 82 % 81 %
Gymnasieelever med 
examen inom fyra år 78 % 77 % 79 % 77 %

Investeringar
De tilldelade investeringsmedlen behövs för reinvestering av försko-
lans och skolans inventarier för att behålla en förskola/skola som är 
ändamålsenligt inredd. 
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(mnkr)  Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Öppen ungdomsverksamhet
Intäkter  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Kostnader  3,5 3,2 3,2 3,2
   varav personalkostnader  2,7 2,6 2,6 2,6
Nettokostnader  3,1 2,9 2,9 2,9

Öppen förskola
Intäkter  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Kostnader  2,0 2,1 2,1 2,1
   varav personalkostnader  0,6 0,6 0,6 0,6
Nettokostnader  1,4 1,4 1,5 1,5

Förskola 1–5 år
Intäkter  -21,8 -21,8 -21,8 -21,8
Kostnader  126,4 126,7 126,5 128,3
   varav personalkostnader  88,8 87,7 86,7 86,1
Nettokostnader  104,6 104,9 104,7 106,5

Pedagogisk omsorg
Intäkter  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Kostnader  6,0 6,0 6,0 6,0
   varav personalkostnader  5,3 5,3 5,3 5,3
Nettokostnader  5,7 5,7 5,7 5,8

Fritidshem
Intäkter  -6,4 -6,4 -6,4 -6,4
Kostnader  19,1 20,4 20,9 21,2
   varav personalkostnader  18,5 19,4 19,8 20,1
Nettokostnader  12,7 14,0 14,4 14,8

Förskoleklass
Intäkter  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Kostnader  9,9 10,7 10,1 10,3
   varav personalkostnader  9,3 9,9 9,4 9,5
Nettokostnader  9,6 10,4 9,9 10,0

Grundskola
Intäkter  -30,1 -30,1 -30,1 -30,1
Kostnader  204,9 213,7 217,1 217,0
   varav personalkostnader  133,5 137,6 139,4 138,4
Nettokostnader  174,8 183,5 186,9 186,8

Grundsärskola
Intäkter  -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
Kostnader  10,7 11,5 11,1 10,9
   varav personalkostnader  10,7 11,3 10,9 10,8
Nettokostnader  10,1 10,8 10,4 10,3
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(mnkr)  Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Gymnasieskola, inkl. elevhem och
kommunalt aktivitetsansvar
Intäkter  -25,8 -25,8 -25,8 -25,8
Kostnader  94,3 93,1 91,4 90,4
   varav personalkostnader  47,8 46,1 44,4 43,3
Nettokostnader  68,5 67,3 65,6 64,7

Gymnasiesärskola
Intäkter  -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Kostnader  13,2 13,2 13,2 13,1
   varav personalkostnader  10,3 10,2 10,1 10,0
Nettokostnader  8,3 8,3 8,2 8,2

Sektorsövergripande
Intäkter  -2,4 -2,4 -2,4 -2,4
Kostnader  24,6 27,8 27,8 27,8
   varav personalkostnader  13,0 13,0 13,0 13,0
Nettokostnader  22,2 25,4 25,4 25,4

Barn- och ungdomssektorn totalt
Intäkter  -93,6 -93,6 -93,6 -93,6
Kostnader  514,7 528,4 529,3 530,5
   varav personalkostnader  340,6 343,7 342,3 339,7

Nettokostnader  421,0 434,7 435,7 436,8
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Äldreomsorg / Hälso- och sjukvård / Stöd och service till funktionshindrade / Socialt stöd

Sociala sektorn

Verksamhetsidé
Sociala sektorn ska frigöra och stödja resurser hos kommunens med-
borgare med hänsyn till sociala, psykiska eller fysiska begränsningar.

Ansvarsområden
Sociala sektorn har ansvaret för att stödja nedanstående grupper till 
självständighet, meningsfullhet och gemenskap.

• Äldreomsorg inklusive kost i ordinärt eller särskilt boende
• Stöd och service till funktionshindrade (pga. hjärnskada,  
 autism eller andra varaktiga fysiska eller psykiska funktion- 
 hinder) genom stöd i hemmet eller i bostäder med särskild  
 service enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa  
 funktionshindrade) eller SFB (Socialförsäkringsbalken)
• Socialt stöd till personer med sociala svårigheter, exempelvis  
 otillräcklig egenförsörjningsförmåga eller missbruk, genom  
 ekonomiskt bistånd, stöd i hemmet eller bistånd med särskild  
 service.
• Socialt stöd till barn och unga, exempelvis öppenvårdsinsatser  
 och institutionsvård
• Hemsjukvård till personer som behöver hälso- och sjukvård,  
 men inte själv eller med assistans kan ta sig till vårdcentralen. 
• Integration- och arbetsmarknadsinsatser
• Bostadsanpassning
• Bemanningsenheten som tillhandahåller vikarier till  
 kommunens olika verksamheter (sektorsövergripande).

Antal tillsvidareanställda är 893 personer fördelat på 808,1 årsarbeta-
re (2019-06-30).

Omvärldsanalys
Sektorn ser att det behövs ett fortsatt arbete för att bryta den stigan-
de trenden av ekonomiskt bistånd, minska ned externa placeringar, 
motiverande samtal för att öka attraktiviteten att flytta till särskilt 
boende för brukare med stort omvårdnadsbehov. Att effektivt nyttja 
de personalresurser som finns och fortsätta arbeta med att resursopti-
mera de rörliga tiderna. Nya krav och förväntningar kommer ställas 
på kommunen när nära vård införs. För att uppnå resultat inom de 
mest kritiska områdena framöver kommer det krävs samverkan med 
olika parter. 

Införande av välfärdsteknologi som innefattar kunskap om och 
användande av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, 
delaktighet och effektivitet. 

Äldreomsorg och Hälso- sjukvård
I en rapport från SCB (Statistiska centralbyrån) om Sveriges framtida 
befolkning 2016-2060 framkommer att den nationella trenden 
under prognosperioden är att allt fler lever längre. Målgruppen som 
är i behov av insatser från äldreomsorgen ökar, både i volym och i 
komplexitet. Den ökade digitaliseringen, krav på ökad delaktighet 
från individen (till exempel IBIC) och krav på dokumentation skapar 
nya behov av arbetssätt och effektiviseringar (till exempel E-tjäns-
ter). En digitalisering är också ett måste för att kunna effektivisera 
verksamheterna och möta de växande behoven. Demensvården är en 
fråga för framtiden. Fler med demens innebär nya behov som bäst 
kan tillgodoses med kunskap, miljö och teknik anpassad för vården. 
Utifrån befolkningsprognosen samt nationell statistik när demens 
förekommer i olika ålderskategorier innebär det en prognostiserad 
ökning av ytterligare 121 personer i Eksjö kommun till 2030.

   Utfall       Prognos

Ålder  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Förändring
                 2018-2030
65–74 2 243 2 264 2 325 2 295 2 273 2 284 2 273 2 259 2 228 2 199 2 172 2 139 2 127 2 130 2 145 -180
75–79 746 802 813 855 912 956 983 1 022 1 011 1 008 1 031 1 035 1 042 1 036 1 026 213
80–84 561 547 569 598 617 631 676 685 729 783 819 845 879 872 873 304
85–89 389 378 383 386 378 376 379 399 422 437 448 482 491 529 569 186
90–94 179 172 159 176 188 186 184 184 190 188 188 191 205 218 227 68
95-  64 56 55 52 54 55 53 55 57 62 60 58 60 62 64 9
Summa 4 182 4 219 4 304 4 362 4 422 4 488 4 548 4 604 4 637 4 677 4 718 4 750 4 804 4 847 4 904 600

Befolkningsprognos och åldersspridning i Eksjö kommun 65 år och äldre
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En annan tydlig trend, är kravet på kommunen att möta upp behov 
utifrån rätt vård på rätt nivå genom nära vård. Med en mer åldrande 
befolkning kommer sektorn att ha ett större behov av god och konti-
nuerlig vård och omsorg. Utmaningarna är tydliga: mer tillgänglighet 
till vården för fler patienter och brukare som ska mötas av konti-
nuitet i vården och en jämlik vård och hälsa behöver säkerställas. 
Regeringen beslutade den 2 maj 2017 att utse utredare att utifrån en 
ingående analys av förslag i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)
stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att 
utveckla och samordna en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv 
hälso- och sjukvård med fokus på primärvård. Några exempel från 
andra kommuner är Borgholmsmodellen och Nära vård Ängelholm. 
I dessa kommuner är mobila team en framgångsfaktor. Med de mo-
bila teamen förstärker man den nära vården. I teamen ingår läkare, 
sjuksköterskor från primärvård (ibland sjukhuset) sjuksköterskor från 
kommunen även omsorgspersonal kan ingå. För Eksjös del skulle 
det innebära ett samarbete med primärvården där olika professioner 
ingår i ett team.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen har sedan införandet av kom-
munal hemsjukvård 2013 kunnat konstatera att patienterna som 
idag skrivs in i kommunal hemsjukvård har större och mer komplexa 
vårdbehov än tidigare. 

Betalningsansvarslagen förändrades 1 januari 2018, vilket innebar att 
det ställt större krav på kommunerna då den enskilde brukaren kom-
mer hem tidigare. Konsekvensen är att brukarna vårdas kortare tid på 
sjukhuset. Kortare vårdtider på sjukhuset påverkar att kommunen får 
hem brukare som har en sämre hälsonivå än tidigare, vilket även på-
verkar den kommunala hemsjukvården. En revidering av KOM-hem 
avtalet har trätt i kraft den 1 januari 2019. Förändringen innebär ett 
tydligare krav på gemensamt uppföljningsansvar.

Individ- och familjeomsorgen
Ansvaret för personlig assistans är delat mellan kommunerna och 
staten. Om de grundläggande behoven av hjälp uppgår till mer än 
20 timmar per vecka har kommunerna kostnadsansvaret upp till och 
med 20 timmar och Försäkringskassan för timmarna som överstiger 
20 timmar per vecka. Om de grundläggande behoven understiger 20 
timmar har kommunen hela kostnadsansvaret även om exempelvis 
det totala hjälpbehovet är 140 timmar per vecka. Försäkringskas-
san har gjort striktare bedömningar om vad som är grundläggande 
behov, vilket inneburit att för nya brukare och befintliga brukare vars 
beslut omprövas har det blivit svårare att komma upp i 20 timmar 
eller mer i grundläggande behov med avslag på personlig assistans 
som följd. Eksjö kommun har fortfarande relativt många brukare 
med beslut om personlig assistans i jämförelse med exempelvis bru-
kare som har beslut om gruppbostad. Detta sammantaget medför att 
det blivit kostnadsökningar inom verksamheten för stöd och service 
till funktionshindrade. I och med omvärldsförändringarna råder det 
fortsatt en stor osäkerhet kring denna verksamhet under planperio-
den för budgeten 2020-2022

Varje år beslutar regeringen om vilken nivå som assistansersättningen 
ska ha. De senaste åren har höjningen av assistansersättningen mot-
svarat cirka 1,0-1,5 procent. Höjningen har inte täckt kommunens 
kostnader för löneökningen.

Under senhösten 2018 öppnades ett boende med särskild service 
med åtta lägenheter och under första kvartalet 2020 kommer en 
gruppbostad med sex platser öppnas. Detta för att möta behovet efter 
Försäkringskassans förändringar efter striktare bedömningar men 
även volymförändringar.

Inom socialt stöd har verksamheten med ensamkommande flykting-
barn haft snabba volymmässiga förändringar. Från den stora flykting-
vågen hösten 2015 då sektorn behövde starta upp nya verksamheter 
för att klara volymökningarna, till att HVB-hemmen och verksam-
heten för stödboende nu är avslutat. Vad gäller flyktingmottagning 
tog Eksjö emot 402 personer under 2017, 247 personer under 2018 
och under 2019 har Eksjö fram till och med augusti tagit emot 180 
personer. Det som på sikt förväntas påverka är mängden anhörigin-
vandrare som kommer till kommunen. Mottagandet påverkar mer 
än bara sociala sektorn, bland annat bostadsförsörjningen, skolan, 
förskolan, socialtjänsten och vuxenutbildningen. Målet är en för-
bättrad integration för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd där 
samverkan sker inom hela kommunkoncernen. Kostnaden för eko-
nomiskt bistånd har ökat från 2017. Den senaste stigande trenden 
är till viss del kopplad till etableringen och personer som kommer på 
anknytning till Eksjö kommun. En annan orsak är ungdomar som 
fått beslut enligt nya gymnasielagen samt att ungdomar som skrivits 
ut från stödboende övergått till försörjningsstöd.

Sektorsövergripande
Nationellt är det aktuellt hur socialtjänsten, inom sina olika verk-
samhetsområden, kan nyttja välfärdsteknologi för att medföra en 
kostnadseffektivare och kvalitativt bättre omsorg till brukaren i den 
annars traditionella arbetsintensiva sektorn. Teknologin går framåt 
allt mer och det kommer mer möjligheter inom sociala sektorns olika 
verksamheter hela tiden. Verksamhetssystemen får en allt viktigare 
roll. E-hälsoområdet växer.

Individens behov i centrum (IBIC) är ett behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt som omfattar handläggning, genomförande 
och uppföljning och kommer bland annat ge möjligheter att göra 
uppföljning på individnivå av resultat, det vill säga måluppfyllelse, 
upplevelse av livskvalitet och uppfattning om insatsens kvalitet. Vida-
re blir det ett underlag för verksamhetsuppföljning som är jämförbar 
på lokal, regional och nationell nivå. Målet är att individen får sina 
behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen 
får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande 
av aktiviteter och delaktighet. I Eksjö fortlöper dokumentation och 
införande av IBIC. Implementeringen av IBIC är ett långsiktigt och 
stort förändringsarbete som berör flertalet av medarbetarna i sektorn 
inom vård- och omsorg. 

Känslighetsanalys
Av sociala sektorns olika ansvarsområden finns det flera verksamheter 
där det kan ske snabba förändringar, vilket kan påverka det ekono-
miska utfallet såväl positivt som negativt, däribland ordinärt och 
särskilt boende inom äldreomsorgen, stöd och service till funktions-
hindrade, ekonomiskt bistånd, hemsjukvårdspatienter samt externa 
placeringar. Inom verksamheterna kan en ökning av ett fåtal indivi-
der medföra stora kostnadsökningar för sociala sektorn. 
Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det en känslighet i sektorns 
budget avseende antal beviljade hemtjänsttimmar. En ökning eller 
minskning med exempelvis 300 beviljade timmar per månad påver-
kar helårskostnaden med cirka 1,4 mnkr. Beroende på hjälpbehovet 
kan en brukare bli beviljad olika antal hemtjänsttimmar, men i 
genomsnitt innebär 300 beviljade timmar per månad hjälp till cirka 
sex brukare.

Inom verksamheten för stöd och service till funktionshindrade är 
sociala sektorns budget känslig för framförallt Försäkringskassans 
förändrade förhållningssätt till personlig assistans samt för volymför-
ändringar inom verksamheten. Sektorn har ingen reserv i budgeten 
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för eventuella nya ärenden som tillkommer under året. Detta innebär 
i regel att nya ärenden leder till ett negativt budgetutfall. Exempelvis 
kostar ett nytt SFB-ärende (Socialförsäkringsbalken) cirka 0,3 mnkr. 
Motsatt effekt gäller även vid volymminskningar. Omvärldsföränd-
ringarna, med en striktare bedömning av grundläggande behov ifrån 
Försäkringskassan, innebär en mycket stor ekonomisk känslighet för 
Sociala sektorn. Istället för ett delat kostnadsansvar mellan stat och 
kommun har det redan skett förändringar i några ärenden där indi-
viderna fått avslag på personlig assistans enligt SFB, vilket innebär 
att kommunen har hela kostnadsansvaret. Kostnadsökningarna per 
individ är beroende av individens behov och vad för alternativ insats 
som verkställs när assistansbeslutet ifrån Försäkringskassan upphör. 
Om kommunen fortsätter med personlig assistans i egen regi föränd-
ras den kommunala kostnaden ifrån cirka 0,3 mnkr per individ till 
cirka 2,5 mnkr per individ. För vissa individer är kostnaden lägre och 
för vissa är den högre. Även om insatsen verkställs i olika boende-
lösningar, exempelvis gruppbostad eller bostad med särskild service, 
kommer kommunens kostnad att bli högre än vid personlig assistans 
som beviljats av Försäkringskassan.

Placeringar av såväl vuxna som barn- och ungdomar inom socialt 
stöd är volymkänslig och svårt att förutsäga långt i förväg när och 
hur många som kommer att behöva insatser, exempelvis placering på 
behandlingshem. Ofta handlar det om ett fåtal individer, men som 
kan bli mycket kostsamma då kostnaden per insats och dygn varierar 
mycket, till exempel från dygnskostnader som motsvarar helårsbe-
lopp från cirka 0,5 mnkr till 4 mnkr.

Det finns en känslighet i sektorns budgetram angående hur insat-
serna kring ekonomiskt bistånd utvecklas. Utvecklingen i kostnad 
för ekonomiskt bistånd mellan utfall 2018 och prognostiserat utfall 
2019 är cirka 5 miljoner. Förutom ovan nämnda insatser för att 
minska det ekonomiska biståndet påverkas utfallet av hur arbets-
marknaden utvecklas, vilket i sig är beroende av såväl den globala 
som den svenska konjunkturen.

Sociala sektorn har ansvaret för bostadsanpassningsbidrag. Kostna-
derna för bostadsanpassning kan variera från år till år då det är svårt 
att i förväg veta om det kommer krävas större åtgärder. Historiskt har 
budgeten för bostadsanpassning i Eksjö varierat och så även utfallet. 
De senaste åren har tendensen varit att småärenden, exempelvis 
borttagning av trösklar, spisvakter med mera minskar medan mer 
komplicerade ansökningar som exempelvis ombyggnationer, våtut-
rymmen och hissinstallationer ökar. Detta medför en förhöjd risk till 
fler ärenden med stora kostnader och ett budgetöverskridande.

Verksamhetsförändringar
Jämfört med av kommunfullmäktige fastställda sektorsram för sociala 
sektorn 2019 har följande justeringar beslutats om till planperioden 
2020-2022 

År Ram
2020 +4,6 mnkr
2021 -3,5 mnkr
2022 -2,7 mnkr
 
I budgetprocessen 2020-2022 är inga verksamhetsspecifika ramar 
beslutade ännu. Beslut om detta kommer i internbudgetprocessen, 
varför omprioriteringar mellan verksamhetsramar kan komma att 
göras. I sociala sektorns ram ska beaktas 

• att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom  
 äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd

• att resurser tillförs för höjd bemanning till demensenheterna på  
 särskilda boenden
• att accesspunkter för Wifi installeras i särskilt boende
• att resurser för nattpatrull minskas
• att resurser för tjänst inom rehab minskas
• att utökning av gruppbostäder och minskning av personlig  
 assistans genomförs
• att bemanningen inom gruppbostäder ses över och kostnaderna  
 minskas
• att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjning- 
 stöd
• att genomlysa verksamheterna inom socialt stöd och minska  
 kostnaderna
• att tidigare beslutad neddragning inom sektorns centrala  
 administration ska genomföras
• att resurser är tillförda för högre budget för Höglandets  
 samordningsförbund samt för SKL:s samlade system för  
 kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Utöver ovanstående finns i tidigare budgetprocess beslutat om för-
ändringar som påverkar budgetramen 2020 och framåt. Besparingar 
inom hemtjänsten ska göras via förändrat arbetssätt genom bland an-
nat att brukare med 150 hemtjänsttimmar eller mer ska motiveras att 
flytta in till särskilt boende. Budget för externa placeringar minskas 
samt en omorganisation inom den sociala sektorn. Sociala sektorns 
driftsram leder till följande verksamhetsförändringar.  

Äldreomsorg och Hälso- sjukvård
Äldreomsorg – Utökning av budgetram
Budgetresurser till äldreomsorgen utökas utifrån höjd resurstilldel-
ning till demensenheterna inom särskilt boende på motsvarande 0,9 
mnkr. Dessutom tillförs medel om 0,6 mnkr för att möta nya krav 
på arbetskläder samt 0,2 mnkr för att bygga ut accesspunkter för 
trådlöst nätverk i särskilt boende.

Minskning av budgetram
Budgeten innebär en utökad besparing för hemtjänsten från 2021 
med 2,2 mnkr utöver sedan tidigare beslutade besparingar från 2018 
och 2019 inom äldreomsorgen på 12,5 mnkr som i huvudsak ska 
effektueras genom att brukare inom hemtjänsten med 150 timmar 
eller mer ska motiveras för att flytta in på särskilt boende, minskning 
av beviljade hemtjänsttimmar genom nya arbetssätt och förändrade 
riktlinjer av biståndsbedömningen. 

Hälso- sjukvård – Minskning av budgetram
Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen minskas resurser motsva-
rande en nattpatrull. Innebär att styrkan minskas från fyra till tre 
nattpatruller. Dessutom minskas budgetramen motsvarande en tjänst 
inom hemrehabiliteringen.

Individ- och familjeomsorg
Stöd och service till funktionshindrade – Utökning av budgetram
Inom området stöd och service till funktionshindrade tillsätts medel 
för volymförändringar om 2,4 mnkr samt 5,1 mnkr till en inriktning 
på ytterligare platser på gruppbostäder. Vidare tillförs 0,8 mnkr till 
daglig verksamhet.

Minskning av budgetram
Tilldelad ram innebär en inriktning att personer med kommunal 
personlig assistans enligt LSS ska i högre grad få sitt stöd och sin 
service i gruppbostad/bostad med särskild service istället för personlig 
assistans enligt LSS. Ramen innebär också att minska bemanningen 
totalt sett inom gruppbostad/bostad med särskild service. Totalt 
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innebär förändringarna en minskad budget med 4,1 mnkr 2020 och 
ytterligare 4,1 mnkr 2021 och framåt (totalt 8,2 mnkr).

Socialt stöd
Utökning av budgetram
I tilldelad ram tillförs medel till försörjningsstödet för att täcka upp 
negativa avvikelser mot budget. I planperioden är det tillfört 7 mnkr 
2020, med en minskning på en miljon per år 2021 samt 2022 i syfte 
att ett aktivt arbete för att minska antalet personer med försörjnings-
stöd ska ge effekt. För att uppnå denna effekt krävs ett övergripande 
strategiskt ansvar i hela kommunkoncernen.

Minskning av budgetram
Under 2019 tillfördes det resurser för externa placeringar tillfälligt. 
Dessa tas bort och rambudgeten minskas därmed med 2,7 mnkr. 
Total budget för externa placeringar enligt SoL, LVU och LVM blir 
därmed cirka 13 mnkr under planperioden 2020-2022. Budget för 
externa placeringar är känslig för eventuella nya placeringar då dygns-
kostnaden per individ kan variera med miljonbelopp på årsbasis. 
Resurser som kommer från Migrationsverket omfördelas till för-
sörjningsstödet. Under 2020 ska 4 mnkr från dessa medel tillföras 
ekonomiskt bistånd med en minskning om 1 mnkr årligen 2021 
samt 2022.  

Inom socialt stöd ska verksamheten genomlysas med målsättningen 
att ge en effektivisering och kostnadsbesparing motsvarande 0,8 
mnkr 2020 och totalt 1,5 mnkr från 2021 och framåt. 

Sektorsövergripande
Utökning av budgetram
Budget utökas även för Eksjös andel till Höglandets Samordningsför-
bund i syfte att kunna stödja fler personer att komma ut i sysselsätt-
ning. Medel tillförs även för gemensam finansiering till SKL för att 
arbeta mer evidensbaserat inom områdena uppföljning (kvalitetsupp-
följning, brukarundersökningar med mera) och nationell samord-
ning. Dessa två poster utökar budgetramen med cirka 0,1 mnkr. 
Budgetramen ger utrymme för de ökade kostnader som indexuppda-
teringar knutna till fastigheter och hyresavtal, i stigande takt under 
planperioden.

Minskning av budgetram
Sektorn står inför ett byte av verksamhetssystem där budgeten för 
2020-2022 ger en minskning för de utbildningsinsatser som detta 
införande har krävt från och med 2021 med 0,5 mnkr.

Budgetramen innebär att tidigare beslutad minskning motsvarande 
2,2 miljoner kronor som ökar till 4,5 miljoner kronor under plan-
perioden. Dessa ska genomföras med effekt totalt sett i hela sektorn 
med ökande effekt under planperioden. 

Investeringar
Sociala sektorns investeringsramar för perioden 2020-2022 är 3,3 
mnkr, 2,4 mnkr och 3 mnkr. Under planperioden ska investerings-
medlen framförallt användas till investeringar med anledning av 
införandet av ett nytt verksamhetssystem samt inventarier. 
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(mnkr)  Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Äldreomsorg särskilt boende    
Intäkter  -12,6 -12,6 -12,6 -12,6
Kostnader  117,4 118,4 118,4 118,4
   varav personalkostnader  89,1 90,4 90,4 90,4
Nettokostnader  104,7 105,7 105,7 105,7
    

Äldreomsorg ordinärt boende    
Intäkter  -9,5 -9,5 -9,5 -9,5
Kostnader  100,0 100,3 98,2 98,2
   varav personalkostnader  18,7 17,1 16,7 16,7
Nettokostnader  90,5 90,8 88,7 88,7
    

Kosten    
Intäkter  -14,3 -14,3 -14,3 -14,3
Kostnader  19,2 19,3 19,3 19,3
   varav personalkostnader  10,3 10,4 10,4 10,4
Nettokostnader  4,9 5,0 5,0 5,0
    

Bemanningsenheten    
Intäkter  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Kostnader  4,5 4,6 4,6 4,6
   varav personalkostnader  4,0 4,0 4,0 4,0
Nettokostnader  4,2 4,2 4,2 4,2
    

Hälso- och sjukvård    
Intäkter  -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Kostnader  32,9 32,9 32,6 32,6
   varav personalkostnader  24,4 24,4 24,1 24,1
Nettokostnader  32,1 32,1 31,8 31,8
    

LSS/SFB-verksamhet    
Intäkter  -84,3 -84,2 -84,2 -84,2
Kostnader  181,9 187,0 182,9 182,9
   varav personalkostnader  144,2 146,8 142,6 142,6
Nettokostnader  97,7 102,8 98,7 98,7
    

Socialt stöd    
Intäkter  -38,2 -35,7 -34,7 -33,7
Kostnader  127,8 123,7 122,3 121,3
   varav personalkostnader  75,4 68,3 67,6 67,6
   varav kostnader ekonomiskt bistånd  14,2 21,2 20,2 19,2
Nettokostnader  89,5 88,0 87,6 87,6
    

Sektorsövergripande funktioner    
Intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader  12,7 12,8 12,9 12,9
   varav personalkostnader  8,3 8,3 8,3 8,3
Nettokostnader  12,7 12,8 12,9 12,9

*

*Egenregins perosonalkostnader är ej specificerade.
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(mnkr)  Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Ej fördelat på verksamhet    
Intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader  -0,6 1,2 -0,1 0,7
   varav personalkostnader  -0,9 -0,1 -1,9 -1,9
Nettokostnader  -0,6 1,2 -0,1 0,7

Sociala sektorn totalt
Intäkter  -160,1 -157,6 -156,6 -155,6
Kostnader  595,7 600,1 591,0 590,8
   varav personalkostnader  373,3 369,5 362,3 362,3

Nettokostnader  435,6 442,5 434,5 435,2

(mnkr)  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Investeringar
Sociala sektorn  7,2 3,3 2,4 3,0
Nettokostnader  7,2 3,3 2,4 3,0

**Fastighetskostnader och beslutad besparing omorgani-
sation av sociala sektorn som ej är fördelade per specifik 
verksamhet.

**
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Kultur / Fritid / Högskola / Vuxenutbildning / Näringsliv / Turism

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Verksamhetsidé
Tillväxt- och utvecklingssektorn arbetar för tillväxt och utvecklings-
frågor inom näringsliv, vuxenutbildningar samt kultur och fritid. 

Ansvarsområden
• Kultur

 - Eksjö museum
 - Turism
 - Kulturskola
 - Bibliotek

• Fritid
 - Anläggningar

• Näringsliv
• Vuxenutbildning

 - Vux i12
 - Campus i12

• Marknadsföring

Antal tillsvidareanställda är 95 personer fördelat på 86,7 årsarbetare 
(2019-06-30).

Omvärldsanalys
En högkonjunktur håller på att plana ut. I storstadsregionerna har 
nybyggnationen bromsats in, mycket beroende på de lånevillkor med 
mera som idag ställs på köparna. I mindre orter är det inte riktigt 
samma situation som i storstadsregionerna. Det byggs fortfarande 
mycket i mindre städer och här i kommunen ses fortfarande en posi-
tiv trend, dock något minskad. Inom tillväxt- och utvecklingssektorn 
arbetas det aktivt med införsäljning av bostadsbyggande för privata 
aktörer, tillsammans med samhällsbyggnadssektorn. Detta är något 
som sektorerna kommer fortsätta med då behovet av lägenheter 
fortfarande är stort inom hela Eksjö kommun.

Hur påverkar konjunkturinbromsningen de privata företagen i Eksjö 
kommun? Då flera av kommunens företag är trärelaterade och har 
husbyggnation som central utgångspunkt innebär avmattningen i 
storstadsregionen även att Eksjö kommuns lokala företag känner av 
den här avmattningen. Exempel på företag är sågverk, hustillverkare, 
fönstertillverkare, färgtillverkare med mera som känner av den natio-
nella ekonomiska oroligheten.

Varsel är lagda inom vissa företag, och kommunen har nog att vänta 
sig ett antal fler varsel framöver, om konjunkturen fortsätter med sin 
avmattning. Näringslivsenheten inom tillväxt- och utvecklingssek-
torn arbetar nu tillsammans med det kommunala näringslivsbolaget 
eksjö.nu AB via medel ur ESF (Europeiska socialfonden), för att 
vidareutbilda näringslivet. Detta är ett bra tvåårsprojekt som kan 
komma väl till pass.

Betydelsen av kontakter och nätverk har blivit allt mer viktigt för 
arbetssökandes väg till arbete och en fast etablering på arbetsmark-

naden. Kunskap om informella rekryteringskanaler har alltså en stor 
betydelse för att förstå och kunna effektivisera den lokala arbetsmark-
nadens funktionssätt. För att påskynda etablering på arbetsmarkna-
den kan erfarenhet och kontakt med näringsliv/arbetsgivare genom 
tandemrekryteringsfunktion underlätta. Inom näringslivsenheten och 
näringslivsbolaget kommer tandemrekryteringsfunktionen utvecklas i 
samarbete med de privata och offentliga arbetsgivarna.

Inom vuxenutbildningarna arbetar sektorn vidare med att hjälpa nä-
ringslivet med utbildningar som är kopplade till det lokala, regionala 
behovet. Att tillvarata kompetensen hos nyanlända blir avgörande 
då antalet nyanlända har ökat samtidigt som det på sikt kommer 
att uppstå brist inom vissa yrkesgrupper. Ett centralt arbete framåt 
är att stärka integrationen och få fler i arbete. I detta arbete har Vux 
i12 och närings-livsenheten en central roll i att rusta studerande och 
deltagare med efterfrågade kunskaper och kompetenser för framti-
den. Att ha vuxenutbildningar och näringsliv inom samma sektor 
är en stor vinst då samarbetet och närheten till varandra gör att 
vuxenutbildningarna snabbt kan få inblick i vad näringslivet behöver 
för arbetskraft den närmsta tiden, och vuxenutbildningarna kan då 
anpassa sin verksamhet efter det. 

Vad gäller föreningslivet, ser fritidsavdelningen fortsatt avmatt-
ning gällande organiserade idrottsutövande. Trenden är fortsatt att 
intresset minskat något samt att man mer vill utöva icke organiserat, 
exempelvis skateboard, online-spel med mera. Människor vill istället 
kunna aktivera sig när det passar just dem istället för att vara knutna 
till en viss tid. Kommuner har här en stor utmaning att fånga upp 
människor som inte tillhör någon förening för att minska risken för 
utanförskap, att erbjuda en aktivitet där framförallt ungdomar kan 
komma de gånger som det passar. Man ser även att klyftan mellan de 
som rör sig och de som inte rör sig ökar. 

Eksjö kommun har de senaste åren haft en befolkningsökning, som 
förväntas fortsätta under de närmaste åren. Ett levande civilsam-
hälle, tillgängliga anläggningar och ett rikt kulturliv är alla viktiga 
komponenter när en person eller en familj väljer att flytta till ett nytt 
område eller en ny kommun. Med en ökad inflyttning kommer ett 
ökat slitage på befintliga anläggningar, ett ökat behov av kommunal 
service samt ökade förväntningar och krav från invånarna vad gäller 
tillgänglighet.

Inkludering och jämställdhet
En framgångsrik integration är starkt bidragande till Sveriges framti-
da tillväxt och välfärd och utvecklingen av demokratin. Det övergri-
pande målet är att alla som kommer till Sverige ska etablera sig i det 
svenska samhället. Lyckas inte integrationen finns risker för ökande 
utanförskap och motsättningar mellan olika grupper. I samband med 
att debatten kring å ena sidan folkhälsa, och å andra sidan trygghet 
och integration blivit allt mer framträdande under senare år har 
kraven och förväntningarna på bland annat kommunernas kultur-, 
idrott- och fritidsutbud ökat. Tillväxt- och utvecklingssektorns ut-
maning består i att med befintliga resurser skapa förutsättningar för 
nyanlända att ha en meningsfull fritid i kommunen.
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Folkhälsomyndighetens årsrapport för 2017 redovisar skillnader i 
hälsa utifrån kön, ålder och utbildningsnivå. Det finns även vissa 
grupper i befolkningen som av olika andra skäl har sämre förut-
sättningar för god hälsa och därmed kan sägas vara utsatta. Det 
är exempelvis personer med funktionsnedsättning, homosexuella, 
bisexuella, transpersoner, flyktingar och personer tillhörande någon 
av de fem nationella minoriteterna i Sverige (Folkhälsans utveckling, 
Årsrapport 2017, Folkhälsomyndigheten).

Det finns omfattade forskning som visar på vikten av en aktiv fritid, 
både i form av fysisk aktivitet och kreativa intryck, för ett hälsosamt 
liv. Forskning visar också på vikten av tidiga insatser för att främja 
ett hälsosamt liv och förebygga ohälsa. Fysiskt inaktiva barn och 
ungdomar riskerar i högre utsträckning att bli fysiskt inaktiva vuxna. 
Därför slår regeringens proposition för en förnyad folkhälsopolitisk 
fast att barn och unga samt äldre är särskilt angelägna målgrupper för 
det hälsofrämjande folkhälsoarbetet (En förnyad folkhälsopolitisk, 
regeringens proposition 2007/08:110). Särskilt viktigt är att de grup-
per som på olika sätt är utsatta får hjälp och stöd för att kunna ha en 
aktiv fritid (Nationella folkhälsokommitténs slutbetänkande Hälsa på 
lika villkor, SOU 2000:91).

Det digitala samhället och digital delaktighet
Samhället förändras allt snabbare tack vare ny teknik som möjliggör 
snabba kommunikationsvägar och en oändlig ström av ny informa-
tion. Inom kultur-, idrotts och fritidsområdet behöver kommunen 
anpassa sig för att möta invånarnas krav kopplade till nya sporter och 
trender. Nya organisationsformer uppkommer för vilka befintliga 
föreningsstöd inte är anpassade.

Det ställs också krav på att kommunens information och verksam-
heter ska anpassas till nya målgrupper, att nya digitala verktyg ska 
finnas tillgängliga och att verksamheten ska effektiviseras. Kommun-
invånarnas förväntningar på tillgång och kvalitet i den kommunala 
servicen har ökat under senare år och förväntas öka framöver. Det 
finns även förväntningar på att lokaler och anläggningar är uppkopp-
lade och att de tekniska lösningarna som erbjuds är uppdaterade. 
Tillgången till information ska säkerställas för de personer i samhället 
som inte har tillgång till eller kunskap om den nya digitala tekni-
ken. Det förväntas även fortsatt finnas stöd för de mer traditionella 
formerna och områdena för föreningsorganisation. Kostnaderna för 
nya digitala lösningar och underhåll är samtidigt fortfarande höga. 
Det krävs ofta att verksamheterna har en hög kompetens inom IT 
och systemlösningar för att kunna göra kvalitativa underlag för be-
ställningar. Exempel på detta är låssystem och betalningssystem som 
finns för kommunens hallar.

Känslighetsanalys
Inom tillväxt- och utvecklingssektorn finns det verksamheter där 
det kan ske snabba förändringar, vilket kan påverka det ekonomiska 
utfallet både positivt och negativt. Verksamheterna inom sektorn är 
beroende av externa medel för att kunna utveckla projekt/förstudier/
utbildningar etcetera. Om dessa externa medel inte beviljas påverkas 
utbudet av exempelvis vuxenutbildningar inom Eksjö kommun, 
uteblivna externa medel påverkar även det ekonomiska utfallet. 

Verksamheten inom Campus i12 och Vux i12 är starkt beroende 
av politiska prioriteringar på nationell nivå. Campus i12 bedriver 
utbildningar inom högskola och YH-utbildningar (yrkeshögskola). 
Utbildningarna inom YH är på två år, varje år måste verksamheten 
söka utbildningar, dels de utbildningar som redan finns och dels nya 
utbildningar. Denna form av utbildningar kan påverka verksamheten 

och sektorn stort beroende på om utbildningar beviljas eller inte. Att 
exempelvis år ett få tre utbildningar beviljade, år två ingen utbild-
ning beviljad och under år tre få fem utbildningar beviljade påverkar 
verksamheten och skapar en oro inom verksamheten. De verksam-
hetsförändringar som sker årligen påverkar exempelvis personal och 
fasta kostnader såsom hyror. Hyrorna påverkas genom att verksam-
heten vissa år inte behöver de lokaler man har för att nästa år behöva 
lokalerna igen. Uteblivna utbildningar inom Campus i12 påverkar 
även näringslivet inom kommunen som står inför stora utmaningar 
med personaltillsättning inom den närmsta framtiden. Genom ett 
starkt samarbete mellan vuxenutbildningarna och näringslivet kan 
näringslivet hitta rätt personal till sin verksamhet redan under tiden 
som personen är student vid någon av utbildningarna. 

Då större delen av affärsutvecklartjänsten är finansierad av Science 
Park finns det alltid en risk att Science Park ändrar sin finansiering 
framöver, vilket skulle kunna innebära att kommunen står utan en 
affärsutvecklare. 

Antal besök vid olika arrangemang påverkar utfallet av kulturavdel-
ningens budget. Hur många som besöker arrangemang är beroende 
av bland annat konjunkturen. Vid en högkonjunktur lägger både 
kommuninvånare och personer utanför kommunen mer pengar på 
kultur och nöjen. För utomhusarrangemang har även väder och vind 
en stor påverkan på besöksantalet.

Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det en känslighet i budgeten för 
oförutsedda renoverings- och underhållsåtgärder vid föreningsägda 
fastigheter. 

Verksamhetsförändringar
Jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen för 
tillväxt- och utvecklingssektorn för år 2019 har justeringar för åren 
2020–2022 beslutats enligt nedanstående. 

År Ram
2020 - 0,5 mnkr
2021 - 1,4 mnkr
2022   0,5 mnkr
 
Tillväxt- och utvecklingssektorns ram innebär:

• att resurser tillförs för beräknade hyresökningar,
• att resurser för internationell samverkan minskas,
• att intäktsfinansieringen av museet ökar under planperioden,
• att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå två är  
 tillfört,
• att resurser för Olsbergs Arena och simhallen minskas genom  
 minskade kostnader och ökade intäkter,
• att tidigare beslutad minskning av de utbildningar som inte  
 gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad fortsätter att  
 effektueras,
• att samordning av administrativa resurser inom vuxen- 
 utbildningen ska ske, 
• att medel tillförs från och med 2020 för genomförande av  
 förskollärarutbildning,
• att medel tillförs från och med 2021 för genomförande av  
 undersköterskeutbildning.

Förändringarna beskrivs för respektive verksamhet nedan.
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Övergripande administration
Budgeten för internationell samverkan minskas från 0,08 mnkr till 
0,04 mnkr. Detta innebär minskad ambition och nytt arbetssätt 
beträffande utbytet och kontakter med föreningar internationellt.

Museum
Intäktsfinansieringen för Eksjö museum ska öka under planperioden 
med 0,04 mnkr år 2020 och ytterligare 0,04 mnkr till 2021 och 
2022. 

Den gemensamma entrén där Eksjö museum och Touristcenter delar 
på besöks- och exponeringsyta där det idag finns ett utbud av turist-
produkter kommer att inventeras och ett nytt koncept ska arbetas 
fram. Tillväxt- och utvecklingssektorns sektorchef, näringslivschef, 
museichef och kulturchef ska arbeta fram en affärsplan för att öka 
in-täkterna. En översyn av entréavgifterna kommer att göras samt en 
utökning av perioden då entréavgift uttas. En ökad marknadsföring 
och ett utökat samarbete med externa aktörer där verksamhetens 
guidningar, utställningar, arrangemang samt Aschanska gården ska 
generera i ökade intäkter. 

Fritid
Resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet tillförs i nivå två enligt 
presenterat förslag. Hyran delas mellan tillväxt- och utvecklingssek-
torn (fritidsavdelningen) och barn- och ungdomssektorn Fritidsav-
delningens del av totala hyresökningen är 15 procent. För fritidsav-
delningen innebär det en kompensation för ökad hyra på 0,08 mnkr 
2020–2022. 

Resurser för Olsbergs Arena och simhallen minskas med totalt 0,02 
mnkr. Minskningen avser dels minskade kostnader för förbruknings-
varor och dels ökade intäkter för uthyrning av konferenslokaler. 

Vuxenutbildningarna
Inom vuxenutbildningar kommer under perioden 2020–2022 fort-
satta effektiviseringar att ske. Tidigare har beslutat minskning av de 
utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbets-
marknad fortsätter att effektueras. Därmed fortsätter verksamheten 
successivt att minska utbildningarna beträffande Visuella effekter och 
IT-säkerhetstekniker vid Campus i12. 

Samordning av de administrativa resurserna ska ske vilket innebär en 
neddragning av driftramen med 0,4 mnkr.

Medel tillförs från och med 2020 för genomförande av förskollärar-
utbildning motsvarande 0,1 mnkr 2020, ytterligare 0,02 mnkr 2021 
och ytterligare 0,1 mnkr år 2022.

Medel tillförs även för genomförande av undersköterskeutbildning 
från och med 2021 motsvarande 0,1 mnkr 2021 och ytterligare 0,2 
mnkr år 2022.

Sektorsövergripande
Medel kommer tillföras för hyresökningar under perioden. 

Volymtal/Kvalitetstal  Utfall 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Budget 2021

Besökssiffror Eksjö stadsbibliotek  101 683 99 000 100 100 100 500

Antal besökare Eksjö museum   56 056 54 000 54000 50 000

Antal besökare Tourist center  - 35 000 36 000 37 000

Antal inskrivna elever/står i kö i kulturskolan  420 420 420 420

Antal uthyrda timmar totalt fri-tidsanläggningar   1 275 1 275 1 275 1 275

Antal besök sim-hallen  65 563 60 000 60 000 60 000

Antal deltagarak-tiviteter, förening-ar, 7–20 år  86 900 80 000 79 000 78 000
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(mnkr)  Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Sektorsövergripande
Intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader  2,6 2,6 2,6 2,6
   varav personalkostnader  1,3 1,3 1,3 1,3
Nettokostnader  2,6 2,6 2,6 2,6

Kultur
Intäkter  -3,9 -4,3 -4,7 -4,7
Kostnader  24,1 24,1 24,1 24,1
   varav personalkostnader  13,3 13,3 13,3 13,3
Nettokostnader  20,1 19,8 19,4 19,4

Fritid
Intäkter  -9,4 -9,4 -9,4 -9,4
Kostnader  27,8 28,3 28,3 28,3
   varav personalkostnader  10,4 10,4 10,4 10,4
Nettokostnader  18,5 18,9 18,9 18,9

Näringsliv
Intäkter  -1,6 -1,6 -1,6 -1,6
Kostnader  4,8 4,8 4,8 4,8
   varav personalkostnader  2,1 2,1 2,1 2,1
Nettokostnader  3,2 3,1 3,1 3,1

Vuxenutbildningar
Intäkter  -24,3 -24,3 -24,3 -24,3
Kostnader  39,1 38,0 36,7 37,1
   varav personalkostnader  6,8 6,4 6,4 6,4
Nettokostnader  14,9 13,7 12,4 12,8

Ofördelade hyror
Kostnader  0,0 0,2 0,4 0,6
Nettokostnader  0,0 0,2 0,4 0,6

Tillväxt- och utvecklingssektorn totalt
Intäkter  -39,2 -39,6 -40,0 -40,0
Kostnader  98,5 97,9 96,9 97,4
varav personalkostnader  33,9 33,5 33,5 33,5

Nettokostnader  59,3 58,3 56,9 57,4
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Resultat- och finansieringsbudget (mnkr)

 Bokslut Prognos Budget budget Budget
 2018 2019 2020 2021 2022

Resultatbudget
Verksamhetens nettokostnader -1 030,8 -1 053,6 -1 078,7 -1 100,9 -1 131,7
Avskrivningar -21,9 -23,3 -25,6 -25,6 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 052,7 -1 076,9 -1 104,4 -1 126,5 -1 155,9
Skatteintäkter 804,6 824,5 836,9 862,0 893,9
Generella statsbidrag och utjämning 230,7 260,9 291,8 285,8 290,8
Verksamhetens resultat -17,4 8,5 24,3 21,3 28,7
Finansiella intäkter 8,2 7,0 6,3 6,3 6,3
Finansiella kostnader -0,7 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7
Resultat efter finansiella poster -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3
Extraordinära poster     

Årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3
Resultat/skatteintäkter och bidrag -1,0 % 1,4 % 2,7 % 2,3 % 2,9 %
     

Finansieringsbudget (kassaflödesanalys)     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3
Justering för avskrivningar/nedskrivning 22,2 23,3 25,6 25,6 24,3
Justering för avsättning 0,6 -0,4 0,4 0,0 3,5
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 13,0 37,9 56,1 52,5 62,1
Förändring kortfristiga fordringar och förråd 39,0 0,0   
Förändring kortfristiga skulder 27,7 0,0   
Kassaflöde från den löpande verksamheten 79,7 37,9 56,1 52,5 62,1
     

Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33,0 -38,9 -34,4 -34,5 -34,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar 2,2 0,0   
Kassaflöde från investeringsverksamheten -30,8 -38,9 -34,4 -34,5 -34,1
     

Finansieringsverksamheten     
Minskning långfristiga fordringar 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0
Årets kassaflöde 56,0 4,0 26,6 23,0 33,0
   varav finansiellt sparande   5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början -1,5 54,5 58,4 85,1 108,1
Likvida medel vid årets slut 54,5 58,4 85,1 108,1 141,1
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Balansbudget (mnkr)
 Bokslut Prognos Budget Budget Budget
 2018 2019 2020 2021 2022

Tillgångar     
Anläggningstillgångar 516,4 532,0 553,7 562,7 572,5
Omsättningstillgångar 191,8 190,8 180,1 203,1 236,1
Summa tillgångar 708,2 722,8 733,8 765,8 808,6

Eget kapital, avsättningar      
Eget kapital     
Anläggningskapital 492,8 508,8 530,4 539,4 545,7
Rörelsekapital -86,0 -87,0 -97,6 -74,6 -41,6
Summa eget kapital 406,8 421,8 432,8 464,8 504,1
därav årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner 15,9 15,5 16,4 16,8 20,7
Avsatt för deponi 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8
Summa avsättningar 18,3 17,5 18,0 18,0 21,5
Skulder     
Långfristiga skulder 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Kortfristiga skulder 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7
Summa skulder 283,1 283,1 283,1 283,1 283,1
Summa ek, avsätt & skuld 708,2 722,4 733,8 765,8 808,6
     
Soliditet 57,4 % 58,4 % 59,0 % 60,7 % 62,3 %
Pensionsskuld till och med 1997 års åtaganden 433,7 424,8 413,2 403,8 390,7
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser -3,8 % -0,4 % 2,7 % 8,0 % 14,0 %
Borgensförbindelser 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008
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Bilaga 1 – Kommunfullmäktiges direktiv för budget 2020-2022

EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2019-03-21 20 (63) 

Kf § 211 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022 
– direktiv 
Dnr 2019-KLK0051 
 
Beslut   
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen, för beslut i 
kommunfullmäktige 2019-04-25.  
 
Ärendebeskrivning 
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget 
och verksamhetsplan 2020-2022 vad gäller verksamhet och finansiella mål. 
Direktivet utgår från kommunens vision och de av fullmäktige antagna 
programmen. Budget och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under 3-
årsperioden ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen genom de mål som 
anges i programmen. Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver vision 
och program har varit kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet 2019-
01-24.  

 
Politisk viljeinriktning 2020-2022  
De positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska förstärkas. Detta görs 
genom att arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för 
människor och företag. Viktiga grundförutsättningar för detta är ett hållbart 
samhälle ur miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet, 
god utbildning och möjlighet till en stimulerande fritid.  
 
En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte minst 
genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och 
evenemangsorter.  
 
Övergripande är de mest kritiska faktorerna för goda utvecklingsmöjligheter i 
dagsläget: 

 
•    Ekonomi i balans 
• Integration 
• Bostäder 
• Kommunikation 
• Rekrytering 

 
Goda möjligheter för alla barn och unga att utvecklas positivt i kommunen är en 
framgångsfaktor. Tillgång till äldreomsorg av god kvalitet utifrån behov och med 
valfrihet är en grundtrygghet i kommunen. För framtida utvecklingsmöjligheter 
krävs att fokus inriktas mot klimat och energifrågor. 
 
De beslut som tas idag får påverkan på möjligheter att bedriva verksamhet i 
framtiden. Planering av organisation, investeringar och finansiering ska därför 
präglas av långsiktighet.  
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2019-03-21 21 (63) 

 
Förvaltningen ska genomsyras av ett aktivt och framåtsyftande miljöarbete. För 
att uppnå extra kvalitet för varje enskild individ ska förvaltningens sektorer 
samverka utifrån ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ska arbeta för fördjupning 
och breddning av samarbetet med såväl höglandskommunerna som regionen.  
För att öka effektiviteten och möta behovet av kommunala tjänster nu och i 
framtiden ska förvaltningen arbeta för ökad digitalisering inom verksamheterna.  

 
Prioriterade mål  
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2020-2022 särskilt beakta: 

 
• Att prioritera resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, 

jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning för alla 
kommuninvånare och möjlighet till en stimulerande fritid. 
 

• Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i 
balans, integration, bostäder, kommunikation och rekrytering, prioritera 
följande: 
- Ambitionsnivån i verksamheterna ska stämma överens med tilldelad 

budgetram  
 
- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 

förutsättningar att utvecklas. 
 

- Öka och bredda tillgången till bostäder.  
 

- Öka tillgängligheten i hela kommunen genom väl utbyggd infrastruktur 
för att möjliggöra såväl fysisk som digital kommunikation.  

 
- Skapa förutsättningar för arbetsgivare i kommunen att rekrytera 

kompetent personal genom utbildning, samarbete med näringslivet och 
att skapa attraktiva boendemiljöer. 

 
Finansiella mål 

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 
planperioden.  

 
- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 

ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2020-2022 ska 
tillsammans med budgeten 2019 och bokslut 2013-2018 vara i snitt 
minst 1,8 procent.  
 

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.  
 

-  För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr årligen 
avsättas 2020-2022.  
 

  

Bilaga 1 – Kommunfullmäktiges direktiv för budget 2020-2022
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2019-03-21 22 (63) 

 
 
- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 

65 procent som långsiktigt mål.  
 

- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 
40 procent som långsiktigt mål. 

 
Uppdrag  
Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de 
ekonomiska förutsättningarna med ett skatteuttag och avgifter och som invånarna 
och andra intressenter uppfattar som rimligt. Som underlag ska avvikelseanalys av 
kommunens verksamheter avseende kvalitet och kostnader mot andra kommuner 
redovisas samt andra underlag om hur resursutnyttjandet kan effektiviseras.  

 
Sektorernas ramar för 2020 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2018. 
Dessa ramar omprövas inte i grunden. Om förutsättningarna förändrats för 
sektorernas verksamheter och/eller kommunens skatteintäkter och bidrag ska i 
underlaget redovisas förändringar jämfört med då budgeten fastställdes och 
förslag till hur detta ska hanteras.  

 
För att skapa goda planeringsförutsättningar för verksamheterna ska underlaget 
vara uppbyggt så att budgetramar kan fastställas ett drygt år före budgetåret. 
Sektorernas ramar för 2021 ska alltså kunna fastställs av kommunfullmäktige i 
oktober 2019.  
 
Yrkande 
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 
 
Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Johan Starck (S) att under rubriken Politisk viljeriktning lägga till en punkt om 
att det vid investeringar även följer med en driftpeng.  
 
Stellan Johnsson (C) att under rubriken Uppdrag stryka meningen ”Dessa ramar 
omprövas inte i grunden”.  
 
Diana Laitinen Carlsson (S) att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
ytterligare utredning, med beslut i kommunfullmäktige i april.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med fullmäktiges godkännande,  
proposition på Diana Laitinen Carlssons (S) yrkande om återremiss mot att 
ärendet avgörs idag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.  

  

Bilaga 1 – Kommunfullmäktiges direktiv för budget 2020-2022
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2019-03-21 23 (63) 

 
Beslutsunderlag 
Direktiv för budget och verksamhetsplan 2020-2022 
Ledningsutskottets beslut 2019-02-05, § 11 
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-05, § 50 
 
Utdrag:  
Ekonomiavdelningen 

  

Bilaga 1 – Kommunfullmäktiges direktiv för budget 2020-2022
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Bilaga 2 – Kommunfullmäktiges budgetbeslut (förvaltningsram) 2019-06-13 §318

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-06-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 318 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 
2022, förvaltningsram för drift och investering
Dnr KLK 2019/51

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa resultatmålen till:
2020: 2,5 %
2021: 2,5 %
2022: 2,9 %
av skatteintäkter och utjämningsbidrag, samt 

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2020 till oförändrad nivå, 
det vill säga 22,26 kr.

Planerad driftram för förvaltningen blir då
2020: 1 070 mnkr 
2021: 1 095 mnkr 
2022: 1 120 mnkr

samt investeringsram för förvaltningen:
2020: 34 mnkr 
2021: 35 mnkr 
2022: 35 mnkr. 

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, dels de förändrade behov som finns i 
verksamheterna. 

Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, 2019-02-15. Nya prognoser kommer i augusti. Den budget som 
budgetberedningen behandlar i augusti kommer att uppdateras med aktuell 
prognos för skatter och bidrag, personal- och kapitalkostnader.

9
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-06-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skatter och bidrag
Jämfört med de av fullmäktige fastställda budgetramarna för sektorerna 2020, har 
utrymmet förbättrats med 4,9 mnkr. Skatteintäkterna har minskat (-7 mnkr) på 
grund av lägre prognos för utveckling av såväl rikets som kommunens 
skatteunderlag. Orsaken är att bedömningen av konjunkturen 2020 är nu svagare  
än vad den var i prognosen i augusti 2018. 

Därför minskar också inkomstutjämningen (-2,6 mnkr). Regleringsbidraget är 
dock större (+7,4 mnkr) på grund av beslut om nya statsbidrag som fördelas per 
invånare (de nya välfärdsmiljarderna). Utfallet i kostnadsutjämningen är också 
bättre (+5,7 mnkr), LSS-utjämningen (+0,1 mnkr), samt att fastighetsavgiften är 
högre (+1,2 mnkr).

Pensioner och kapitalkostnader
Pensioner och kapitalkostnader för 2020 ser ut att bli högre än i den fastställda 
budgeten. Kostnaderna för pensioner bygger på Skandias prognos 
per 2018-12-31. Kapitalkostnaderna är beräknade utifrån befintliga investeringar 
till och med 2018 och prognostiserade investeringar 2019-2020.

Personalkostnader
Största enskilda ökningen är löneökningarna. I underlaget har en uppräkning av 
personalkostnader, som bland annat ska inrymma löneökningar, gjorts med 3,3 
procent, 3,4 procent och 3,5 procent respektive år, vilket motsvarar prognosen för 
konjunkturlönestatistiken 2020-22 och PKV för 2020-21 i SKL:s cirkulär 19:6. 
Uppräkningen för 2020 är 3,2 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 2020-2022 är 
1,4 procent högre utöver 2 procent årligen. 

Sammanfattning
Jämfört med de av fullmäktige fastställda ramarna för 2020 har utrymmet för 
sektorsramarna ökat med 5,5 mnkr:

Skatter och bidrag +4,9 mnkr

Pensioner -1,0 mnkr

Kapitalkostnader -1,6 mnkr

Personalkostnader +3,2 mnkr

Totalt +5,5 mnkr

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas 
i den ram fullmäktige beslutat om 2020-2021 minus en procent. För 2022 är 
ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2021. En 
procent motsvarar ca 10 mnkr för alla sektorer. 

10
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-06-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det ekonomiska läget tyder idag inte på att ramarna totalt behöver minskas mot 
fastställd budget för respektive år. Underskottet 2018 medför att resultatet måste 
höjas med 0,4 procent under planperioden (ca 4 mnkr utöver 2,5 procents 
resultat). Presentation av en procents lägre ram tillsammans med förbättrade 
skatteintäkter, syftar till att ge ett underlag för politiken om 10-15 mnkr att 
omprioritera mellan verksamheterna.

I underlaget finns följande tre delar: 
- Behov för oförändrad kvalitet jämfört med fastställd budget 2020 (volym-,

prisförändringar)
- Behov för ökad ambition
- Möjliga effektiviseringar och minskad ambition

Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kjell Axell (S) och (S)-gruppen att följande protokollsanteckning läggs till 
protokollet:

Det finns ett behov utifrån budgetprocessen att nu fastställa den kommunala 
utdebiteringen för att på så vis även fastställa resultatmålen av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag för att beräkna förvaltningens planerade drift- och 
investeringsramar. Dagens beslut innebär bland annat att den kommunala 
utdebiteringen ska vara oförändrad för 2020. 

Socialdemokraterna vill dock genom denna protokollsanteckning framhålla att 
man i förra årets budgetprocess föreslog en höjning av den kommunala 
utdebiteringen, samt att man under den framtida budgetprocessen återigen kan 
komma att föreslå en höjning av denna. 

Socialdemokraterna står bakom dagens beslut, utifrån att man, innan man tar 
slutgiltig ställning i frågan om storleken för den kommunala utdebiteringen, vill att 
förvaltningens förslag gällande effektiviseringar och minskad ambition utgår från 
den nu gällande nivån. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-28 

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
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Bilaga 3 – Ledningsutskottets förslag till beslut om Budget 2018-09-17 §

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 278 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 
2022, förslag till sektorsramar
Dnr KLK 2019/51

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa resultatmålen till

2020: 2,7 %
2021: 2,3 %
2022: 2,9 %

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år

(mnkr):

2020 2021 2022

Samhällsbyggnadssektorn     42,2 42,4 42,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   58,3  56,9 57,4
Barn- och ungdomssektorn 434,7             435,7             436,8
Sociala sektorn 442,5 434,5             435,2
Kommunledningskontoret     60,5   59,7  59,6
KS/KF/Nämnder     6,7     6,9    7,2
Överförmyndaren     3,0    3,0   3,0
Revisionen     1,3    1,3   1,3
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat    29,6  61,0               93,1
Kapitalkostnad ofördelat     2,2    2,2   0,9
Resultatfond     2,5    2,5     2,5
KS Utvecklingsmedel     0,5    0,5   0,5
KS Oförutsett     1,0    1,0   1,0
KS projekt Försörjningsstöd     1,0    1,0   1,0
KS integrationsmedel     0,3    0,3                0,3
Förväntade ökade intäkter utjämning     0,0                0,0               -7,3

Totalt                    1 086,6          1 108,9          1 134,9    

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt
följande:
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

9
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Bilaga 3 – Ledningsutskottets förslag till beslut om Budget 2018-09-17 §

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2020-2022 i enlighet 
med nedanstående:

2020 2021 2022

Samhällsbyggnadssektorn 18,6 19,0 19,0
Tillväxt- och utvecklingsektorn   4,6   4,6  4,6 
Barn- och ungdomssektorn     4,0   4,0   4,4
Sociala sektorn   3,3   2,4   3,0
Kommunledningskontoret     3,9   4,5   3,1

Totalt 34,4  34,5  34,1

att fastställa resultatbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B,

10
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Bilaga 3 – Ledningsutskottets förslag till beslut om Budget 2018-09-17 §

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tabell A, Resultatbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2018 2019 2020 2021 2022
Verksamhetens nettokostnader -1 030,8 -1 053,6 -1 078,7 -1 100,9 -1 131,7
Avskrivningar -21,9 -23,3 -25,6 -25,6 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 052,7 -1 076,9 -1 104,4 -1 126,5 -1 155,9
Skatteintäkter 804,6 824,5 836,9 862,0 893,9
Generella statsbidrag och utjämning 230,7 260,9 291,8 285,8 290,8
Verksamhetens resultat -17,4 8,5 24,3 21,3 28,7
Finansiella intäkter 8,2 7,0 6,3 6,3 6,3
Finansiella kostnader -0,7 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7
Resultat efter finansiella poster -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3
Extraordinära poster
Årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3
Resultat / skatteintäkter o bidrag -1,0% 1,4% 2,7% 2,3% 2,9%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3
Justering för avskrivningar/nedskrivning 22,2 23,3 25,6 25,6 24,3
Justering för avsättning 0,6 -0,4 0,4 0,0 3,5
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 13,0 37,9 56,1 52,5 62,1
Förändring kortfristiga fordringar och förråd 39,0 0,0
Förändring kortfristiga skulder 27,7 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 79,7 37,9 56,1 52,5 62,1

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33,0 -38,9 -34,4 -34,5 -34,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar 2,2 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -30,8 -38,9 -34,4 -34,5 -34,1

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0
Årets kassaflöde 56,0 4,0 26,6 23,0 33,0
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början -1,5 54,5 58,4 85,1 108,1
Likvida medel vid årets slut 54,5 58,4 85,1 108,1 141,1
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tabell B, Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2018 2019 2020 2021 2022
Tillgångar
Anläggningstillgångar 516,4 532,0 553,7 562,7 572,5
Omsättningstillgångar 191,8 190,8 180,1 203,1 236,1
Summa tillgångar 708,2 722,8 733,8 765,8 808,6
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 492,8 508,8 530,4 539,4 545,7
Rörelsekapital -86,0 -87,0 -97,6 -74,6 -41,6
Summa eget kapital 406,8 421,8 432,8 464,8 504,1
därav årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,9 15,5 16,4 16,8 20,7
Avsatt för deponi 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8
Summa avsättningar 18,3 17,5 18,0 18,0 21,5
Skulder
Långfristiga skulder 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Kortfristiga skulder 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7
Summa skulder 283,1 283,1 283,1 283,1 283,1
Summa ek, avsätt & skuld 708,2 722,4 733,8 765,8 808,6

Soliditet 57,4% 58,4% 59,0% 60,7% 62,3%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 433,7 424,8 413,2 403,8 390,7
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser -3,8% -0,4% 2,7% 8,0% 14,0%
Borgensförbindelser 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen 28 november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer 

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala:
att resurser för kompetensutveckling minskas från 2022
att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen
att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom 
miljö och hälsoskydd
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen
att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden
att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden 
att minskning av konsulter ska ske inom övergripande planering och plan- och 
byggverksamheten 

att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att resurser för internationell samverkan minskas
att intäktfinansieringen av museet ökar under planperioden
att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört
att resurser för Olsbergs arena och simhallen minskas genom minskade kostnader 
och ökade intäkter
att tidigare beslutad minskning av de utbildningar som inte gynnar kommunens 
eller regionens arbetsmarknad fortsätter att effektueras
att samordning av administrativa resurser inom vuxenutbildningen ska ske
att medel tillförs från och med 2020 för genomförande av förskollärarutbildning 
att medel tillförs från och med 2021för genomförande av 
undersköterskeutbildning

att till barn- och ungdomssektorns ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört
att resurser för utbyggnad av Wifi i förskolelokaler är tillförda
att bemanna och samordna öppettiderna effektivare utifrån familjernas behov 
inom förskolan 
att samordna verksamheten för förskolan och fritidshemmen, där det är 
geografiskt möjligt, vid öppning och stängning   
att resurser tillförts för handledarskap för förskolärarstudenter
att ökad hyra för tillbyggnad av Norrtullskolan inte tillförs under planperioden
att ej erbjuda fritidsgårdsverksamhet i Mariannelund från och med 2020
att resurser tillförts Furulundsskolan 2020-2021 för insatser utifrån 
skolinspektionens granskning
att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn
att tidigare beslutad minskning av tjänster som modersmålslärare och 
studiehandledare upphävs
att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom förskola, fritids, förskoleklass 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

och gymnasiet halveras 2021 och når helårseffekt först 2022
att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom grundskolan minskas till 20 
procent 2021 och 42 procent 2022 av ursprungligt beslut.

att till sociala sektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd
att resurser tillförs för höjd bemanning till demensenheterna på särskilt boenden
att accesspunkter för Wifi installeras i särskilt boende
att resurser för nattpatrull minskas
att resurser för tjänst inom rehab minskas
att utökning av gruppbostäder och minskning av personlig assistans genomförs
att bemanningen inom gruppbostäder ses över och kostnaderna minskas
att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd
att genomlysa verksamheterna inom socialt stöd och minska kostnaderna
att tidigare beslutad neddragning inom sektorns centrala administration ska 
genomföras
att resurser är tillförda för högre budget för Höglandets Samordningsförbund 
samt för SKL:s samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att resurser är minskade för kansliet, personalavdelningen och ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen för personal och köpta tjänster
att resurser för webbutveckling tillförs
att resurser för passersystem tillförs
att åtgärder vidtas för att övergå till mer digital post
att resurser för Tryckservice minskas
att intäkterna för tillstånd och tillsyn inom räddningstjänsten ökas
att kostnaderna för underhåll inom räddningstjänsten minskas
att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten ökas
att resurser tillförs för genomförande av medborgarundersökning 2020 och 2022
att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet
att resurser tillförs KS/KF/Nämnder för ökade kostnader för förlorad 
arbetsförtjänst
att minska resurserna för KS/KF/Nämnder genom minskade antal 
sammanträden från och med 2020 samt att inte längre tillhandahålla mobilt 
bredband på de surfplattor som används i den politiska verksamheten.

Sebastian Hörlin (S), Ingegerd Axell (S), Birgitta Johansson (S), 
Ulla Hägg (S) och Lennart Gustavsson (S) reserverar sig till förmån för eget 
förslag avseende resultatmål samt driftramarna för Barn- och ungdomssektorn, 
Tillväxt- och utvecklingsektorn, Kommunledningskontoret, KS/KF/nämnder 
samt de anslag som inte är sektorsbundna.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning 
Ledningsutskottet beslutade 2019-09-17, § 109 att anta Alliansens förslag gällande 
Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar.

Till dagens sammanträde har Socialdemokraterna inkommit med ytterligare ett 
förslag till Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar. 

Under sammanträdet redovisades även de fackliga synpunkter som inkommit.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ledningsutskottets förslag gällande budget 2020-2021, 
verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar

att fastställa resultatmålen till

2020: 2,7 %
2021: 2,3 %
2022: 2,9 %

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år

(mnkr):

2020 2021 2022

Samhällsbyggnadssektorn     42,2 42,4 42,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   58,3  56,9 57,4
Barn- och ungdomssektorn 434,7             435,7             436,8
Sociala sektorn 442,5 434,5             435,2
Kommunledningskontoret     60,5   59,7  59,6
KS/KF/Nämnder     6,7     6,9    7,2
Överförmyndaren     3,0    3,0   3,0
Revisionen     1,3    1,3   1,3
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat    29,6  61,0               93,1
Kapitalkostnad ofördelat     2,2    2,2   0,9
Resultatfond     2,5    2,5     2,5
KS Utvecklingsmedel     0,5    0,5   0,5
KS Oförutsett     1,0    1,0   1,0
KS projekt Försörjningsstöd     1,0    1,0   1,0
KS integrationsmedel     0,3    0,3                0,3
Förväntade ökade intäkter utjämning     0,0                0,0               -7,3

Totalt                    1 086,6          1 108,9          1 134,9    

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt
följande:
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2020-2022 i enlighet 
med nedanstående:

2020 2021 2022

Samhällsbyggnadssektorn 18,6 19,0 19,0
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,6   4,6  4,6 
Barn- och ungdomssektorn     4,0   4,0   4,4
Sociala sektorn   3,3   2,4   3,0
Kommunledningskontoret     3,9   4,5   3,1

Totalt 34,4  34,5  34,1

att fastställa resultatbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B,
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tabell A, Resultatbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2018 2019 2020 2021 2022
Verksamhetens nettokostnader -1 030,8 -1 053,6 -1 078,7 -1 100,9 -1 131,7
Avskrivningar -21,9 -23,3 -25,6 -25,6 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 052,7 -1 076,9 -1 104,4 -1 126,5 -1 155,9
Skatteintäkter 804,6 824,5 836,9 862,0 893,9
Generella statsbidrag och utjämning 230,7 260,9 291,8 285,8 290,8
Verksamhetens resultat -17,4 8,5 24,3 21,3 28,7
Finansiella intäkter 8,2 7,0 6,3 6,3 6,3
Finansiella kostnader -0,7 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7
Resultat efter finansiella poster -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3
Extraordinära poster
Årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3
Resultat / skatteintäkter o bidrag -1,0% 1,4% 2,7% 2,3% 2,9%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3
Justering för avskrivningar/nedskrivning 22,2 23,3 25,6 25,6 24,3
Justering för avsättning 0,6 -0,4 0,4 0,0 3,5
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 13,0 37,9 56,1 52,5 62,1
Förändring kortfristiga fordringar och förråd 39,0 0,0
Förändring kortfristiga skulder 27,7 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 79,7 37,9 56,1 52,5 62,1

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33,0 -38,9 -34,4 -34,5 -34,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar 2,2 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -30,8 -38,9 -34,4 -34,5 -34,1

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0
Årets kassaflöde 56,0 4,0 26,6 23,0 33,0
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början -1,5 54,5 58,4 85,1 108,1
Likvida medel vid årets slut 54,5 58,4 85,1 108,1 141,1
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Resultat B, Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2018 2019 2020 2021 2022
Tillgångar
Anläggningstillgångar 516,4 532,0 553,7 562,7 572,5
Omsättningstillgångar 191,8 190,8 180,1 203,1 236,1
Summa tillgångar 708,2 722,8 733,8 765,8 808,6
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 492,8 508,8 530,4 539,4 545,7
Rörelsekapital -86,0 -87,0 -97,6 -74,6 -41,6
Summa eget kapital 406,8 421,8 432,8 464,8 504,1
därav årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,9 15,5 16,4 16,8 20,7
Avsatt för deponi 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8
Summa avsättningar 18,3 17,5 18,0 18,0 21,5
Skulder
Långfristiga skulder 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Kortfristiga skulder 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7
Summa skulder 283,1 283,1 283,1 283,1 283,1
Summa ek, avsätt & skuld 708,2 722,4 733,8 765,8 808,6

Soliditet 57,4% 58,4% 59,0% 60,7% 62,3%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 433,7 424,8 413,2 403,8 390,7
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser -3,8% -0,4% 2,7% 8,0% 14,0%
Borgensförbindelser 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen 28 november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer 

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala:
att resurser för kompetensutveckling minskas från 2022
att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen
att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom 
miljö och hälsoskydd
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen
att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden
att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden 
att minskning av konsulter ska ske inom övergripande planering och plan- och 
byggverksamheten 

att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att resurser för internationell samverkan minskas
att intäktfinansieringen av museet ökar under planperioden
att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört
att resurser för Olsbergs arena och simhallen minskas genom minskade kostnader 
och ökade intäkter
att tidigare beslutad minskning av de utbildningar som inte gynnar kommunens 
eller regionens arbetsmarknad fortsätter att effektueras
att samordning av administrativa resurser inom vuxenutbildningen ska ske
att medel tillförs från och med 2020 för genomförande av förskollärarutbildning 
att medel tillförs från och med 2021för genomförande av 
undersköterskeutbildning

att till barn- och ungdomssektorns ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört
att resurser för utbyggnad av Wifi i förskolelokaler är tillförda
att bemanna och samordna öppettiderna effektivare utifrån familjernas behov 
inom förskolan 
att samordna verksamheten för förskolan och fritidshemmen, där det är 
geografiskt möjligt, vid öppning och stängning   
att resurser tillförts för handledarskap för förskolärarstudenter
att ökad hyra för tillbyggnad av Norrtullskolan inte tillförs under planperioden
att ej erbjuda fritidsgårdsverksamhet i Mariannelund från och med 2020
att resurser tillförts Furulundsskolan 2020-2021 för insatser utifrån 
skolinspektionens granskning
att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn
att tidigare beslutad minskning av tjänster som modersmålslärare och 
studiehandledare upphävs
att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom förskola, fritids, förskoleklass 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

och gymnasiet halveras 2021 och når helårseffekt först 2022
att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom grundskolan minskas till 20 
procent 2021 och 42 procent 2022 av ursprungligt beslut.

att till sociala sektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd
att resurser tillförs för höjd bemanning till demensenheterna på särskilt boenden
att accesspunkter för Wifi installeras i särskilt boende
att resurser för nattpatrull minskas
att resurser för tjänst inom rehab minskas
att utökning av gruppbostäder och minskning av personlig assistans genomförs
att bemanningen inom gruppbostäder ses över och kostnaderna minskas
att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd
att genomlysa verksamheterna inom socialt stöd och minska kostnaderna
att tidigare beslutad neddragning inom sektorns centrala administration ska 
genomföras
att resurser är tillförda för högre budget för Höglandets Samordningsförbund 
samt för SKL:s samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att resurser är minskade för kansliet, personalavdelningen och ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen för personal och köpta tjänster
att resurser för webbutveckling tillförs
att resurser för passersystem tillförs
att åtgärder vidtas för att övergå till mer digital post
att resurser för Tryckservice minskas
att intäkterna för tillstånd och tillsyn inom räddningstjänsten ökas
att kostnaderna för underhåll inom räddningstjänsten minskas
att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten ökas
att resurser tillförs för genomförande av medborgarundersökning 2020 och 2022
att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet
att resurser tillförs KS/KF/Nämnder för ökade kostnader för förlorad 
arbetsförtjänst
att minska resurserna för KS/KF/Nämnder genom minskade antal 
sammanträden från och med 2020 samt att inte längre tillhandahålla mobilt 
bredband på de surfplattor som används i den politiska verksamheten.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialdemokraternas förslag gällande budget 2020-2021, 
verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar

att fastställa resultatmålen till

2020: 2,5 %
2021: 2,7 %
2022: 2,7 %

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år

(mnkr):

2020 2021 2022

Samhällsbyggnadssektorn     42,2 42,4 42,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   57,8 56,1 56,6
Barn- och ungdomssektorn 436,2             437,7             438,9
Sociala sektorn 442,5 434,5             435,2
Kommunledningskontoret     60,8 60,1 60,1
KS/KF/Nämnder     6,5     6,4    6,8
Överförmyndaren     3,0    3,0   3,0
Revisionen     1,3    1,3   1,3
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat    29,6  61,0               93,1
Kapitalkostnad ofördelat     2,2    2,2   0,9
Resultatfond     2,5    2,5     2,5
KS Utvecklingsmedel     0,3    0,3   0,3
KS Oförutsett     1,0    1,0   1,0
KS projekt Försörjningsstöd     1,0    1,0   0,0
KS projekt genomlysning     1,0    1,0   0,0
KS integrationsmedel     0,3    0,3                0,3
Förväntade ökade intäkter utjämning     0,0               -5,5               -5,5

Totalt                    1 088,3          1 105,4          1 136,8    

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt

följande:
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2020-2022 i enlighet 
med nedanstående:

2020 2021 2022

Samhällsbyggnadssektorn 18,6 19,0 19,0
Tillväxt- och utvecklingsektorn   4,6   4,6  4,6 
Barn- och ungdomssektorn     4,0   4,0   4,4
Sociala sektorn   3,3   2,4   3,0
Kommunledningskontoret     3,9   4,5   3,1

Totalt 34,4  34,5  34,1

att fastställa resultatbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B,
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Tabell A, Resultatbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2018 2019 2020 2021 2022
Verksamhetens nettokostnader -1 030,8 -1 053,6 -1 080,5 -1 097,4 -1 133,5
Avskrivningar -21,9 -23,3 -25,6 -25,6 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 052,7 -1 076,9 -1 106,1 -1 122,9 -1 157,7
Skatteintäkter 804,6 824,5 836,9 862,0 893,9
Generella statsbidrag och utjämning 230,7 260,9 291,8 285,8 290,8
Verksamhetens resultat -17,4 8,5 22,5 24,8 26,9
Finansiella intäkter 8,2 7,0 6,3 6,3 6,3
Finansiella kostnader -0,7 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7
Resultat efter finansiella poster -9,8 15,0 28,2 30,5 32,5
Extraordinära poster
Årets resultat -9,8 15,0 28,228 30,487 32,518
Resultat / skatteintäkter o bidrag -1,0% 1,4% 2,5% 2,7% 2,7%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat -9,8 15,0 28,2 30,5 32,5
Justering för avskrivningar/nedskrivning 22,2 23,3 25,6 25,6 24,3
Justering för avsättning 0,6 -0,4 0,4 0,0 3,5
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 13,0 37,9 54,3 56,1 60,3
Förändring kortfristiga fordringar och förråd 39,0 0,0
Förändring kortfristiga skulder 27,7 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 79,7 37,9 54,3 56,1 60,3

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33,0 -38,9 -34,4 -34,5 -34,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar 2,2 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -30,8 -38,9 -34,4 -34,5 -34,1

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0
Årets kassaflöde 56,0 4,0 24,9 26,5 31,2
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början -1,5 54,5 58,4 83,3 109,8
Likvida medel vid årets slut 54,5 58,4 83,3 109,8 141,0
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Tabell B, Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2018 2019 2020 2021 2022
Tillgångar
Anläggningstillgångar 516,4 532,0 553,7 562,7 572,5
Omsättningstillgångar 191,8 190,8 178,3 204,9 236,1
Summa tillgångar 708,2 722,8 732,1 767,5 808,6
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 492,8 508,8 530,4 539,4 545,7
Rörelsekapital -86,0 -87,0 -99,4 -72,9 -41,6
Summa eget kapital 406,8 421,8 431,0 466,5 504,0
därav årets resultat -9,8 15,0 28,2 30,5 32,5
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,9 15,5 16,4 16,8 20,7
Avsatt för deponi 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8
Summa avsättningar 18,3 17,5 18,0 18,0 21,5
Skulder
Långfristiga skulder 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Kortfristiga skulder 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7
Summa skulder 283,1 283,1 283,1 283,1 283,1
Summa ek, avsätt & skuld 708,2 722,4 732,1 767,5 808,6

Soliditet 57,4% 58,4% 58,9% 60,8% 62,3%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 433,7 424,8 413,2 403,8 390,7
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser -3,8% -0,4% 2,4% 8,2% 14,0%
Borgensförbindelser 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008
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Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen 28 november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer 

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala:
att resurser för kompetensutveckling minskas från 2022
att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen
att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom 
miljö och hälsoskydd
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen
att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden
att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden 
att minskning av konsulter ska ske inom övergripande planering och plan- och 
byggverksamheten

att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att resurser för internationell samverkan minskas
att resurser för allmänkultur minskas
att anslag för mediaanslag/digitala tjänster inom biblioteket ökas 
att intäktfinansieringen av museet ökar under planperioden’
att resurser för föreningsbidrag minskas
att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört
att resurser för Olsbergs arena och simhallen minskas genom minskade kostnader 
och ökade intäkter
att tidigare beslutad minskning av de utbildningar som inte gynnar kommunens 
eller regionens arbetsmarknad fortsätter att effektueras
att samordning av administrativa resurser inom vuxenutbildningen ska ske
att medel tillförs från och med 2020 för genomförande av förskollärarutbildning 
att medel tillförs från och med 2021för genomförande av 
undersköterskeutbildning
att avveckling/omorganisering av sektorn och dess verksamheter ska ske
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att till barn- och ungdomssektorns ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att resurser för utbyggnad av Wifi i förskolelokaler är tillförda
att resurser tillförs för förskola på oregelbunden tid varje helg samt lunch för barn 
i lagstadgad förskola
att bemanna och samordna öppettiderna effektivare utifrån familjernas behov 
inom förskolan 
att samordna verksamheten för förskolan och fritidshemmen, där det är 
geografiskt möjligt, vid öppning och stängning   
att resurser tillförts för handledarskap för förskolärarstudenter
att ökad hyra för tillbyggnad av Norrtullskolan inte tillförs under planperioden
att resurser tillförts Furulundsskolan 2020-2021 för insatser utifrån 
skolinspektionens granskning
att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört
att ej erbjuda fritidsgårdsverksamhet i Mariannelund
att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn
att resurser tillförs för riktade insatser avseende öppen ungdomsverksamhet i 
östra delen av kommunen
att tidigare beslutad minskning av tjänster som modersmålslärare och 
studiehandledare upphävs
att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom förskola, fritids, förskoleklass 
och gymnasiet halveras 2021 och når helårseffekt först 2022
att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom grundskolan minskas till 11 
procent 2021 och 33 procent 2022 av ursprungligt beslut

att till sociala sektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd
att resurser tillförs för höjd bemanning till demensenheterna på särskilt boenden
att accesspunkter för Wifi installeras i särskilt boende
att resurser för nattpatrull minskas
att resurser för tjänst inom rehab minskas
att utökning av gruppbostäder och minskning av personlig assistans vid avslag 
från försäkringskassan genomförs
att bemanningen inom gruppbostäder ses över och kostnaderna minskas
att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd
att genomlysa verksamheterna inom socialt stöd och minska kostnaderna
att tidigare beslutad neddragning inom sektorns centrala administration ska 
genomföras
att resurser är tillförda för högre budget för Höglandets Samordningsförbund 
samt för SKL:s samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att resurser är minskade för kansliet, personalavdelningen och ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen för personal och köpta tjänster
att resurser tillförs för chefsutvecklingsprogram
att verksamhetsmedel tillförs till hållbarhetsarbetet
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att resurser för webbutveckling tillförs
att resurser för passersystem tillförs
att personaltidningen Pi och faktafoldern i upphör i tryckt format 
att arrangemanget ”möt din kommun” upphör
att åtgärder vidtas för att övergå till mer digital post
att resurser för Tryckservice minskas
att intäkterna för tillstånd och tillsyn inom räddningstjänsten ökas
att kostnaderna för underhåll inom räddningstjänsten minskas
att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten ökas
att resurser tillförs för genomförande av medborgarundersökning 2020 och 2022
att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet
att resurser tillförs KS/KF/Nämnder för ökade kostnader för förlorad 
arbetsförtjänst

att minska resurserna för KS/KF/Nämnder genom minskade antal 
sammanträden från och med 2020 samt att inte längre tillhandahålla mobilt 
bredband på de surfplattor som används i den politiska verksamheten.

att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för en genomlysning (med hjälp av en 
eller flera externa parter). Genomlysningen ska avse kommunens övergripande 
organisation samt de delar av kommunens verksamhet där kommunen avviker 
gentemot andra kommuner enligt den ekonomiska genomlysningen som tidigare 
genomförts. 

att uppdra till Barn- och ungdomssektorn att utreda antalet förskole enheter och 
återrapportera till barn- och ungdomsnämnden med förslag om eventuell 
samordning mellan en eller flera enheter.

att uppdra till Sociala sektorn att utreda förutsättningar, möjligheter och 
kostnader för att skapa ett särskilt boende med vårdboende- och 
demensboendeplatser i Mariannelund. Återrapportering ska ske till 
Socialnämnden.
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Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar 

Sebastian Hörlin (S) bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 2020-2021, 
verksamhetsplan 2022, sektorsramar

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens 
godkännande, proposition på ledningsutskottets budgetförslag mot 
Socialdemokraternas budgetförslag varvid kommunstyrelsen beslutar att 

bifalla ledningsutskottet förslag till budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022.

Omröstning

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns:
Ja-röst för ledningsutskottets budgetförslag
Nej- röst för Socialdemokraternas budgetförslag

Vid omröstning avges åtta (8) Ja-röster och fem (5)Nej-röster.

Kommunstyrelsen beslutar således

bifalla ledningsutskottet förslag till budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut § 109 daterad, 2019-09-17
Alliansens förslag till budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förslag till 
sektorsramar
Socialdemokraternas förslag till budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förslag 
till sektorsramar
Synpunkter på ledningsutskottets förslag till budget från sektorernas 
samverkansgrupper
Synpunkter på ledningsutskottets förslag till budget från DIK
Synpunkter på ledningsutskottets förslag till budget från Fysioterapeuterna och 
Arbetsterapeuterna
Synpunkter på ledningsutskottets förslag till budget från Fysioterapeuterna och 
Arbetsterapeuterna-Bilaga
Synpunkter på ledningsutskottets förslag till budget från Kommunal
Synpunkter på ledningsutskottets förslag till budget från Lärarförbundet

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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