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En balans mellan möjligheter 
och utmaningar
Tillsammans med föreningsliv, näringsliv och andra aktörer inom 
vår kommun har vi utvecklat en positiv samverkan som vi ska vara 
stolta över. Gemensamt gör vi ett gott arbete och vi är goda ambas-
sadörer för vår kommun. Vi har stått, och står fortfarande, inför flera 
utmaningar. Jag är övertygad om att det är i samverkan med varandra 
som vi kan möta dessa på bästa sätt och fortsätta att arbeta för en god 
utveckling i Eksjö kommun.

2016 passerade Eksjö kommun en betydelsefull gräns och vi blev 
över 17 000 invånare. Befolkningsökningen har sedan dess fortsatt. 
Den 31 december 2019 uppgick antalet kommuninvånare till 17 
753. Ökningen sker dock inte längre i samma takt som befolknings-
prognosen för 2016–2025 anger. Vi kan också se utmaningar med 
kommunens demografi och en allt äldre befolkning. Fler äldre och 
färre yngre i arbetsför ålder leder till att vi har färre personer som 
både ska ta hand om och försörja fler. 

För att möta denna utmaning krävs att vi tillsammans fortsätter att 
utveckla Eksjö kommun som en attraktiv plats att bo, verka och 
leva i. En kommun med en attraktiv boendemiljö, och med ett gott 
utbud av aktiviteter och rekreationsområden. En kommun med flera 
olika typer av arbetsgivare som kan erbjuda goda försörjningsmöjlig-
heter. En kommun som upplevs ge närhet och trygghet, och en god 
uppväxtmiljö för barn och unga. 

En del i att utveckla en attraktiv kommun är att arbeta med kommu-
nens översiktsplan. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram 
en ny översiktsplan för Eksjö kommun. En översiktsplan som ska ge 
vägledning vid planering av bland annat bostäder, industriområden, 
handelsområden och naturområden. I detta arbete har kommu-
nens invånare fått vara med och tycka till om områden som skapar 
stolthet, och om områden som behöver utvecklas. Arbetet med 
översiktsplanen är omfattande och beräknas vara klart vid årsskiftet 
2021/2022.

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 
förändrade behov. Efter två år med negativa resultat kunde vi för 
2019 redovisa ett positivt resultat. Vi uppnådde inte helt en budget i 
balans, men en negativ trend var bruten. Det har gjorts ett fantastiskt 
arbete i de kommunala verksamheterna där bland annat förändringar 
i arbetssätt har möjliggjort minskade kostnader. 

Vi kan fortsatt se utmaningar, och vi behöver hålla vid och arbeta i 
samma anda och riktning för att fortsätta arbetet mot en budget i 
balans. Vi behöver fortsätta att göra prioriteringar, titta på nya sätt 
att arbeta, samt samverka med varandra och andra.

Det är stora osäkerheter i 
förutsättningarna för budget 
2021–2023 när det gäller 
skatteintäkter och statsbidrag. 
Konjunkturläget och pandemins 
påverkan på både kommunens 
verksamheter och övrigt närings-
liv bidrar också till osäkerheten. 
De ökade statsbidragen är 
tillfälliga och ges endast under 
två år. De behöver hanteras 
med försiktighet, och läggs 
därför inte ut i verksamheternas 
driftbudgetar. Målsättningen är 
att vi med ökade resultat under 
planerad budgetperiod istället 
kan få en långsiktig möjlighet att sänka resultatet framöver.  

Utgångspunkten i budgeten för 2021–2022, samt verksamhetsplan 
för 2023, har varit att verksamheterna ska ha realistiska budgetramar 
och resurser tillförs för volymökningar inom kärnverksamheterna. 
Budgeten innebär fortsatt effektiviseringar och ambitionssänkningar, 
men också prioriteringar och ambitionsökningar.
Bland prioriteringarna finns bland annat utökad bemanning i äldre-
omsorgen och en extra satsning på ungdomslotsar. Tidigare beslu-
tade personalneddragningar i förskola, grundskola och gymnasium 
genomförs inte och det tillförs ytterligare resurser för digitalisering i 
grundskolan. En satsning på byggnation och drift av kulturscen görs 
från och med 2023. Satsning görs även på ny idrottshall och 3–4 
klassrum på Grevhagsskolan. Med denna budget kan vi lätta något 
på trycket i de kommunala verksamheterna, men vi behöver fortsatt 
vara medvetna om den osäkerhet och de utmaningar vi har framför 
oss. 

Det är samtidigt viktigt att lyfta fram att det också görs många 
satsningar i vår kommun, både av offentliga och privata aktörer. Det 
är tillsammans med föreningsliv, näringsliv och andra aktörer, samt 
inom vår kommunkoncern, som vi kan möta både utmaningar och 
dessa utvecklingsmöjligheter. För att nå Eksjö kommuns 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.
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Budgetprocessen i fullmäktige startade i januari med debatt inför 
budgetdirektivet. I mars fastställdes budgetdirektivet. Skattesats 
(oförändrad 22,26 kr) och resultat i procent av skatteintäkter och 
bidrag fastställdes av kommunfullmäktige i juni och gav ett utrymme 
för förvaltningsram för drift och investering.
 
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 2021. 
Förändringar som inträffat efter fullmäktige fastställde ramen för 
2021 i oktober 2019 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 2021. Behov av resurser för ambitionshöj-
ningar har också beräknats.

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 2021 
i oktober 2019 har utrymmet för driftbudgeten ökat med 12 mnkr. 
Anledningen till det utökade utrymmet är förbättrat utfall av statsbi-
drag och kommunalekonomisk utjämning. 

Budgetprocessen

Osäkerheten i årets budgetprocess har varit mer större än normalt 
på grund av coronapandemin och hur stor effekt den kommer att ha 
på konjunkturen och därmed skatteintäkterna. Statsbidrag har också 
aviserats sent och där villkoren inte presenterats än. Riksdagen kom-
mer att fatta beslut om budget i november efter kommunfullmäktige 
i Eksjö fattat beslut om budget 2021–2022 och verksamhetsplan 
2023. Det har aviserats att nya generella statsbidrag och statsbidrag 
till äldreomsorgen ligger i förslaget till ny budget som riksdagen ska 
ta ställning till. För Eksjös del skulle det innebära ytterligare 12 mnkr 
i generella statsbidrag 2021 och 6 mnkr 2022. Då beslut inte är fat-
tat, har av försiktighetsskäl, inte allt som utlovats räknats med i Eksjö 
kommuns budget.  4 mnkr i ökat generellt statsbidrag har räknats 
med för 2021–2022, inget av ökade statsbidrag till äldreomsorgen är 
medräknat i budgetförslaget.  

Budgeten har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och 
finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrel-
sen ska kunna uppfyllas till största del.
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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. Osäkerheten för kommande planeringsperiod är mycket 
stor på grund av att det är svårbedömt vilken påverkan den pågående 
coronapandemin kommer att få på konjunkturen. Redan före pande-
min hade de senaste årens starka utveckling bromsat in och troligt är 
att pandemin förstärker den effekten. SKR (Sveriges kommuner och 
regioner) bedömer läget så osäkert att de inte benämner sina bedöm-
ningar som prognoser utan scenarier istället. Bedömningen som SKR 
gör i augusti är att skatteunderlagets utveckling 2021 justeras ned på 
grund av en mindre ökning av lönesumman.  

Planeringsförutsättningar 2021–2023

 2019 2020 2021 2022 2023

BNP* (%)  1,2  -4,9   1,7   3,8   3,8 
Sysselsättning* (timmar)  -0,3   -5,5   1,6   2,3   1,6 
Relativ arbetslöshet (%)  6,8   8,9   9,3   8,3   8,1 
Timlön, Nationalräkneskaperna (%)  3,9   6,3   0,2   2,3   2,5 
Timlön, Konjukturlönestatistiken (%)  2,6   2,3   2,2   2,3   2,5 
Inflation, KPIF (%)  1,7   0,5   0,8   1,6   2,0 
Inflation, KPI (%)  1,8   0,5   0,7   1,8   2,4 
Befolkning 15–74 år 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4
Skatteunderlagets utveckling (SKR) (%) 2,8 2,4 1,3 3,9 4,0

*Kalenderkorrigerad

Nyckeltal för den svenska ekonomin

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antal invånare    16 368   16 464   16 598   16 790   17 129   17 416   17 667  17 753
Ökning från föregående år    63   96   134   192   339   287   251  86

Befolkningsutveckling i Eksjö kommun 2012–2019

Befolkningsutveckling
Eksjö kommuns befolkning har de senaste nio åren haft en ökning i 
befolkningen, sista året var ökningen lägre än de senaste sex åren.

Utvecklingen med en lägre ökning av befolkningen än de senaste 
åren håller i sig 2020. I mitten av augusti uppgick invånarantalet till 
17 804 invånare, vilket är en ökning med 51 personer från årsskiftet. 



13EKSJÖ KOMMUNS BUDGETDOKUMENT 2020

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
• Digitalisering
• Kompetensförsörjning

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 2019–2020 
genom överskott. Återställandet innebär att kommunen ska göra lika 
stort överskott som balanskravsresultatet var i underskott 2017 och 
2018, vilket prognostiseras göras 2020.

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 
2021, 2,8 procent 2022 och 2,8 procent 2023 uppnås ett snittresul-
tat på 1,8 procent över tio år.

Väsentliga antagande i budget 
2021–2022 och plan 2023
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 
17 810 invånare 2021, 17 850 invånare 2022 samt 17 890 invånare 
2023. 

I övrigt utgår beräkningarna av skatteintäkter och bidrag från 
SKRs bedömning (Cirkulär 20:32 2020-08-25) av utvecklingen av 
skatteunderlaget som redovisats ovan. Riksdagen kommer att fatta 
beslut om budget i november efter kommunfullmäktige i Eksjö fattat 
beslut om budget 2021–2022 och verksamhetsplan 2023. Det har 
aviserats att nya generella statsbidrag och statsbidrag till äldreomsor-
gen ligger i förslaget till ny budget som riksdagen ska ta ställning 
till. För Eksjös del skulle det innebära ytterligare 12 mnkr i generella 
statsbidrag 2021 och 6 mnkr 2022. Då beslut inte är fattat, har av 
försiktighetsskäl, inte allt som utlovats räknats med i Eksjö kommuns 
budget. Fyra mnkr i ökat generellt statsbidrag har räknats med för 
2021–2022, inget av ökade statsbidrag till äldreomsorgen är medräk-
nat i budgetförslaget.  

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 2021 med i snitt 2,2 
procent. För 2022–2023 finns utrymme för förändringar med i snitt 
2,3–2,5 procent per år.

Borgensavgift
Borgensavgift tas ut från kommunala helägda bolag för utnyttjad 
borgen, vilket motsvarar bolagens låneskuld. Borgensavgiften utgår 
med 0,29–0,64 procent beroende på bolag. För 2021 budgeteras en 
intäkt om 6 mnkr i kommunen för borgensavgift.

Resultatfondens användning
Resultatfonder är ett system som kommunfullmäktige infört för att 
skapa incitament till god ekonomisk hushållning i verksamheterna. 
Kommunens verksamheter har både positiva och negativa resultat-
fonder, den sammanlagda resultatfonden är negativ med 93 mnkr 
efter bokslutet 2019. Förslag på förändring av resultatfondssystemet 
kommer att behandlas av kommunfullmäktige i oktober 2020.  I 
budget 2021–2023 är 2,5 mnkr per år inräknat som uttag ur resul-
tatfonden.
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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 10 
mnkr i skatteintäkter.

Befolkning
En förändrad befolkning på 100 personer medför en förändring i 
skatteintäkter och bidrag med 5,6 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 3,5 mnkr i 
ökade kostnader.

Löneökning
En avvikelse i beräknad löneökning med 1 procent motsvarar 10 
mnkr på helår.

Statsbidrag, generella och riktade 
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. Av de utlovade generella statsbi-
dragen som ska beslutas om i riksdagen i november ska 12 mnkr 
tillfalla Eksjö 2021 och 6 mnkr 2022. Då dessa inte är beslutade är 
den försiktiga hållningen att 4 mnkr är medräknade respektive år 
2021–2022. Riktade statsbidrag till äldreomsorgen som aviserats 
men ännu inte beslutats är inte medräknade i budgeten. 
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Budgetförslagets följsamhet mot 
budgetdirektivet
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 2021. 

Prioriterade mål 
Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kom-
menteras nedan i kursiv text:.

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska 
kommunstyrelsen i budget och verksamhetsplan 2021-2023 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, digitalisering och  
 kompetensförsörjning, 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  
 ambitionsnivån 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

Budgetens följsamhet mot  
kommunfullmäktiges budgetdirektiv

 - Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att  
 effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av  
 god kvalitet. 
 Resurser för digitala system finns avsatta, bland annat digital  
 signering, kartsystem och beslutsstödssystem för hela  
 förvaltningen. 

 - Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna  
 tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet. 
 Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i  
 kommunen och regionen prioriteras ytterligare genom att  
 resurser för förskollärarutbildning och undersköterskeutbildning  
 tillförs under planperioden. Resurser avsätts också för chefs- och  
 ledarskapsprogram.

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 över- 
 skottet 2022–2023 ska tillsammans med budgeten 2020 och  
 bokslut 2014–2019 vara i snitt minst 1,8 procent.  
 Överskottet budgeteras till: 
 2021: 2,7 % 
 2022: 2,8 % 
 2023: 2,8 % 
 (KF beslut i juni) 
 vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för  
 god ekonomisk hushållning och att det budgeterade överskottet  
 2021–2023 ska tillsammans med budgeten 2020 och bokslut  
 2014–2019 vara i snitt minst 1,8 procent.

 - Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.  
 Dessutom ska investeringarna under 10-års perioden  
 2014–2023 vara självfinansierade. 
 Investeringarna självfinansieras under planperioden och under  
 perioden 2014–2023. I samhällsbyggnadssektorns investerings- 
 budget avsätts också medel för att kunna göra en större investering  
 i trafikplats efter planperioden.

 - För finansiellt sparande under planperioden ska 5 mnkr årligen  
 avsättas 2021–2023. 
 Utrymme för 5 mnkr i finansiellt sparande finns då budgeterat  
 positivt kassaflöde överstiger 5 mnkr årligen
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 - Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och  
 uppgå till 65 % som långsiktigt mål. 
 Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensions- 
 förpliktelsen 66 procent 2023. Med pensionsförpliktelsen   
 förstärks soliditeten från att varit negativ (nära noll) i bokslut  
 2019 till plus 23,6 procent 2023.

 - Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och  
 uppgå till 40 % som långsiktigt mål 
 Koncernsammanställd budget är inte färdigställd, i års- 
 redovisningen 2019 uppnåddes 31,4 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.
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Kommunfullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har verksamhetsmässiga och finansiella mål 
för vad som är god ekonomisk hushållning i Eksjö kommun. De 
verksamhetsmässiga målen fastställdes i kommunprogrammet och de 
finansiella målen fastställs årligen i budgeten utifrån kommunfull-
mäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Verksamhetsmässiga mål för god 
ekonomisk hushållning
Eksjö kommun har 4 effektmål för god ekonomisk hushållning som 
mäts via indikatorer

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 ca 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. 

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 2 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  
 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 
varierande 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  
 hushåll 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 5 000 GWh.  
 År 2030 är den förnybara energiproduktionen i länet minst  
 7 000 GWh. 
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Finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning och i budgeten fastställs de finansiella målen för att uppfylla 
god ekonomisk hushållning under planperioden:

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

 - Resultatet, uttryck i procent av skatteintäkter och bidrag ska  
 vara:

 - 2021: 2,7 % 
 2022: 2,8 % 
 2023: 2,8 %

 - Investeringarna ska självfinansieras under planperioden

 - För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr  
 årligen avsättas 2021–2023.

 - Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska under  
 perioden årligen stärkas och uppgå till 65 procent som  
 långsiktigt mål.

 - 2021: 63 % 
 2022: 65 % 
 2023: 66 %

 - Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och  
 uppgå till 40 procent som långsiktigt mål dock inte inom  
 planperioden
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Verksamhetens driftramar
Utrymmet för verksamhetens driftramar påverkas av resultatnivå, 
utdebitering samt prognosen för skatteintäkter och bidrag. 

Resultatet 2017 och 2018 var negativt, underskottet påverkar utrym-
met i budget 2021-23 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 2021, 2,8 procent 2022 och 2,8 procent 2023.

Jämfört med de ramar som kommunfullmäktige i sin tvåårsbudget 
fastställde för sektorerna 2021 i oktober 2019 har utrymmet för 
driftbudgeten ökat med 12 mnkr. Anledningen till det utökade ut-
rymmet är förbättrat utfall av statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 

Riksdagen kommer att fatta beslut om budget i november efter 
kommunfullmäktige i Eksjö fattat beslut om budget 2021-22 och 
verksamhetsplan 2023. Det har aviserats att nya generella statsbidrag 
och statsbidrag till äldreomsorgen ligger i förslaget till ny budget 
som riksdagen ska ta ställning till. För Eksjös del skulle det innebära 
ytterligare 12 mnkr i generella statsbidrag 2021 och 6 mnkr 2022. 
Då beslut inte är fattat, har av försiktighetsskäl, inte allt som utlovats 
räknats med i Eksjö kommuns budget.  4 mnkr i ökat generellt 
statsbidrag har räknats med för 2021-22, inget av ökade statsbidrag 
till äldreomsorgen är medräknat i budgetförslaget.

Investeringarna under planperioden är självfinansierade i den mening 
att de ryms inom skatteintäkterna och de avskrivningar som görs un-
der året. Självfinansieringsgraden är mellan 155–179 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 2021–2023 för att återhämta finansieringen 
från 2017–2018.

Med budgeten för planperioden och 2020 samt utfall 2014–2019 är 
självfinansieringsgraden på dessa tio år i snitt 112 procent, målet är 
att investeringarna i snitt på tio år ska vara självfinansierade. 

Verksamhetens investeringsramar
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)

  2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn  44,3 44,5 44,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn  61,2 60,0 61,6
Barn- och utbildningssektorn  444,5 448,0 448,7
Sociala sektorn  446,1 446,5 445,8
Kommunledningskontoret  60,6 61,3 61,3
Överförmyndaren  2,2 2,3 2,4
Revisionen  1,3 1,3 1,3
KF/KS/Nämnder  6,9 7,2 7,2
Ej sektorsbundet 
Personalpott, ofördelat  47,3 69,7 94,2
Kapitalkostnad, ofördelat  1,1 -0,2 -0,2
Resultatfond  2,5 2,5 2,5
Utvecklingsmedel  0,9 1,3 0,5
KS medel för oförutsett  1,0 2,0 0,8
KS integrationsmedel  0,3 0,5 0,3
Projekt försörjningsstöd  1,0 2,8 1,0

Totalt  1 121,3 1149,7 1171,5

Resultat i % av skatter och bidrag  2,7 % 2,8 % 2,8 %

Verksamheternas investeringsramar (mnkr)

  2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn  20,1 19,9 19,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn  4,6 6,0 4,6
Barn- och ungdomssektorn  4,0 4,4 4,4
Sociala sektorn  2,4 3,0 2,9
Kommunledningskontoret  4,7 3,1 0,6

Totalt  35,8 36,4 32,4

*inklusive överförda investeringsmedel från 2018
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Kommunfullmäktige / Kommunstyrelsen / Nämnder

Verksamhetsförändringar
Driftramen för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnder 
är 6,9 mnkr år 2021, 7,2 mnkr för år 2022 och 7,2 mnkr för år 
2023. Förändringarna jämfört med 2020 års ram är följande:

År Ram
2021 + 0,1 mnkr
2022 +0,4 mnkr
2023 +0,4 mnkr
 

• I ram för 2021 ingår en ökning av arvodena med 124 tkr för  
 2021, ytterligare 125 tkr till 2022 och 127 tkr till 2023. 
• Inför valet 2022 tillförs resurser till valnämnden med 183 tkr.  
 För nyvaldutbildning 2023 tillförs resurser med 350 tkr. 
• I syfte att effektivisera den politiska verksamheten minskas  
 ramen med 300 tkr år 2023.

Politisk organisation

(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnder
Intäkter  -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Kostnader  7,2 7,4 7,7 7,7
Nettokostnader  6,7 6,9 7,2 7,2
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Verksamhetsförändringar
Från och med 2019 ingår Överförmyndarnämnden i en gemensam 
organisation för höglandet. När kostnaden anpassas till invånarantal 
minskar kostnaden för Eksjö och budgeten sänks från 3 mnkr 2020 
till 2,2 mnkr 2021. Åren därefter sker en uppräkning för kostnads-
ökningar.

Överförmyndarnämnden

(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Överförmyndarnämnd
Kostnader  3,0 2,2 2,3 2,4
Nettokostnader  3,0 2,2 2,3 2,4

Verksamhetsförändringar
Ramen för revisionen tillförs uppräkning för arvoden varje år i 
planperioden. År 2021 tillförs ytterligare 75 tkr för granskningar. 
Avrundat till mnkr med en decimal är ramen 1,3 mnkr varje år i 
planperioden.

Kommunrevisionen

(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

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

Kommunledningskontorets uppdrag är att till stor del leverera de 
stödtjänster, främst interna, som behövs i förvaltningen, men också 
till viss del till bolagen i kommunkoncernen. Stödtjänsterna omfattar 
till exempel ekonomi- och upphandling, personalrelaterade uppgif-
ter som HR och lön, kansli med övergripande administration och 
utvecklingsfrågor, samt kommunikation intern såväl som extern. 
Uppdraget är också att samordna och hålla ihop ett helhetstänk i 
kommunkoncernen. Genom att ha hög kompetens och kunskap 
inom områdena ska kommunledningskontoret hjälpa andra sektorer/
bolag att lyckas med sina grunduppdrag. 

Inom kommunledningskontoret finns även räddningstjänsten. Upp-
dragen för kommunens räddningstjänst återfinns i lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor (LSO) samt lag (2006:544) om kommuners 
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH). Om olyckor inträffar ska räddningstjäns-
ten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Räddnings-
tjänsten ska också arbeta för att minska sårbarheten i de kommunala 
verksamheterna, samt upparbeta en god förmåga att hantera krissitu-
ationer i fred och en grundläggande förmåga till totalförsvar.

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 medarbetare är 51 personer fördelat på 48,6 årsarbetare (2020-
08–15).

Budgetens överensstämmelse och 
koppling till verksamhetsplan
Grunduppdrag
I syfte att förstärka och bredda de stödtjänster som kommunled-
ningskontoret ska kunna erbjuda i grunduppdraget görs satsningar 
att på juriststöd och kompetensutveckling för kommunens chefer 
och ledare i form av ett chefsprogram. För att upprätthålla service-
nivån på det administrativa grunduppdraget återtas delvis tidigare 
beslutade besparingar inom det administrativa stödet. 

För att bibehålla och för att budgeten ska harmonisera med nuvaran-
de kvalitet i kommunledningskontorets grunduppdrag tillförs medel 
framförallt inom kommunikationsavdelningen samt anpassning av 
budgeten för kommunens försäkringspremier.

Det har även tillkommit nya uppgifter och krav inom räddnings-
tjänstens grunduppdrag. Därav tillförs medel för att klara de utökade 
kraven på förbättrad och högre ledningsförmåga. 

Kommunprogrammet
I kommunledningskontorets verksamhetsplan framgår att kommun-
ledningskontoret ska arbeta för att använda digitaliseringen som ett 
verktyg i förbättrings- och utvecklingsarbete. Att förändra arbets-
sätt från att vara analogt digitala till ett arbetssätt att vara digitala 
kommer skapa förutsättningar i dels arbetet med de fyra effektmålen 
dels i arbetet med sektorernas grunduppdrag. Utifrån detta tillförs 
resurser för beslutstödsystem. 

Omvärldsanalys
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram 13 trender 
som tros påverka utvecklingen i Sverige med fokus på utmaningarna 
för det kommunala uppdraget mot 2030. Flera av dessa trender har 
påverkan för kommunledningskontoret, men framförallt har fyra en 
större påverkan för dess verksamheter. Dessa trender är:

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

Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
Den digitala utvecklingen gör att det är viktigt att kommunen kan 
tillgodose invånarnas förväntningar gällande olika e-lösningar. En 
annan del av kommunledningskontorets arbete kommer att präglas 
av implementering och utveckling av olika digitala lösningar och 
system, vilka ska möjliggöra nya arbetssätt. 

Förändrat medielandskap
Allt färre betalar för tidningsjournalistik, vilket medför att redak-
tioner tvingas krympa och i vissa fall läggas ned. Mindre resurser 
påverkar journalisternas och tidningarnas möjlighet att granska 
makten och förmedla nyheter. Samtidigt blir många ”klick” på nätet 
viktiga, och mindre käll- och faktagranskning hinns med. ”Alla” kan 
idag vara nyhetsförmedlare och rapportera från händelser. Förvänt-
ningarna på snabb information påverkar hur kommunen sköter sin 
egen nyhetsförmedling genom exempelvis webbplats, sociala medier 
och pressmeddelanden.

Ökat kommunalt fokus på integration
Befolkningsökningen de senaste åren i Eksjö kommun beror på 
utrikes invandring. Att skapa bra förutsättningar för nyanländas 
integration i samhället är en viktig samhällsfråga.
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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, exempelvis med 
ekonomisystem, personalsystem, telefonisystem, gemensam plattform 
för hemsidor samt dokument- och ärendehanteringssystem. 

Kommunledningskontoret håller samman, administrerar och har 
budget för en del förvaltningsövergripande kostnader. Kommunled-
ningskontoret kan delvis påverka dessa kostnader och delvis beror 
utfallet på volymförändringar som uppstår i övriga sektorer, exem-
pelvis företagshälsovård, försäkringspremier, IT-relaterade kostnader 
såsom fiberanslutningar, portokostnader. 

Kommunledningskontoret har även verksamheter som delvis 
påverkas av intern försäljning där volymen kan variera, exempelvis 
tryckeri/kopiering och poolbilar. 

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

Verksamhetsförändringar
Jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen för 
kommunledningskontoret för år 2020 har nedanstående justeringar 
beslutats om till planperioden 2021–2023. 

År Ram
2020 -0,8 mnkr
2021 +/-0,0 mnkr
2022 -0,1 mnkr 

I budgetprocessen 2021–2023 är inga verksamhetsspecifika ramar 
beslutade ännu. Beslut om detta kommer i internbudgetprocessen. I 
kommunledningskontorets ram ska beaktas:  

• att del av tidigare neddragning på kansliet återtas
• att resurser för köp av juristtjänst från Jönköpings kommun  
 tillförs
• att resurser för beslutsstöd till hela förvaltningen tillförs
• att resurser för chefs- och ledarskapsprogram tillförs
• att resurser för telefonin minskas på grund av nytt avtal

Kommunledningskontorets driftsram leder till följande verksamhets-
förändringar per avdelning. 

Kansliavdelningen
Utökning av budgetram
I budgetprocess 2019-2021 beslutades om personaleffektivisering 
(0,5 mnkr) med halvårseffekt från 2020 och helårseffekt från 2021. 
I budgetprocess 2020-2022 tillfördes medel för att fördröja denna 
neddragning med ett år. I budgetprocess 2021-2023 tillförs medel 
för att återta den utökade personalneddragning från 2022 och 
framåt, vilket innebär att ramminskningen blir 0,2 mnkr istället för 
0,5 mnkr. 

Resurser (0,4 mnkr) tillförs för att kunna köpa juristtjänster. Stadsju-
risterna i Jönköping kommun kommer att ha ett konsultativt förhåll-
ningssätt och ska bistå Eksjö kommun avseende juridisk rådgivning.

Resurser för beslutsstöd tillförs från och med 2022 och framåt. 

I planperioden 2021-2023 finns resurser avsatta för att utföra med-
borgarundersökning 2022.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Ingen förändring av budgetramen.

HR-avdelningen
Utökning av budgetram
0,2 mnkr tillförs för att kunna införa ett chefs- och ledarskapspro-
gram i syfte att förbättra kompetensutvecklingsmöjligheter för befint-
liga och framtida chefer i Eksjö kommun. 

Minskning av budgetram
Sedan tidigare finns en beslutad besparing att minska ned motsvaran-
de 1,0 tjänst från och med 2021. Besparingen kvarstår och kommer 
verkställas genom ett utökat samarbete med Aneby kommun. Det 
innebär högre intäkter för Eksjö kommun då Aneby kommer köpa 
mer system- och löneadministrationstjänst ifrån Eksjö. 

Kommunikationsavdelningen
Utökning av budgetram
Medel tillförs (0,1 mnkr) till kommunikationsavdelningen för att 
bibehålla nivån i grunduppdraget gällande jobbmässa, informations-
säkerhet och postdistribution. 

Minskning av budgetram
Från hösten 2020 har höglandskommunerna ett gemensamt telefo-
nisystem och har upphandlat telefonin gemensamt. Jämfört mot fö-
regående avtal, då Aneby, Eksjö och Nässjö samverkade, innebär det 
nya telefoniavtalet lägre kostnader. Budget motsvarande 1,0 mnkr i 
Eksjö kan sänkas utan negativa konsekvenser. 

Räddningstjänsten
Utökning av budgetram
För att bibehålla nuvarande försäkringsskydd tillförs 0,2 mnkr. 

Svensk räddningstjänst ska öka sin förmåga att samverka och leda 
större samverkansinsatser. I en ny föreskrift ifrån Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap ställs högre krav. Medel (0,2 mnkr) 
tillförs för att klara de utökade kraven på förbättrad och högre 
ledningsförmåga.

Investeringar
Kommunledningskontorets investeringsram för de kommande tre 
åren är:

2021: 4,7 mnkr
2022: 3,1 mnkr
2023: 0,6 mnkr

Investeringarna avser investeringar inom räddningstjänsten.
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(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Kansliet
Intäkter  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Kostnader  8,5 8,6 9,4 9,3
   varav personalkostnader  5,0 4,8 4,8 4,8
Nettokostnader  7,9 8,0 8,8 8,7
    
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen    
Intäkter  -2,2 -2,2 -2,2 -2,2
Kostnader  10,6 10,6 10,6 10,6
   varav personalkostnader  7,2 7,2 7,2 7,2
Nettokostnader  8,4 8,4 8,4 8,4
    
HR-avdelningen    
Intäkter  -1,4 -1,9 -1,9 -1,9
Kostnader  13,5 13,6 13,6 13,6
   varav personalkostnader  9,4 9,5 9,5 9,5
Nettokostnader  12,1 11,8 11,8 11,8
    
Kommunikationsavdelningen    
Intäkter  -1,6 -1,6 -1,6 -1,6
Kostnader  13,0 12,1 12,1 12,1
   varav personalkostnader  5,8 5,8 5,8 5,8
Nettokostnader  11,4 10,5 10,5 10,5
    
Räddningstjänsten    
Intäkter  -3,3 -3,3 -3,3 -3,3
Kostnader  24,9 25,3 25,3 25,3
   varav personalkostnader  15,5 15,5 15,5 15,5
Nettokostnader  21,6 21,9 21,9 21,9

(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Investeringar
Räddningstjänsten  4,5 4,7 3,1 0,6
Övrigt KLK  4,1 0,0 0,0 0,0
Nettokostnader  8,5 4,7 3,1 0,6

Kommunledningskontoret totalt
Intäkter  -9,1 -9,6 -9,6 -9,6
Kostnader  70,5 70,2 70,9 70,9
   varav personalkostnader  42,9 42,8 42,8 42,8
Nettokostnader  61,4 60,6 61,3 61,3
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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
• Förvaltning, byggnader
• Trafik
• Miljö- och hälsoskydd
• Plan och bygg
• Gator, vägar och park

Antal medarbetare är 27 personer fördelat på 26,25 årsarbetare 
(2020-08-15).

Budgetens överensstämmelse och 
koppling till verksamhetsplan
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgift och ska 
besluta i myndighetsärenden (tillsyn och tillstånd) enligt plan- och 
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, renhållningsföreskrifter, 
smittskyddslagen, lagen om skydd mot olyckor och lagen om brand-
farliga varor, alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, 
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och gällan-
de Trafiklagstiftning, samt därtill hörande förordningar. 

I syfte att förstärka och utveckla servicen och de befintliga tjänster 
som samhällsbyggnadssektorn erbjuder, utökas ramen för kostnader i 
samband med nytt kartsystem. För bibehållande och underhåll av be-
fintligt kapital inom de kommunaltekniska frågorna finns upptaget 
utökade medel för gator, vägar och parker.

I samhällsbyggnadssektorns verksamhetsplan finns effektkedjor där 
det är identifierat vad samhällsbyggnadssektorn ska prioritera för att 
bidra till att de fyra effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. 
I budgeten finns identifierat följande poster med anknytning till 
kommunprogrammets intentioner.
 

• I en effektkedja i verksamhetsplanen under rubriken del- 
 aktighet framgår att samhällsbyggnadssektorn ska arbeta för  
 tydlig hemsida och karttjänster. Målet är att invånarna ska  
 uppleva ett bra bemötande i kontakt med de kommunala  
 verksamheterna.  

• Tilläggsförslagen för drift och underhållsbehoven av  
 kommunens gator och parker kopplas till huvudrubrikerna  
 livskvalité och trygghetsmålet om att invånarnas upplevelse  

av tryggheten i kommunen ska öka samt huvudeffektmålet för 
kommunprogrammets avsnitt om samhällsplanering; ”Effektmål 
Eksjö kommun ska ha en robust och hållbar infrastruktur samt ett 
varierat utbud av boendeformer i olika delar av kommunen.”

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.   
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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 
ingår även södra förbifarten, 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 
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 fortsatt ha stora utmaningar 
framöver. Även med tillskott av budgetmedel från och med 2021 
behöver prioriteringar ske bland underhåll av gator, vägar, gång- och 
cykelvägar och parkområden. Osäkerheter i form av klimatföränd-
ringar som ger mer osäkert väder innebär att ett normalläge 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.

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 är det endast en person 
som har 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 
ärendeflöden. 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 44,3 mnkr för 2021. 
Vilket innebär en ökning med 1,4 mnkr jämfört med den av kom-
munfullmäktige tidigare fastställda budgetramen. Förändringarna 
jämfört med 2020 års ram är följande:

År Ram
2021 1,6 mnkr
2022 1,8 mnkr
2023 1,6 mnkr 

Samhällsbyggnadssektorns ram innebär:
• att tidigare beslutad neddragning av kompetensutveckling  
 2022 inte genomförs,
• att resurser för nytt kartsystem tillförs genom effektivisering av  
 mark och exploatering under 2021,
• att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen,
• att inte tillföra resurser för underhåll av byggnader
• att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för  
 tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd,
• att ingen kompensation ges för indexökning av bidrag för  
 enskilda vägar 2022–2023,
• att resurser tillförs för täckning av indexökning för skötsel av  
 gator och vägar,
• att resurser tillförs för gator och vägar under planperioden,
• att resurser tillförs för parkens driftverksamhet under  
 planperioden,
• att personaleffektivisering ska ske inom övergripande planering  
 från och med 2023.

Förändringarna beskrivs för respektive verksamhet nedan.

Mätningsverksamheten
Tidigare beslutad neddragning av medel för kompetensutveckling 
genomförs inte. Däremot tillförs resurser för nytt kartsystem med 
0,2 mnkr år 2021. De utökade medlen avser införandekostnader i 
samband med övergången till det nya systemet. 

Från och med 2022 minskas ramen med 0,1 mnkr. Detta innebär att 
effektivisering av verksamheten är nödvändig. Det digitala arbets-
sättet ska ses över bland annat med anledning av nytt kartsystem. 
Avsikten är att utvecklingen sker synkroniserat med andra sektorer 
och bolag inom kommunkoncernen. Att samverka med övriga kom-
muner på höglandet är en förutsättning. 

Mark- och exploateringsverksamheten
För att täcka kostnaderna för införande av nytt kartsystem 2021 
minskas ambitionen inom mark- och exploateringsverksamheten 
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med motsvarande belopp, 0,2 mnkr. Detta innebär att tillgänglig-
görande av exploaterbar mark kan komma att minska samt att vissa 
underhålls- och driftåtgärder skjuts på framtiden som rör mark och 
fastigheter.

Skog
Driftramen för skogen minskas med 0,1 mnkr år 2021 och ytterliga-
re 0,1 mnkr år 2022. Detta görs genom ett ökat uttag i enlighet med 
skogsvårdsplanen. 

Förutsatt att virkespriserna inte går ner avsevärt så bedöms den mins-
kade ramen 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.

Förvaltning, byggnader
Inga ytterligare resurser tillförs för underhåll av de byggnader som 
ligger inom samhällsbyggnadssektorns ansvarsområde. Detta innebär 
i praktiken mindre utrymme att utföra underhållsåtgärder på bygg-
naderna.

Miljö- och hälsoskydd
Inför 2020 tillfördes resurser till miljö- och hälsoskyddsverksam-
heten motsvarande 0,3 mnkr för att öka arbetsvolymen. Syftet är 
att på sikt bättre uppfylla lagkraven och även uppnå en kostnads-
täckning på 60 procent. Åtgärden kombinerades med effektivisering 
av verksamheten med motsvarande -0,2 mnkr för att på sikt öka 
tillsynstimmarna. Inför år 2021 omfattar effektiviseringen -ytterligare 
–0,05 mnkr och för 2022 ytterligare -0,05 mnkr. Detta innebär att 
tillsynsintervallerna blir kortare och man kommer att närma sig de 
tillsynsintervaller som lagstiftning och centrala myndigheter 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 under-
lätta för boende och näringsliv i glesbygden. Trafikverket betalar i 
regel ut 60 procent av kostnaden för godkänd åtgärd, i vissa fall går 
ersättningen upp till 80 procent. Utöver det betalar Eksjö kommun 
ut bidrag på 20 procent av godkänd bidragsberättigad kostnad enligt 
beslut i kommunfullmäktige. Både det statliga och kommunala 
bidraget räknas årligen upp utifrån ett särskilt kostnadsindex från 
Trafikverket. I budgeten ges ingen kompensation för indexökningen. 

Gator, vägar och parker
Kompensation ges för indexökning och ökade skötselytor av gator 
och vägar. Detta innebär en utökning av ramen med 0,5 mnkr år 
2021 och ytterligare 0,5 mnkr 2022. För 2023 blir ökningen 0,4 
mnkr. 

Utöver ovanstående, ges ökade resurser för gatuunderhåll med 0,6 
mnkr från och med år 2021. Detta innebär bättre förutsättningar att 
underhålla gator och vägar och därmed på sikt minska reinvesterings-
behovet. 

Kommunfullmäktiges beslutade 2019 om en höjning av anslaget till 
parken med 2 mnkr till 2020 som från 2021 skulle sänkas med 0,5 
mnkr till en nivåhöjning på 1,5 mnkr. Budgeten nu jämfört med 
tidigare beslut innebär ett tillskott om 0,4 mnkr inför 2021-22 och 
från 2023 ökas ramen med ytterligare 0,1 mnkr. 

Kommunen står för kostnader (avskrivning och räntekostnad) för 
parkens fordon som övergick från kommunen till Eksjö Energi AB 
i samband med omorganisationen av parkverksamheten. I budgeten 
utökas ramen med 0,1mnkr år 2021 för att täcka kostnaderna för 
fordonen.

Övergripande planering
Budgeten innebär en neddragning av 1,0 stadsträdgårdsmästartjänst 
från och med 2023 vilket motsvarar 0,7 mnkr. Stadsträdgårdsmäs-
taren har en viktig roll i den strategiska planeringen av den gröna 
miljön och expertkunskap för avväganden för hållbart nyttjande av 
park- och naturområden, samspelet mellan biologiska värden och 
vår livsmiljö. Konsekvensen blir att arbetsuppgifter måste fördelas 
på andra medarbetare och delvis även inkluderas i Eksjö Energi AB:s 
skötseluppdrag. 

Investeringar
Samhällsbyggnadssektorns investeringsram uppgår till 20,1 mnkr 
år 2021, 19,9 mnkr åren 2022 och 2023. 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 perioden 2021 - 2023 har 0,05 mnkr tagits upp årligen för 
inventarieanskaffning inom sektorn. 

Anläggningar och byggnader
Budgeten för anläggningar och byggnader är 0,5 mnkr för 2021 och 
0,4 mnkr 2022 - 2023. Medlen avses till reinvesteringar av kommu-
nens byggnader. 

Offentliga miljöer
För åtgärder som är kopplade till stadsmiljöprogrammet i Eksjö har 
medel avsatts med 1 mnkr år 2021 och 1,7 mnkr per år 2022 och 
2023.

Investeringar och reinvesteringar av parker och lekplatser sker konti-
nuerligt. Oftast handlar det om förnyelse av möblemang, belysning 
och lekplatsutrustning. För detta har avsatts 0,4 mnkr per år under 
planperioden.

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. 

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    15,4 
mnkr har avsatts för år 2021. För år 2022 14,3 mnkr och för år 2023 
13,5 mnkr. 
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Eksjö kommun har 58 broar och där tillkommer flera större kulvertar 
som kontinuerligt besiktas och renoveras. Under planperioden har 1 
mnkr per år avsatts för broarna.

Kommunfullmäktige har beslutat att värdet av det totala vägkapitalet 
inte ska försämras. För att upprätthålla vägkapitalets värde krävs en 
investeringsnivå på ca 6 mnkr årligen över tid. I budget för komman-
de planperiod finns upptaget 7,2 mnkr årligen för detta.

Ett belopp på 2,6 mnkr avsätts för reinvesteringsåtgärder i den 
allmänna trafikljusanläggningen 2021. Av detta är 1,5 mnkr sedan 
tidigare föreslaget i investeringsbudget inför 2021 vilket ger ett netto-
tillskott på 1,1 mnkr. De tillkommande medlen nyttjas förutom till 
att åtgärda fler ljuspunkter till att besiktiga och dokumentera anlägg-
ningen vilket ger underlag för noggrannare bedömning och kost-
nadsbedömning inför senare beslut om vilken reinvesteringstakt och 
kostnad som är relevant för att nå en säker och hållbar anläggning. 

Från år 2020 finns även objektet med renovering av Österlånggatan 
med ett belopp på 2,5 mnkr per år till och med 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 flera ledningsbyten som Eksjö Energi AB och sam-
hällsbyggnadssektorn 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 exem-
pelvis diken till våtmarker med en ökad buffringsförmåga vid höga 
flöden. Rening av dagvatten ingår även här. Vattendirektivet ställer 
krav på att vattenkvalitén inte får försämras och därför måste ytterli-
gare reningssteg införas vid känsliga punkter. För åtgärderna har ett 
belopp på 0,75 mnkr avsatts årligen under planperioden.

Objektet rensning av vattenområden avser rensningar av i huvudsak 
områden där det finns risk för översvämningar och som kontinuerligt 
behöver rensas. För detta avsätts 0,2 mnkr årligen under planperio-
den.

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 1,6 mnkr år 2021, 1,9 mnkr år 2022 och 2,7 mnkr år 2023.
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Volymtal/Kvalitetstal  Utfall 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Budget 2022

Antal bygglovsärenden  313 380 380 400

Antal påbörjade bostäder  62 65 65 70

Intäkter, lovärenden (tkr)  1 881 2 250 2 250 2 400

Antal nybyggnadskartor  27 45 45 45

Antal mätningsärenden  32 30 30 30

Intäkter nybyggnadskartor/utstakningar  335 350 350 350

Intäkter förrättningar  115 200 200 200

Antal inkomna ärenden för handläggning 
(miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkoholhandläggning)  693 700 710 720

Intäkter miljö- och hälsoskydd, livsmedel,  
alkoholhandläggning (tkr)  2 546 2 409 2 650 2 700

Kostnadstäckningsgrad (%)  52 47 50 51

Yta, gator och gc-vägar (1 000 kvm)/kostnad per kvm (kr)  1 032/15,11 1 033/15 1 038/15 1 042/15

Gatubelysning (antal)/kostnad per st (kr)  6 479/697 6 499/596 6 519/594 6 539/593



34 EKSJÖ KOMMUNS BUDGETDOKUMENT 2020

(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Övergripande administration    
Intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader  2,9 2,9 2,9 2,9
   varav personalkostnader  1,7 1,7 1,7 1,7
Nettokostnader  2,9 2,9 2,9 2,9
    

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

Mark och exploatering    
Intäkter  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Kostnader  1,8 1,6 1,8 1,8
   varav personalkostnader  0,6 0,6 0,6 0,6
   varav kapitalkostnader  0,9 0,9 0,9 0,9
Nettokostnader  1,7 1,5 1,7 1,7
    

Skog    
Intäkter  -4,0 -4,1 -4,2 -4,2
Kostnader  1,6 1,6 1,6 1,6
   varav personalkostnader  0,4 0,4 0,4 0,4
Nettokostnader  -2,3 -2,4 -2,5 -2,5
    

Fastighetsförvaltning    
Intäkter  -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
   varav hyror och arenden  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Kostnader  1,9 1,9 1,9 1,9
   varav personalkostnader  0,7 0,7 0,7 0,7
   varav kapitalkostnader  0,5 0,5 0,5 0,5
Nettokostnader  1,2 1,2 1,2 1,2
    

Miljö- och hälsoskydd*    
Intäkter  -2,7 -2,8 -2,8 -2,8
   varav taxor och avgifter  -2,7 -2,8 -2,8 -2,8
Kostnader  5,5 5,5 5,5 5,5
   varav personalkostnader  4,9 4,9 4,9 4,9
Nettokostnader  2,7 2,7 2,6 2,6
* Inkl. alkoholtillstånd och handel med 
tobak och receptfria läkemedel    
    

Trafik    
Intäkter  -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
   varav bidrag  0,1 0,1 0,1 0,1
Kostnader  2,6 2,7 2,7 2,7
   varav bidrag  1,7 1,7 1,7 1,7
   varav personalkostnader  0,4 0,4 0,4 0,4
Nettokostnader  2,1 2,2 2,2 2,2
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Samhällsbyggnadssektorn totalt
Intäkter  -12,7 -12,9 -13,0 -13,0

   varav taxor och avgifter  -7,2 -7,2 -7,3 -7,3

   varav hyror och arrenden  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

   varav bidrag  0,1 0,1 0,1 0,1

Kostnader  55,4 57,1 57,5 57,3

   varav personalkostnader  18,0 18,1 18,1 17,5

   varav kapitalkostnader  12,7 12,7 12,7 12,7

   varav bidrag  1,7 1,7 1,7 1,7

Nettokostnader  42,6 44,3 44,5 44,3

(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

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

Gator, vägar och park    
Kostnader  28,1 29,8 30,3 30,8
   varav kapitalkostnader  11,2 11,2 11,2 11,2
Nettokostnader  28,1 29,8 30,3 30,8
    

Detaljplanering, bygglov    
Intäkter  -2,7 -2,7 -2,7 -2,7
   varav taxor och avgifter  -2,7 -2,7 -2,7 -2,7
Kostnader  4,4 4,4 4,4 4,4
   varav personalkostnader  5,2 5,2 5,2 5,2
Nettokostnader  1,6 1,6 1,6 1,6

(mnkr)  Budget 2020* Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Investeringar
Inventarier  0,7 0,1 0,1 0,1
Anläggningar/byggnader  0,6 0,5 0,4 0,4
Offentliga miljöer  1,8 1,6 2,3 2,3
Tillgänglighet  1,0 0,3 0,3 0,3
Trafik  17,1 15,4 14,3 13,5
Mark  1,2 1,6 1,9 2,7
Övrigt  3,5 0,8 0,8 0,8
Nettokostnader  25,8 20,1 19,9 19,9

*Inkl överföring från 2019



36 EKSJÖ KOMMUNS BUDGETDOKUMENT 2020

Barnomsorg / Grundskola / Grundsärskola / Gymnasium / Gymnasiesärskola / Öppen ungdomsverksamhet / Elevhälsa / 

Kostenhet

Barn- och utbildningssektorn

Ansvarsområden
• Öppen förskola
• Förskola och pedagogisk omsorg
• Fritidshem
• Förskoleklass
• Grundskola
• Grundsärskola
• Gymnasieskola inkl elevhem och kommunalt aktivitetsansvar
• Gymnasiesärskola

Antal medarbetare är 636 personer fördelat på 597 årsarbetare 
(2020-08-15).

Budgetens överensstämmelse och 
koppling till verksamhetsplan
Budgetmaterialet har utformats för att uppfylla barn- och utbild-
ningssektorns verksamhetsplaner och Eksjö kommuns kommunpro-
gram.

Grunduppdrag
Barn- och utbildningssektorns grunduppdrag är att:
”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 
barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 
lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värde-
ringar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn 
tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 
vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i 
samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga 
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare.” (Skollagen 2010:800, 1 kap, 4 §) 
 
För att bibehålla nuvarande kvalitet i barn- och utbildningssektorns 
grunduppdrag har poster inom alla verksamheter identifierats, dels 
volymförändringar i antal barn och elever, lokalförsörjning, ökade 
kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Sektorn har även mins-
kade intäkter från migrationsverket vilket medför ett ökat behov av 
resurser till studiehandledning.

Kommunprogrammet
I barn- och utbildningssektorns verksamhetsplaner finns effektkedjor 
där det är identifierat vad sektorn ska prioritera för att bidra till att 
de fyra effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. Barn- och 
utbildningssektorn har identifierat några poster för att förstärka detta 
arbete som är med i budgetarbetet.

• Till effektmålet om livskvalitet, att Eksjö kommuns invånare  
 upplever att de mår bra och känner sig nöjda med sin livs- 
 situation, finns indikatorer om att såväl skolnärvaron och  
 elevernas måluppfyllelse ska öka som att barn och elever känner  
 sig trygga i verksamheterna. 

• Till effektmålet om attraktivitet, att Eksjö kommun ska   
 upplevas vara en attraktiv kommun att besöka, leva och verka  
 i, finns indikatorer om hög kvalitet och måluppfyllelse, hög  
 andel lärare med legitimation, omsorg på obekväm arbetstid  
 erbjuds och öppettider är anpassade efter behov. 

• Till effektmålet om samhällsplanering framgår att barn- och  
 utbildningssektorn ska arbeta för att använda digitaliseringen  
 som ett verktyg i förbättrings- och utvecklingsarbete.  
 Sektorn har identifierat att det finns ett behov av IT-stöd i  
 form av IT-tekniker och IT-pedagog. För att uppnå delmålen  
 i Nationell digitaliseringsstrategin för skolväsendet, samt i  
 Digitaliseringsstrategi för skolväsendet i Eksjö Kommun behövs  
 de medel som satts av i budgetprocessen tidigare.

Omvärldsanalys
Av Barn- och utbildningssektorns budget 2019 finansierades 5,6 
procent av statsbidrag från Skolverket som söks årligen. Statsbidra-
gen följs upp med krav på återbetalning om villkoren i ansökan ej 
är uppfyllda. Skolkommissionen har i sitt slutbetänkande ”Samling 
för skolan” aviserat en förändring av systemet för skolans statsbidrag. 
Hur det nya statsbidragssystemet påverkar barn- och utbildningssek-
torns totala budgetutrymme de närmaste åren är ännu inte möjligt 
att förutse. 

De utvecklingsområden som Barn- och utbildningssektorn jobbar 
med för att förbättra måluppfyllelsen för alla barn och elever är 
följande: 

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

Barn- och elevantalet har ökat inom såväl förskolan som skolan 
under de senaste åren. Den positiva barn- och elevutvecklingen med 
583 fler barn och elever sedan hösten 2014 innebär stora utmaningar 
med att organisera en förskola och skola som erbjuder en lärmiljö 
som är anpassad efter individernas behov och förutsättningar. Den 
prognos över utvecklingen av barnantalet som tagits fram för de 
kommande åren visar på en minskning med ca 30 barn i åldern 1-5 
år fram till år 2030. Under samma tidsperiod visar prognosen att 
antalet barn i åldern 7-15 år ökar med ca 60 barn.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har identifierat 13 trender 
som på sikt kan påverka förutsättningarna för offentlig verksamhet 
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i Sverige utifrån pågående förändringar i samhället, både lokalt, 
nationellt och globalt. De trender som främst kan tänkas påverka 
barn- och utbildningsverksamheten i Eksjö kommun är ett minskat 
lokalt och regionalt handlingsutrymme, stigande förväntningar på 
välfärden, hårdare konkurrens om kompetens samt minskad tillit.
 
Friutrymmet för förskolan har förändrats genom en ökad nationell 
styrning med detaljerade krav, när det gäller förskolans uppdrag, om-
fattning och utformning. Förskolans läroplan har reviderats och den 
nya läroplanen trädde i kraft juli 2019. Bland annat har begreppet 
undervisning lyfts in i läroplanen vilket gör att förskollärarnas ansvar 
för undervisningen blivit tydligare än tidigare. Förskolechefens titel 
ändras till rektor. Frågor om ledarskap och undervisning har fått 
mer tydlighet. I läroplanen har skrivningarna förstärkts om digital 
kompetens och programmering. 

Det minskande lokala och regionala handlingsutrymmet utgår från 
en ökad statlig styrning med nya krav i skollag och läroplan. Från 
och med den 1 juli 2018 är förskoleklassen obligatorisk och har ett 
eget kapitel i Lgr11 och skrivningar kring digital kompetens har 
förstärkts, vilket ställt och ställer krav på personalens kompetens. 
Förslag på nya kursplaner för grundskolans ämnen har beslutats av 
regeringen och börjar gälla från den 1 juli 2021. Här kommer tid att 
behöva avsättas för att ge personalen möjlighet att fördjupa sin kom-
petens kring det centrala innehållet och kunskapskraven i respektive 
ämne.
 
Gymnasieskolan i Sverige är föremål för flera olika utredningar 
som sannolikt kommer påverka elever, personal och organisation 
framöver. En särskild utredare är utsedd och ska föreslå hur utbild-
ning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxen-
utbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och 
dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. 
Ytterligare en utredning är tillsatt och ska föreslå hur ämnesbetyg kan 
införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Parallellt med detta 
genomför skolverket en revidering av flera kurs- och ämnesplaner 
som förväntas träda i kraft 2021.

Det finns idag ett ökat krav och ökade förväntningar på välfärden 
och därmed också på förskolan/skolan. Från förskolans/skolans sida 
behöver tydliggöras vad som åligger verksamheten och vad som 
åligger andra aktörer gentemot vårdnadshavare och andra myndighe-
ter. Ökade krav och förväntningar på förskolan/skolan tillsammans 
med en minskande tillit för samhällsinstitutioner kan innebära ett 
ökat tryck på personalen i verksamheten och här behöver skolledning 
på olika nivåer stödja underliggande nivåer i att vara trygga i sitt 
uppdrag. 
 
Idag sker, jämfört med tidigare, en större in- och utflyttning i kom-
munen, men också en större omflyttning inom kommunen. Detta 
innebär en utmaning för förskolan/skolan dels gällande organisa-
tionen, dels gällande grupprocesserna i grupperna/klasserna, då nya 
barn/elever kan komma inflyttande under pågående termin i en 
mycket större utsträckning än tidigare. Det ställer också krav på goda 
rutiner för överlämningar mellan förskolor/skolor, såväl inom kom-
munen som mellan kommuner. Den positiva elevutvecklingen sedan 
2014 innebär utmaningar med att organisera en förskola och skola 
som erbjuder lärmiljöer anpassade efter individernas behov och för-
utsättningar. Inte minst gäller det barn/elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och nyanlända barn/elever. Forskningen visar 
att det tar upp emot sju till åtta år att erövra ett fullt fungerande skol-
språk för nyanlända elever. Arbetet med studiehandledning är ett sätt 
att stärka dessa elever. Häri ligger utmaningen att hitta studiehandle-
dare i alla de språk som behövs och som kan utföra detta uppdrag på 
ett bra sätt. Att få igång en fungerande fjärrundervisning kan vara ett 

sätt att möta det behovet. Arbetet med språk- och kunskapsutveck-
lande arbetssätt är en annan del i att bättre kunna möta behoven hos 
barn/elever med annat modersmål, men som också gynnar svensk-
födda barn/elever och på sikt kan bidra till en ökad måluppfyllelse. 
 
Digitalisering och artificiell intelligens genomsyrar redan idag vårt 
samhälle och kommer att göra det i än högre utsträckning framöver. 
Här gäller det att se och ta tillvara digitaliseringens möjligheter så 
att barnens/elevernas lärande gynnas och en effektivisering av det 
administrativa arbetet i verksamheterna kan ske. För att möjliggöra 
att välgrundade beslut tas gällande såväl undervisning som inköp av 
digitala verktyg och lärresurser, krävs att adekvat digital kompetens 
finns i verksamheten. Digitaliseringen ger stora möjligheter, men är 
samtidigt kostnadsdrivande och riskerar att ta resurser från annan 
viktig verksamhet. 
 
Många kommuner har svårt att rekrytera lärare och konkurrensen 
har ökat. För att säkerställa en god kvalitet och likvärdiga förutsätt-
ningar på Eksjö kommuns skolor måste verksamheten sträva efter 
att rekrytera men också behålla legitimerade lärare och kompetenta 
rektorer. Rekrytering av lärare och rektorer är en utmaning såväl idag 
som i framtiden. Eksjö kommun måste sticka ut som en attraktiv ar-
betsgivare med en god arbetsmiljö, dit utbildad och behörig personal 
söker sig samt vara offensiva i marknadsföringen av kommunen, till 
exempel på högskolor och universitet.  

Känslighetsanalys
Kompetensförsörjning och rekryteringen av personal pågår ständigt 
och det är en stor utmaning för verksamheten. De flesta grupper av 
lärare är svåra att rekrytera.

Minskade intäkter från migrationsverket påverkar möjligheterna att 
möta elevers behov av stöd. Forskningen visar att det tar längre tid 
att erövra ett fullt fungerande skolspråk än vad intäkterna kan bidra 
med.  Minskade intäkter men fortsatt behov av stöd på olika sätt 
innebär att resurser i ännu större utsträckning behöver prioriteras av 
grundresursen. Fler barn och elever i behov av anpassningar och sär-
skilt stöd och en större in- och utflyttning i kommunen, men också 
en större omflyttning inom kommunen påverkar möjligheterna att 
tillgodose det extra stöd som dessa elever behöver och har rätt till. 

Verksamheterna arbetar med att få budgeten i balans vilket är en stor 
utmaning då antalet barn och elever ökat de senaste åren. Fler barn 
och elever är i behov av särskilt stöd och det är svårt att tillgodose det 
extra stöd som dessa elever behöver och har rätt till. Såväl i försko-
lan som i skolan ökar antalet elever med diagnoser inom NPF och 
Autismspektrat. Dessa barn och elever ställer stora krav på resurser 
och lärmiljöer. 

Under de närmsta åren är flera nya projekt på gång inom sektorn 
kopplat till verksamheternas lokaler. Många lokaler har även stort 
behov av underhåll. Anpassade, funktionella och tilltalande lokaler 
är en viktig faktor för såväl barns och elevers lärande, trivsel och 
trygghet som för medarbetarnas arbetsmiljö och för rekrytering av ny 
personal.

För att inte försämra arbetsmiljön och förutsättningarna för skolleda-
re, lärare och annan personal att bedriva sitt uppdrag, krävs fortsatta 
satsningar på sektorn. Det är viktigt, inte minst ur ett rekryte-
ringsperspektiv, att Eksjö kommun kan erbjuda goda arbetsvillkor 
för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Med 
en ansträngd arbetssituation riskeras att det för lärandet så viktiga 
relationsskapandet mellan lärare och barn/elev försvåras. Det riskerar 
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också att leda till att möjligheterna till samverkan, samarbete och kol-
legialt lärande utifrån elevernas och verksamhetens behov minskar. 

Gällande riktlinjer utifrån Coronapandemin har flera barn och elever 
gått miste om mycket tid i sektorns verksamheter. Ökad frånvaro 
påverkar den pedagogiska, sociala och språkliga utveckling som barn 
och elever behöver och har rätt till. Det kan också bli en framtida 
utmaning för verksamheten att ta igen och kompensera förlorad tid 
i förskoleverksamheten samt undervisningstid i skola och gymnasie-
skola vilket i sin tur höjer kraven på sektorns personal att säkerställa 
att alla elever når målen.

Nya kursplaner för grundskolan kommer att träda i kraft den 1 juli 
2021. Detta innebär att fortbildning av personal måste ske.

Verksamhetsförändringar
Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa driftramen för barn- 
och utbildningssektorn, detta innebär en nettokostnadsökning med 
totalt 10,9 mnkr jämfört med 2020.

Förändringen i driftram innebär följande:
• Resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
• Delar av personalminskningar beslutade i förra budget- 
 processen återförs
• Resurser tillförs för doktorandtjänst
• Förskola på oregelbunden tid erbjuds inte vecka 28–31 eller  
 vid storhelger, dock ska förskolan på oregelbunden tid vara  
 öppen varannan helg utifrån nuvarande system. 
• Resurser tillförs grundskolan 2022–2023 för insatser utifrån  
 skolinspektionens granskning 
• Ny idrottshall och tre klassrum, Grevhagsskolan
• Resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjuts- 
 upphandlingen
• Resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet för mindre  
 skolor 2023
• Resurser tillförs för IT-pedagog 2021–2022
• Resurser tillförs för kameraövervakning av grundskolor från  
 2022
• Resurser tillförs för lägre intäkter för IKE (interkommunala  
 ersättningar) samtidigt som ambitionen ökas för att göra  
 gymnasieskolan attraktiv.
• Minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom  
 minskat matsvinn
• Utöka resurser för läromedel/undervisningsmedel utifrån ökad  
 digitalisering
• Effektivisera måltidsverksamheten på gymnasiet
• Minska tjänst som hörselpedagog

Förändringar beskrivs för respektive verksamhet nedan.

Öppen förskola
Ingen verksamhetsförändring.

Förskola 1-5 år och pedagogisk omsorg
I budget 2021 tillförs medel för ökade hyreskostnader, ökade kostna-
der för barn i behov av särskilt stöd, kostnader för doktorandtjänst. 
Barnantalet minskar inom förskola och pedagogisk omsorg vilket 
innebär en minskad ram för volymförändringar. Sedan tidigare finns 
beslut om minskad ram för samordning öppettider fritidshem och 
Wifi i förskolans lokaler, samt en ökad ram för förskollärarutbild-
ning. Tidigare beslut, som avser 2021, gällande personalminskningar 
återförs och inga personalminskningar finns under 2021.

Fritidshem
Verksamheten tillförs resurser utifrån volymförändringar. Tidigare 
beslut, som avser 2021, kring personalbesparing innebär en minskad 
personaltäthet. Antalet barn i fritidshemmen har ökat under senare 
år och förutspås en fortsatt ökning. Tillsammans med förskoleverk-
samheten ska, enligt tidigare beslut, en samordning av öppettider 
genomföras.

Förskoleklass
Verksamhetens resurser minskas utifrån volymförändringar. Tidigare 
beslut, som avser 2021, kring personalbesparing innebär en minskad 
personaltäthet. 

Grundskola
Grundskolan bedöms ha en fortsatt elevökning och i budget 2021 
har medel tillförts för volymförändringar inkluderat måltidsverk-
samheten och skolskjuts. Medel tillförs för ökade hyreskostnader, 
modersmålslärare/studiehandledare, SvA-lärare, IT-pedagog samt 
ökade kostnader för elever i behov av särskilda stödinsatser. Tidigare 
beslut, som avser 2021, kring personalbesparing återförs och inga 
personalminskningar finns under 2021. 

Grundsärskola
Verksamheten tillförs resurser utifrån volymförändringar. Tidigare 
beslut, som avser 2021, kring personalbesparing återförs och inga 
personalminskningar finns under 2021.

Gymnasieskola inklusive elevhem och  
aktivitetsansvar
Med anledning av en prognostiserad minskning av elevantal reduce-
ras resurstilldelning. Tidigare beslut, som avser 2021, kring personal-
besparing återförs och inga personalminskningar finns under 2021.
Verksamheten har under senare år en negativ utveckling avseende 
interkommunala ersättningar (IKE) och har under 2020 ett stort 
prognostiserat underskott med anledning av detta. Detta under-
skott får gymnasieskolan medel för till budget 2021, det finns även 
en effektivisering som är kopplat till IKE. Medel tillförs för ökade 
hyreskostnader.

Gymnasiesärskola
Med anledning av en prognostiserad minskning av elevantal reduce-
ras resurstilldelning. Verksamheten har tidigare beslutade personal-
neddragningar vilket kommer påverka lärartätheten negativt under 
2021. Medel tillförs för ökade hyreskostnader.
 
Sektorsövergripande
Inom sektorsövergripande tillförs medel för ökade hyreskostnader.

Riskavvägningar i internbudget 
2021
Det råder i slutet av 2020 en viss osäkerhet kring utformning, nivåer 
och villkor för statsbidrag från Skolverket. 

Statsbidrag från Migrationsverket för såväl nyanlända elever som fått 
uppehållstillstånd som för asylsökande elever är svårt att prognosti-
cera för kommande år. Under hösten 2020 har intäkterna halverats 
och prognosen är att den trenden kommer att hålla i sig även 2021. 
Detta innebär minskade medel för studiehandledning, modersmål 
och stöd till elever som har fortsatt stora behov.
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De senaste åren har kostnaden för elevplaceringar i andra kommuner 
ökat. Denna trend har en betydande budgetpåverkan, då det rör sig 
om stora belopp per enskild individ. Vid fler elevplaceringar innebär 
det en stor risk kopplat till budget.

Medel har tillförts för Gymnasieskolans interkommunala ersättning-
ar men det finns fortfarande en viss osäkerhet kring elevernas val av 
utbildning och gymnasieskola.

Organisationen vid minskad personalresurs är en utmaning. Utifrån 
senare års personalbesparingar är en förutsättning för att hålla budget 
exakt rätt antal årsarbetare. Tjänstgöringsgraden måste alltså definie-
ras på tiondels nivå, samtidigt som det är en utmaning att rekrytera 
och behålla personal. Enheterna riskerar att hamna någon tiondel fel 
i bemanningsnivå utifrån vad som är budgetmässigt möjligt för att 
rekrytera till aktuell enhet. En fortsatt gemensam bemanningsplan 
och stort fokus på att samutnyttja resurser är en viktig förutsättning 
för att klara respektive enhets och därmed verksamhets budgetram. 

Investeringar
Sektorns investeringsmedel används till stor del till reinvestering av 
förskolans och skolans inventarier för att behålla en förskola/skola 
som är ändamålsenligt inredd och utrustad. Barn- och utbildnings-
sektorn har en investeringsram år 2021 på 4 010 tkr. Dessa resurser 
är fördelade enligt följande:

800 tkr: Förskola
2 100 tkr: Grundskola
150 tkr: Kostverksamheten 
550 tkr: Gymnasieskola
250 tkr: Gymnasiesärskola
160 tkr: Sektorsövergripande
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(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

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

Förskola 1–5 år    
Intäkter  -21,5 -21,5 -21,5 -21,5
Kostnader  127,9 126,1 126,3 125,3
   varav personalkostnader  89,6 87,3 87,3 87,3
   varav Interkommunala ersättningar  11,3 11,3 11,3 11,3
Nettokostnader  106,4 104,6 104,8 103,8
    

Pedagogisk omsorg    
Intäkter  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Kostnader  6,2 6,2 6,2 6,2
   varav personalkostnader  4,5 4,5 4,5 4,5
   varav Interkommunala ersättningar  0,0 0,0 0,0 0,0
Nettokostnader  5,9 5,9 5,9 5,9
    

Fritidshem    
Intäkter  -6,0 -6,0 -6,0 -6,0
Kostnader  20,1 20,6 21,1 21,2
   varav personalkostnader  19,4 20,0 19,4 19,4
   varav Interkommunala ersättningar  -0,2 0,0 -0,2 -0,2
Nettokostnader  14,1 14,6 15,1 15,2
    

Förskoleklass    
Intäkter  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Kostnader  10,2 9,8 10,0 9,7
   varav personalkostnader  9,5 9,1 9,8 9,5
   varav Interkommunala ersättningar  0,0 0,0 0,0 0,0
Nettokostnader  10,1 9,7 9,9 9,6
    

Grundskola    
Intäkter  -38,3 -38,3 -38,3 -38,3
Kostnader  222,5 229,3 232,5 235,4
   varav personalkostnader  142,4 146,8 146,8 146,8
   varav Interkommunala ersättningar  -5,7 -5,7 -5,7 -5,7
Nettokostnader  184,2 191,0 194,2 197,1
    

Grundsärskola    
Intäkter  -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Kostnader  11,7 13,1 13,6 13,6
   varav personalkostnader  11,2 12,6 13,2 13,2
   varav Interkommunala ersättningar  -0,4 0,0 -0,4 -0,4
Nettokostnader  10,9 12,3 12,8 12,8
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(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Gymnasieskola, inkl. elevhem och
kommunalt aktivitetsansvar
Intäkter  -9,4 -9,4 -9,4 -9,4
Kostnader  77,1 83,3 79,9 79,2
   varav personalkostnader  46,4 45,2 45,2 45,2
   varav Interkommunala ersättningar  8,4 15,5 13,5 13,5
Nettokostnader  67,7 73,9 70,5 69,8
    
Gymnasiesärskola    
Intäkter  -4,2 -4,2 -4,2 -4,2
Kostnader  12,6 10,7 9,7 9,2
   varav personalkostnader  9,3 7,4 6,8 6,3
   varav Interkommunala ersättningar  -4,2 -2,4 -4,2 -4,2
Nettokostnader  8,4 6,5 5,5 5,0
    
Sektorsövergripande    
Intäkter  -1,7 -1,7 -1,7 -1,7
Kostnader  26,1 26,2 29,5 29,8
   varav personalkostnader  13,0 13,0 13,0 13,0
Nettokostnader  24,4 24,5 27,8 28,1

Barn- och utbildningssektorn totalt
Intäkter  -82,9 -82,9 -82,9 -82,9
Kostnader  516,5 527,4 530,8 531,6
   varav personalkostnader  345,8 346,4 346,6 345,8

   varav Interkommunala ersättningar  9,3 16,5 27,4 27,4

Nettokostnader  433,6 444,5 448,0 448,7

(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Investeringar  6,8 4,0 4,4 4,4



42 EKSJÖ KOMMUNS BUDGETDOKUMENT 2020

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 funktions- 
 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 öppenvårds- 
 insatser 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 medarbetare är 859 tillsvidareanställda fördelat på   
 778,89 årsarbetare (2020-08-15)

Budgetens överensstämmelse och 
koppling till verksamhetsplan
Budgetmaterialet har utformats för att uppfylla sociala sektorns 
verksamhetsplan och Eksjö kommuns kommunprogram. 

Grunduppdrag
Sociala sektorns grunduppdrag är att främja människors:

• ekonomiska och sociala trygghet
• jämlikhet i levnadsvillkor
• aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser och verksamheterna ska bygga på respekt för 
människors självbestämmande och integritet.

För att bibehålla och för att budgeten ska harmonisera med nuvaran-
de kvalitet i sociala sektorns grunduppdrag har poster inom stöd och 
service inom funktionshinderomsorgen identifierats, dels volymför-
ändringar i fler antal individer dels behov inom daglig verksamhet. 
Inom äldreomsorgen finns framförallt behov av resurser för att klara 

prognostiserade volymförändringar för att upprätthålla kvaliteten på 
grunduppdraget. 

I syfte att måltidsverksamheten ska kunna fokusera mer på sitt 
grunduppdrag, att rätt kompetens ska utföra rätt saker, föreslås en 
likvärdighet i hyresavtal för samtliga äldreomsorgskök. Detta för att 
måltidsverksamheten ska kunna fokusera på måltidsverksamheten 
och att tekniska fastighetsfrågor inklusive maskinpark ska hanteras av 
fastighetsbolagen. 

Kommunprogrammet
I sociala sektorns verksamhetsplan finns några effektkedjor där det 
är identifierat vad sektorn ska prioritera för att bidra till att de fyra 
effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. Följande poster finns 
med i budgetmaterialet som kan kopplas till kommunprogrammet. 

• Till effektmålet om livskvalitet, att Eksjö kommuns invånare  
 upplever att de mår bra och känner sig nöjda med sin livs- 
 situation, finns indikatorer om att såväl minska försörjnings- 
 stöd som att arbetslösheten ska vara lägre i Eksjö kommun än  
 riksgenomsnittet.  

• Till effektmålet om samhällsplanering, att Eksjö kommun ska  
 ha en robust och hållbar infrastruktur samt ett varierat ut 
 bud av boendeformer i olika delar av kommunen, har  
 sociala sektorn med i sin verksamhetsplan att analys av behov  
 av boendeformer ska göras. Av sociala sektorns olika  
 verksamheter är äldreomsorgen en specifikt utpekad viktig  
 verksamhet utifrån de indikatorer som finns till effektmålen  
 i kommunprogrammet. Indikatorn andel personer över 65 år  
 som anger att de är mycket eller ganska nöjda med hem- 
 tjänsten ska vara minst 93 procent och samma mätning inom  
 särskilt boende ska vara minst 90 procent är uppnådda där  
 Eksjö har resultat 96 procent respektive 91 procent (år 2019). 

Omvärldsanalys
Trender som bedöms påverka sektorns verksamhet de närmast kom-
mande 2–3 åren med både stor sannolikhet och stor betydelse är:

• ny teknik
• stigande förväntningar på välfärden
• integration
• konkurrens om kompetens.

Framtidens socialtjänst behöver anpassa sig till ett samhälle där 
invånarna kommer att förvänta sig ökad tillgänglighet, öppenhet 
och innovation. Det kräver transparens, nya kommunikationsvägar 
för att erbjuda stöd, delaktighet och ökad tillgänglighet. Det krävs 
att sektorn går i takt med den digitala utvecklingen. Demografin 
förändras, det blir fler äldre och våra invånare kommer från olika 
kulturer som har annan bakgrund och andra värderingar. Sektorn 
behöver arbeta och tänka annorlunda för att möta framtidens behov. 
Den sociala sektorn behöver lära mer om nära vård och olika kulturer 
för att förstå och därmed kunna ge rätt stöd. Dessutom behöver 
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sektorn utveckla samverkansformer för att kunna samverka med 
fler, och kanske andra aktörer än tidigare, och på så sätt se till hela 
människan. 

Sociala sektorn är i behov av att arbeta med att marknadsföra vilka 
sektorn är och vad sektorn står för, både internt och externt. Sektorn 
behöver också arbeta med att förbättra rekryteringsprocessen. Sek-
torn behöver möjliggöra yrkesutveckling för personalen.
Pandemin covid-19 har påverkat och kommer att påverka verksam-
heten, både för brukare och medarbetare genom olika prioriteringar 
för att ständigt arbeta för en minskad smittspridning som kräver 
både andra arbetssätt och kunskapspåfyllnad för att kunna möta 
rekommendationer från folkhälsomyndigheten och smittskydd. 
Tillgång av skyddsmaterial till sociala sektorns verksamheter för att 
underlätta och säkerställa tillgång av material har visat sig vara av stor 
betydelse.

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 för-
hållningssätt till personlig assistans samt för volymförändringar inom 
verksamheten. Sektorn har ingen reserv i budgeten 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. 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 förändras 
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 boendelösning-
ar, 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 
2020 är cirka 6 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 utvecklingen av 

Covid-19 samt hur global och svensk konjunktur utvecklas till följd 
av pandemin.

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 2020 har följande justeringar beslutats om till planperioden 
2021–2023:

År Ram
2021 +1,3 mnkr
2022 +1,7 mnkr
2023 +0,9 mnkr

I budgetprocessen 2021-2023 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 för att minska ensambemanning inom särskilt  
 boende tillförs från 2021
• att resurser för utbildning i demensvård tillförs
• att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare
• att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet
• att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för  
 försörjningsstöd
• att resurser tillförs för minskade integrationsmedel
• att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela plan- 
 perioden samt ytterligare 2 ungdomslotsar under åren  
 2021 och 2022
• att effektivisering av fastighetskostnader ska ske

Utöver ovanstående finns i tidigare budgetprocess beslutat om för-
ändringar som påverkar budgetramen 2021 och framåt. 

Äldreomsorg och Hälso- sjukvård
Äldreomsorg
Utökning av budgetram
Budgetresurser till äldreomsorgen utökas för att minska ensambe-
manningen inom särskilt boende på motsvarande 0,9 mnkr. Dessut-
om tillförs medel för volymförändringar utifrån befolkningsprognos 
om 0,4 mnkr. Utöver detta tillförs 0,06 mnkr för en tilläggsmodul 
till hemtjänstens verksamhetssystem samt 0,07 mnkr till utbildning 
för personal på särskilt boende inom demens. Inom kostverksam-
heten tillskjuts medel för hyreshöjning för köket på Snickaren om 
0,3 mnkr.
Minskning av budgetram
Budgeten innebär att äldreomsorgsavgifter beräknas stiga med 0,05 
mnkr på grund av volymförändringarna inom äldreomsorgen.

Sedan tidigare år finns även beslutat en utökad besparing för hem-
tjänsten från 2021 med 2,1 mnkr utöver sedan tidigare beslutade 
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besparingar från 2018, 2019 och 2020 inom äldreomsorgen på 12,6 
mnkr. Dessutom får beslutet i budgetprocessen inför 2020 att mins-
ka med en nattpatrull helårseffekt 2021 vilket innebär en minskad 
budgetram med 0,4 mnkr 2021 jämfört med 2020.

Hälso- & sjukvård 
Utökning av budgetram
Medel tillskjuts för ett verksamhetssystem för digital signering om 
0,2 mnkr.

Minskning av budgetram
Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen finns ingen ny minskning i 
budgetram för 2021. Sedan tidigare finns dock en utökad minskning 
i personal beslutad för 2021 om 0,3 mnkr.

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 0,2 mnkr till nattresurser 
inom omsorgen. Vidare tillförs 0,8 mnkr till daglig verksamhet.

Minskning av budgetram
I den tilldelade ramen finns inga nya minskningar. Sedan tidigare år 
finns beslutat 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 innebär förändringarna en mins-
kad budget med 4,1 mnkr 2020 och ytterligare 4,1 mnkr 2021 och 
framåt. Totalt blir den minskade ramen 8,2 mnkr 2020 och 2021 
sammanvägt.

Socialt stöd
Utökning av budgetram
I tilldelad ram tillförs medel för minskade integrationsmedel om 
3,6 mnkr. Dessa minskar sedan under 2022 med 1,0 mnkr. Under 
2021 tillförs även medel för de två befintliga ungdomslotsarna samt 

budgetmedel för en utökning med ytterligare två ungdomslotsar 
under 2021 och 2022. Budgettillskottet för ungdomslotsar är totalt 
1,8 mnkr 2021.

Minskning av budgetram
Sedan budgetbeslut 2020 kommer resurser som kommer från Migra-
tionsverket omfördelas till försörjningsstödet. Under 2020 fördelades 
4 mnkr från dessa medel till ekonomiskt bistånd med en minskning 
om 1 mnkr årligen 2021 samt 2022.  

Inom socialt stöd ska verksamheten genomlysas med målsättningen 
att ge en ytterligare effektivisering och kostnadsbesparing motsvaran-
de 0,8 mnkr 2021 (totalt år 2020, 2021 och framåt är besparingen 
på 1,5 mnkr från 2021)

Sektorsövergripande
Utökning av budgetram
Budget utökas även för utbildningsinsatser i det nya verksamhetssys-
temet år 2021 samt 2022 om 0,3 mnkr årligen.

Minskning av budgetram
Budgetramen justerar budgeterad nivå för kostnader som indexupp-
dateringar knutna till fastigheter och hyresavtal under planperioden. 
För 2021 innebär det en nettominskning av budget med 1 mnkr. 
Budgetramen innebär att tidigare beslutad besparing motsvarande 
2,2 miljoner kronor ökar till totalt 4,5 miljoner kronor under plan-
perioden. Dessa ska genomföras med effekt totalt sett i hela sektorn 
med ökande effekt under planperioden. 

Investeringsramar
Sociala sektorns investeringsramar är för 2021 2,4 mnkr, för 2022 
3,0 mnkr och för 2023 2,9 mnkr. Under planperioden ska investe-
ringsmedlen framförallt användas till investeringar med anledning av 
införandet av ett nytt verksamhetssystem samt inventarier. 



45EKSJÖ KOMMUNS BUDGETDOKUMENT 2020



46 EKSJÖ KOMMUNS BUDGETDOKUMENT 2020

(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Äldreomsorg särskilt boende    
Intäkter  -13,1 -13,1 -13,1 -13,1
Kostnader  121,6 122,6 122,6 122,6
   varav personalkostnader  92,9 93,9 93,9 93,9
Nettokostnader  108,5 109,5 109,5 109,5
    

Äldreomsorg ordinärt boende    
Intäkter  -99,3 -99,4 -99,5 -99,6
Kostnader  186,2 184,6 185,2 185,2
   varav personalkostnader  99,6 97,9 98,5 98,6
Nettokostnader  86,9 85,2 85,7 85,6
    

Kosten    
Intäkter  -14,8 -14,8 -14,8 -14,8
Kostnader  19,9 20,2 20,2 20,2
   varav personalkostnader  10,6 10,6 10,6 10,6
Nettokostnader  5,1 5,5 5,5 5,5
    

Bemanningsenheten    
Intäkter  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Kostnader  4,6 4,6 4,6 4,6
   varav personalkostnader  3,9 3,9 4,0 4,0
Nettokostnader  4,2 4,2 4,2 4,2
    

Hälso- och sjukvård    
Intäkter  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Kostnader  34,1 34,0 34,0 34,0
   varav personalkostnader  25,5 25,3 25,3 25,3
Nettokostnader  33,4 33,4 33,4 33,4
    

LSS/SFB-verksamhet    
Intäkter  -86,0 -86,0 -86,0 -86,0
Kostnader  187,5 186,7 186,7 186,7
   varav personalkostnader  147,6 146,8 146,8 146,8
Nettokostnader  101,5 100,7 100,7 100,7
    

Socialt stöd    
Intäkter  -38,4 -34,8 -34,8 -34,8
Kostnader  126,7 128,0 128,0 127,1
   varav personalkostnader  70,5 72,3 72,3 71,4
   varav kostnader ek bistånd  21,2 21,2 20,2 19,2
Nettokostnader  88,3 93,2 93,2 92,3
    

Sektorsövergripande funktioner    
Intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader  16,9 14,4 15,3 15,6
   varav personalkostnader  8,5 7,2 7,2 7,2
Nettokostnader  16,9 14,4 15,3 15,6

*
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*Egenregins perosonalkostnader är ej specificerade.

Sociala sektorn totalt
Intäkter  -252,6 -249,0 -249,1 -249,2
Kostnader  697,4 695,1 695,6 695,0
   varav personalkostnader  459,1 457,9 458,6 457,6

Nettokostnader  444,8 446,1 446,5 445,8

(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Investeringar
Sociala sektorn  3,3 2,4 3,0 2,9
Nettokostnader  3,3 2,4 3,0 2,9

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

  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023
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Kultur / Fritid / Högskola / Vuxenutbildning / Näringsliv / Turism

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Verksamhetsidé
Tillväxt- och utvecklingssektorn (TUS) synliggör att attraktivitet, 
tillväxt och utveckling är viktiga frågor för Eksjö kommun. 

TUS uppdrag är att uppmuntra inflyttning till kommunen, av såväl 
individer som företag. TUS ska arbeta för att invånarna i Eksjö kom-
mun ska erbjudas bra kultur- och fritidsutbud samt ges möjlighet 
till att vidareutbilda sig. TUS ska ge möjlighet för ungdomar till en 
meningsfull fritid. TUS ska främja ett gott näringsliv i kommunen.

Ansvarsområden
• Internationalisering
• Kultur

 - Eksjö museum
 - Turism
 - Kulturskola
 - Bibliotek

• Fritid
 - Anläggningar
 - Fritidsutveckling
 - Öppen Ungdomsverksamhet

• Näringsliv
 - Nystartar och utveckling av företag
 - Näringslivsfrämjande åtgärder
 - One door in

• Vuxenutbildning
 - Vux i12
 - Campus i12

Antal tillsvidareanställda är 97 personer fördelat på 87,7 årsarbetare 
(2020-08-31).

Budgetens överensstämmelse och 
koppling till verksamhetsplan
Grunduppdrag
I syfte att uppmuntra till inflyttning och marknadsföra Eksjö kom-
mun som en attraktiv kommun görs en satsning på en kulturscen 
från och med 2023. För Eksjö som kultur och arrangemangskom-
mun är det viktigt med en kulturscen som skapar förutsättningar 
för ett rikt kulturliv. I linje med grunduppdraget som även innebär 
att ge invånarna att kunna vidareutbilda sig tillförs även medel för 
undersköterskeutbildningen och förskollärarutbildningen under 
planperioden. 

Kommunprogrammet
I tillväxt- och utvecklingssektorns verksamhetsplan finns några 
effektkedjor där det är identifierat vad sektorn ska prioritera för att 
bidra till att de fyra effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. 

Tillväxt- och utvecklingssektorns har identifierat två poster som 
förstärker detta arbete under budgetperioden 2021–2023.

• Till effektmålet om livskvalitet, att Eksjö kommuns invånare  
 upplever att de mår bra och känner sig nöjda med sin livs- 
 situation, finns det en indikator om att minska försörjnings- 
 stöd med minst fem procent per år under programperioden.  
 Kommunen har blivit beviljade ett ESF-projekt som syftar  
 till att minska antalet personer i försörjningsstöd. Med hjälp  
 av bidraget kan sektorn tillsammans med den sociala sektorn  
 göra riktade insatser för att minska andelen personer som idag  
 är beroende av försörjningsstöd.  

• Till effektmålet attraktivitet, att Eksjö kommun ska upplevas  
 som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i, bidrar  
 en kulturscen till att Eksjö kommun stärker sin roll som kultur-  
 och arrangemangskommun.

Omvärldsanalys 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har identifierat 13 trender 
som kan påverka det kommunala arbetet. TUS sektor har prioriterat 
tre av dessa som tros kunna påverka verksamheten i särskild grad.

Trenden Polarisering
Trenden kan få till följd att färre nyttjar kultur eller deltar i fören-
ingsliv. Det kan även leda till minskad köpkraft inom vissa segment. 
På den positiva sidan kan det även leda till att andra typer av affärer 
eller näringsliv kommer fram.

Trenden Ökat fokus på landsbygden 
Trenden kan ha positiv påverkan genom att statliga projektmedel och 
EU-medel riktar in sig på stödåtgärder för att lyfta landsbygdsföreta-
gande och landsbygdsutveckling.

Trenden Fokus på integration 
Viktigt här är att låta barn med olika bakgrund och förutsättningar 
komma in i samhället, föreningslivet och idrotten.

Fritidsavdelningen märker en fortsatt avmattning gällande delta-
gande i organiserat idrottsutövande. Trenden pekar istället på att 
intresset ökar när det gäller att utöva icke organiserade aktiviteter. 
Möjligheten att aktivera sig när det passar individen är mer lockande 
än att vara bunden till en viss tidpunkt. För att möta denna föränd-
ring behöver sektorn fånga upp och om möjligt tillgodose behovet 
av lämpliga platser och lokaler där dessa aktiviteter kan utövas, till 
exempel näridrottsplats och skateområde vid Storegårdsområdet i 
Eksjö. Satsningar för ungdomar planeras även österut i kommunen. 

För att motverka utanförskap och öka inkluderingen har Fritidsav-
delningen en stor utmaning att fånga upp kommuninvånare som inte 
tillhör någon förening eller på annat sätt ingår i en social gemenskap. 
Detta kan ske genom att framförallt ungdomar erbjuds aktiviteter, 
både fysiska och av annan karaktär, där de kan delta en eller flera 
gånger utan att de binder upp sig för ett mer långsiktigt deltagande.
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Eksjö kommuns befolkningsökning har under senare tid inte haft 
den ökning som förväntats. Ett levande civilsamhälle, 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. Fortsatt underhåll för att hålla en hög kvalitet och undvika 
slitage på anläggningar krävs för att bibehålla attraktivitet. 

Coronapandemin har lett till en samhällskris med radikalt förändra-
de förutsättningar för näringsliv, företagande och sysselsättning. För 
turism och besöksnäring globalt och i Sverige beskrivs pandemin och 
dess konsekvenser som den största krisen hittills då den berör denna 
näring i hela världen. 

På grund av coronaviruset har åtgärder som satts in i samhället 
lett till att ekonomin bromsat in. Främst har detta drabbat handel, 
besöksnäring och restauranger. Industriföretag i Eksjö kommun 
upplever generellt fortsatt bra orderingång. Undantag finns. Varsel 
är lagda inom vissa företag, och kommunen kan vänta sig fler varsel 
framöver, om konjunkturen fortsätter med sin avmattning.  
Nystarter av företag, utveckling av befintliga företag och öppen dia-
log med väletablerade företag är mycket viktiga bitar för att näringsli-
vet ska fortsätta utvecklas positivt.

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 utma-
ning består bland annat i att med befintliga resurser skapa förutsätt-
ningar för alla kommuninvånare med olika förutsättningar att ha en 
meningsfull fritid i kommunen.

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.

Verksamhetens 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, 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 utbildning 
beviljad och under år tre få fem utbildningar beviljade påverkar verk-
samheten och skapar en oro. Ytterligare osäkerhet i budget skapas om 
antalet platser inte fylls eller om studerande avbryter sin utbildning. 
Uteblivna utbildningar inom Campus i12 påverkar även näringslivet 
inom kommunen som står inför stora utmaningar med personaltill-
sättning inom den närmsta framtiden. Genom ett starkt samarbete 
mellan vuxenutbildningarna och näringslivet kan näringslivet hitta 
rätt personal till rätt verksamhet under tiden som personen är stu-
dent vid någon av utbildningarna. 

Då större delen av affärsutvecklartjänsten hos näringslivsavdelningen 
är finansierad av Science Park finns det alltid en viss risk att Science 
Park ändrar sin finansiering framöver, vilket kan innebära att kom-
munen står utan en affärsutvecklare. 

Näringslivsavdelningen personalstyrka finansieras till viss del via 
projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektansök-
ningar görs löpande men nuvarande programperiod är avslutad. 
Under 2021 avslutas projekt Attraktiv industri vilket medför att det 
inte längre finns personella resurser som arbetar med kompetensför-
sörjning. Idag arbetar 1,6 tjänst med projektet, varav 1 tjänst är en 
projektanställning. De resterande 0,6 tjänst behöver från och med 
hösten 2021 rymmas i näringslivsavdelningens budget. Näringslivs-
avdelningens samverkan med näringslivsbolaget eksjö.nu:s projekt 
FÖRTUR - förenklad medflyttarservice avslutas under 2021 och 
leder till att arbetet med tandemrekrytering kommer avslutas.

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. Den pågående pandemin har påverkat budget i stor 
omfattning eftersom antalet besökare minskat rejält samt att event 
inte kunnat verkställas. 

En osäkerhet i budgeten är de oförutsedda renoverings- och under-
hållskostnader som kan uppstå i föreningsägda fastigheter. Detsamma 
gäller fastigheter där en förening ansvarar för hela eller del av driften.
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Verksamhetsförändringar
Jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen 
för tillväxt- och utvecklingssektorn för år 2020 har nedanstående 
justeringar beslutats om till planperioden 2021–2023. 

År Ram
2021 -0,4 mnkr
2022 -1,6 mnkr
2023   0,0 mnkr
 
Tillväxt- och utvecklingssektorns ram innebär:

• att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
• att arbetat i sektorns verksamhet som effektiviseras från 2022  
 för att frigöra resurser för delfinansiering av en kulturscen
• att resurser tillförs för driftkostnader för en kulturscen från  
 2023
• att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt  
 aktivitetsbidrag
• att resurser anpassad efter hyresintäkter för ungdoms- 
 verksamheten
• att medel tillförs för fortsatt genomförande av  
 undersköterskeutbildning och förskollärarutbildning
• att effektivisering av SFI-undervisning ska ske
• att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus i12 är  
 tillförda

Förändringarna beskrivs för respektive verksamhet nedan:

Sektorsövergripande
Verksamheten har blivit beviljad ett projekt från Europeiska Soci-
alfonden (ESF) som syftar till att minska antalet personer i försörj-
ningsstöd. Projektets totala budget är 5,86 mnkr. Eksjö kommuns 
insats är 3,1 mnkr varav 2,9 mnkr utgör tid och 0,2 mnkr tkr övrig 
insats. Europeiska Socialfonden bidrar med 2,75 mnkr. För pro-
jektets genomförande krävs ett antal resurser såsom projektledare, 
koordinator. Om kompetensen inte finns inom kommunen beräknas 
kostnaden för 1,5 tjänst bli ca 1,5 mnkr år 2021 och 1 mnkr år 
2022. I de beloppen ingår även upphandling av följeforskare.

Kulturverksamheten
Allmän kultur
Medel för driftkostnader för en kulturscen tillförs från 2023. Frågan 
om och behovet av ett kulturhus i Eksjö har diskuterats i många år. 
Frågan aktualiserades då Fortifikationsverket tog ett centralt beslut 
om att inte längre hyra ut sina lokaler till externa parter. Detta 
drabbade kulturföreningarna i Eksjö som haft tillgång till Fritidsgår-
den där det finns scen och publika ytor. För Eksjö som kultur och 
arrangemangskommun är det viktigt med en kulturscen som skapar 
förutsättningar för ett rikt kulturliv. 

Museum
Intäktsfinansieringen för Eksjö museum ska fortsätta effektueras un-
der 2021 och 2022 med 0,4 mnkr respektive år. Åtgärden är beslutad 
i budgetprocessen 2020–2022.

Fritidsverksamheten
Fritid allmän
Resurser för kommunalt aktivitetsbidrag minskas med 0,03 mnkr 
eftersom efterfrågan på bidraget sjunkit med 5–7% per år under de 
senaste åren.  

Öppen ungdomsverksamhet
Resurser för öppen ungdomsverksamhet minskas under planperi-
oden. Minskningen innebär en budgetreducering med 0,1 mnkr 
under 2021 och 0,13 mnkr under 2022 och 2023. Minskningen 
kompenseras av den hyresintäkt som Öppen Ungdomsverksamhet får 
eftersom andra våningen på Spelverket hyrs ut till en extern aktör. 

Vuxenutbildningarna 
Vux i12
Medel har tillskjutits från och med 2021 för genomförande av 
undersköterskeutbildning. Åtgärden är beslutad i budgetprocessen 
2020 – 2022. Ytterligare medel (0,2 mnkr) tillförs under 2022 och 
2023 för att utöka och bredda verksamheten med validering och 
utbildning. 

Resurser för SFI-undervisningen effektiviseras under planperioden. 
0,6 mnkr under 2021 och 1,2 mnkr under 2022 och 2023. Effekti-
viseringen beror på att SFI-elever från och med hösten 2020 antas på 
distans, på samma sätt som eleverna på gymnasial nivå gör i dags-
läget. SFI-lärarnas roll förändras genom att de inte längre kommer 
att ansvara för vare sig planeringar på kursnivå, bedömningar eller 
betygssättning. Lärarrollen innebär istället att fokus på färdighets-
träning ökar liksom handledningen och individuella anpassningar. 
Genom den förändrade rollen kan varje lärare ansvara för något fler 
elever.

Enligt beslut i budgetprocess 2020–2022 fortsätter effektivisering av 
timvikarier avseende Vux i12 under 2021. 

Campus i12
Inom vuxenutbildningar kvarstår under 2021 en effektivisering från 
budgetprocess 2020–2022 (-1,5 mnkr). 

Medel har tillskjutits från och med 2020 för genomförande av 
förskollärarutbildning. Åtgärden är beslutad i budgetprocessen 2020 
– 2022. Ytterligare medel (0,14 mnkr) tillförs under 2022 och 2023 
för att kunna finansiera undervisningslokaler och administration. 

Medel tillförs för lokaler och driftkostnader för lokaler under 
perioden (1,72 mnkr). Campus Hall och 12:an står idag tomma 
och avtalen går inte säga upp. Det pågår ett arbete för att hitta nya 
hyresgäster till de tomma lokalerna för att bli av med hyres- och 
driftkostnader. 

Sektorsövergripande
Medel för justering av index för hyror tillförs under perioden. 
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Volymtal/Kvalitetstal  Utfall 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Budget 2022

Besökssiffror, Eksjö stadsbibliotek  90 598 80 000 98 000 100 500

Antal besökare, museum  53 932 23 000 54 000 50 000*

Antal besökare, Tourist center  40 189 20 000 50 000 56 000

Antal inskrivna elever, kulturskolan  420** 390 390 400

Står i kö i kulturskolan  ** 220 220 220

Antal uthyrda timmar totalt fritidsanläggningar   15 202 15 000 15 500 15 550

Antal uthyrda timmar Olsbergs Arena evenemangshall   2 484 2 000 2 500 2 500

Antal besök simhallen  65 563 58 000 62 000 64 000

Antal deltagaraktiviteter, föreningar, 7–20 år  86 900 75 000 79 000 78 000

 *Under 2023 påbörjar arbetet med basutställningarna

**Tidigare system har i efterhand påvisat sig innehålla brister vilket gör 
att siffran inte är helt tillförlitlig eller saknas. 
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(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

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

Kultur    
Intäkter  -4,3 -4,7 -4,7 -4,7
Kostnader  24,3 24,3 24,4 26,4
   varav personalkostnader  13,7 13,7 13,7 14,1
Nettokostnader  20,0 19,6 19,7 21,6
     

Fritid    
Intäkter  -9,4 -9,4 -9,4 -9,4
Kostnader  31,5 31,4 31,5 31,5
   varav personalkostnader  12,8 12,8 12,8 12,8
Nettokostnader  22,1 22,1 22,1 22,2
     

Näringsliv     
Intäkter  -1,6 -1,6 -1,6 -1,6
Kostnader  4,8 4,8 4,8 4,8
   varav personalkostnader  2,0 2,0 2,0 2,0
Nettokostnader  3,2 3,2 3,2 3,2

Vuxenutbildningar 
Intäkter  -24,3 -24,3 -24,3 -24,3
Kostnader  38,1 38,0 37,7 37,3
   varav personalkostnader  19,4 16,6 16,6 16,6
Nettokostnader  13,8 13,8 13,4 13,0
    

Varav Vux i12
Intäkter  -11,9 -11,9 -11,9 -11,9
Kostnader  22,0 21,5 21,1 21,1
   varav personalkostnader  13,9 11,7 11,7 11,7
Nettokostnader  10,2 9,6 9,2 9,2
    

Varav Campus i12
Intäkter  -12,4 -12,4 -12,4 -12,4
Kostnader  16,0 16,6 16,6 16,2
   varav personalkostnader  5,6 4,9 4,9 4,9
Nettokostnader  3,6 4,1 4,2 3,8

Tillväxt- och utvecklingssektorn totalt
Intäkter  -39,6 -41,5 -41,0 -41,0
Kostnader  101,2 102,7 101,0 102,6
varav personalkostnader  49,1 46,3 46,3 46,7

Nettokostnader  61,6 61,2 60,0 61,6
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(mnkr)  Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Investeringar
Investeringar exkl överföringar från föregående år  4,6 4,6 6,0 4,6
Nettokostnader  4,6 4,6 6,0 4,6
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Resultat- och finansieringsbudget (mnkr)

 Bokslut Prognos Budget budget Budget
 2019 2020 2021 2022 2023

Resultatbudget
Verksamhetens nettokostnader -1 043,3 -1 101,1 -1 112,5 -1 142,1 -1 164,3
Avskrivningar -28,0 -25,4 -25,6 -24,3 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 071,3 -1 126,5 -1 138,1 -1 166,4 -1 188,6
Skatteintäkter 825,4 824,9 837,8 866,2 896,0
Generella statsbidrag och utjämning 261,4 337,5 326,7 328,6 321,7
Verksamhetens resultat 15,5 36,0 26,5 28,5 29,1
Finansiella intäkter 8,6 6,3 5,5 5,5 5,5
Finansiella kostnader -1,0 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat efter finansiella poster 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Extraordinära poster     
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,1 % 3,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 %
     

Finansieringsbudget (kassaflödesanalys)     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Justering för avskrivningar/nedskrivning 28,0 25,4 25,6 24,3 24,3
Justering för avsättning -0,8 -0,4 -0,4 -2,9 -0,4
Medel från verksamheten före förändring  
av rörelsekapital 50,3 66,6 56,6 54,8 58,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -5,7    
Förändring kortfristiga skulder -13,5    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,1 66,6 56,6 54,8 58,0
     

Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -8,0    
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4
     

Finansieringsverksamheten     
Minskning långfristiga fordringar 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 8,1 23,2 20,8 18,5 25,6
   varav finansiellt sparande  5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 54,5 62,6 85,8 106,6 125,1
Likvida medel vid årets slut 62,6 85,8 106,6 125,1 150,7
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Balansbudget (mnkr)
 Bokslut Prognos Budget Budget Budget
 2019 2020 2021 2022 2023

Tillgångar     
Anläggningstillgångar 500,6 518,6 528,8 540,9 549,0
Omsättningstillgångar 205,6 228,4 249,3 270,0 295,3
Summa tillgångar 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3

Eget kapital, avsättningar      
Eget kapital     
Anläggningskapital 478,9 497,3 508,1 520,9 529,7
Rörelsekapital -58,6 -35,4 -14,9 5,8 31,1
Summa eget kapital 420,2 461,8 493,3 526,7 560,8
därav årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner 15,5 15,0 15,2 14,9 14,6
Avsatt för deponi 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4
Summa avsättningar 17,5 16,6 16,4 15,7 15,0
Skulder     
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt och skuld 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3
     
Soliditet 59,5 % 61,8 % 63,4 % 65,0 % 66,4 %
Pensionsskuld tom 1997 års åtaganden 420,5 409,7 393,0 374,8 361,3
Soliditet inkl pensionsförpliktelser 0,0 % 7,0 % 12,9 % 18,7 % 23,6 %
Borgensförbindelser 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 76 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023, 
budgetdirektiv
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat direktiv för Budget och verksamhetsplan 2021-2023.

Ärendebeskrivning 
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget 
och verksamhetsplan 2021-2023 vad gäller verksamhet och finansiella mål. 
Direktivet utgår från kommunens vision och kommunprogrammet som antagits 
av fullmäktige. Budget och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under 3-
årsperioden ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen och målen i 
kommunprogrammet. Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver vision 
och kommunprogram har varit omvärldsanalys som behandlades av fullmäktige 
2019-12-12 och kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet 2020-01-23. 

Politisk viljeinriktning 2021-2023 
Vi ska arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för 
människor och företag. De positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska 
förstärkas. 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.   

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.    

Övergripande är de mest kritiska faktorerna för goda utvecklingsmöjligheter i 
dagsläget:

 Ekonomi i balans
 Integration
 Bostäder
 Digitalisering
 Kompetensförsörjning

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. 

14

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte minst 
genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och 
evenemangsorter.

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 2021-2023 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, digitalisering och kompetensförsörjning, 
prioritera följande:
- Ambitionsnivån gällande drift och investering 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

- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 
effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet

- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna 
tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet.

15

Bilaga 1 – Kommunfullmäktiges direktiv för budget 2021–2023 §76



61EKSJÖ KOMMUNS BUDGETDOKUMENT 2020

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 2021-23 ska 
tillsammans med budgeten 2020 och bokslut 2014-2019 vara i snitt 
minst 1,8 procent

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden samt under 10 
årsperioden 2014-2023
 

- För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr årligen 
avsättas 2021-2023

- 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

Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de 
ekonomiska förutsättningarna med 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. 

I underlaget till budget ska särskilt beaktas påverkan och risker för påverkan på 
verksamheter och det ekonomiska läget både på kort och på lång sikt med 
anledning av den pågående pandemin (covid-19).

Sektorernas ramar för 2021 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2019. 
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 2022 ska alltså kunna fastställs av kommunfullmäktige i 
oktober 2020.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-31
Ledningsutskottets beslut 2020-03-17
Förslag till direktiv för budget och verksamhetsplan 2021-2023
Förslag till direktiv för budget och verksamhetsplan 2021-2023 
från Annelie Hägg, Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 2021-23 ska 
tillsammans med budgeten 2020 och bokslut 2014-2019 vara i snitt 
minst 1,8 procent

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden samt under 10 
årsperioden 2014-2023
 

- För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr årligen 
avsättas 2021-2023

- 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

Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de 
ekonomiska förutsättningarna med 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. 

I underlaget till budget ska särskilt beaktas påverkan och risker för påverkan på 
verksamheter och det ekonomiska läget både på kort och på lång sikt med 
anledning av den pågående pandemin (covid-19).

Sektorernas ramar för 2021 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2019. 
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 2022 ska alltså kunna fastställs av kommunfullmäktige i 
oktober 2020.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-31
Ledningsutskottets beslut 2020-03-17
Förslag till direktiv för budget och verksamhetsplan 2021-2023
Förslag till direktiv för budget och verksamhetsplan 2021-2023 
från Annelie Hägg, Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
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Bilaga 2 – Kommunfullmäktiges budgetbeslut (förvaltningsram) 2020-06-16 §130

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 130 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 
- förvaltningsram för drift och investering
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

att fastställa den kommunala utdebiteringen för 2021 till oförändrad nivå, 
det vill säga 22,26 kr. 

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

samt planerad investeringsram
2021: 34,7 mnkr 
2022: 35,0 mnkr 
2023: 32,4 mnkr

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

Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) från 2020-04-29. Den skatteprognos som budgetberedningen 
28-29 april hade att utgå ifrån, har förbättrats med 0,2 mnkr 2021, och försämrats 
med 2,0 mnkr för 2022 och 2,9 mnkr för 2023. 

Den budget som budgetberedningen behandlar i augusti kommer uppdateras med 
aktuell prognos för skatter och bidrag, personal- och kapitalkostnader.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

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

Av beslutsunderlaget framgår resultaten respektive år, och på grund av negativt 
resultat 2017 och 2018 krävs högre resultat 2020-2023. Dessa kan läggas ut när 
som helst under 3-årsperioden, i underlaget har det fördelats med 2,7 procent 
2021 och 2,8 procent 2022-2023.
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Bilaga 2 – Kommunfullmäktiges budgetbeslut (förvaltningsram) 2020-06-16 §130

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 130 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 
- förvaltningsram för drift och investering
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

att fastställa den kommunala utdebiteringen för 2021 till oförändrad nivå, 
det vill säga 22,26 kr. 

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

samt planerad investeringsram
2021: 34,7 mnkr 
2022: 35,0 mnkr 
2023: 32,4 mnkr

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

Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) från 2020-04-29. Den skatteprognos som budgetberedningen 
28-29 april hade att utgå ifrån, har förbättrats med 0,2 mnkr 2021, och försämrats 
med 2,0 mnkr för 2022 och 2,9 mnkr för 2023. 

Den budget som budgetberedningen behandlar i augusti kommer uppdateras med 
aktuell prognos för skatter och bidrag, personal- och kapitalkostnader.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

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

Av beslutsunderlaget framgår resultaten respektive år, och på grund av negativt 
resultat 2017 och 2018 krävs högre resultat 2020-2023. Dessa kan läggas ut när 
som helst under 3-årsperioden, i underlaget har det fördelats med 2,7 procent 
2021 och 2,8 procent 2022-2023.
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Bilaga 2 – Kommunfullmäktiges budgetbeslut (förvaltningsram) 2020-06-16 §130

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jämfört med de av fullmäktige fastställda ramarna för 2021 har utrymmet för 
sektorsramarna ökat med 20,8 mnkr fördelade enligt följande.

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

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas 
i den ram fullmäktige beslutat om för förvaltningen 2021-2022. För 2023 är 
ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som för 2022. 

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år, främst på grund av nytt kostnadsutjämningssystem men 
också på grund av utlovade välfärdsmiljarder. 

Med ett underlag från sektorerna på de fastställda ramarna har politiken möjlighet 
att omprioritera mellan verksamheter och utöka ramarna med cirka 20 mnkr. Men 
det finns en osäkerhet i hur skatteintäkterna och statsbidrag kommer att utvecklas 
på grund av den pågående pandemin och i det fall kan förutsättningarna 
förändras.

I underlaget finns följande tre delar. 

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

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

värderas i tre nivåer efter hur det drabbar brukarna, där prio1 har minst 
påverkan och prio 3 har störst.

Kommunstyrelsen har 2020-06-02 beslutat 
att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 
18 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i 
beslutad ram 2021-2023,

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

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

att presentera åtgärder för att uppnå befolkningsökningen enligt 
kommunprogrammet med redovisning till budgetberedningen i augusti,
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att till budgetberedningen i augusti presentera andra effektiviseringar inom 
tillväxt- och utvecklingssektorns verksamheter som inte innefattar externa bidrag.

YRKANDE

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors och Tord du Rietz

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
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Bilaga 2 – Kommunfullmäktiges budgetbeslut (förvaltningsram) 2020-06-16 §130

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jämfört med de av fullmäktige fastställda ramarna för 2021 har utrymmet för 
sektorsramarna ökat med 20,8 mnkr fördelade enligt följande.

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

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas 
i den ram fullmäktige beslutat om för förvaltningen 2021-2022. För 2023 är 
ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som för 2022. 

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år, främst på grund av nytt kostnadsutjämningssystem men 
också på grund av utlovade välfärdsmiljarder. 

Med ett underlag från sektorerna på de fastställda ramarna har politiken möjlighet 
att omprioritera mellan verksamheter och utöka ramarna med cirka 20 mnkr. Men 
det finns en osäkerhet i hur skatteintäkterna och statsbidrag kommer att utvecklas 
på grund av den pågående pandemin och i det fall kan förutsättningarna 
förändras.

I underlaget finns följande tre delar. 

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

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

värderas i tre nivåer efter hur det drabbar brukarna, där prio1 har minst 
påverkan och prio 3 har störst.

Kommunstyrelsen har 2020-06-02 beslutat 
att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 
18 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i 
beslutad ram 2021-2023,

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

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

att presentera åtgärder för att uppnå befolkningsökningen enligt 
kommunprogrammet med redovisning till budgetberedningen i augusti,
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att till budgetberedningen i augusti presentera andra effektiviseringar inom 
tillväxt- och utvecklingssektorns verksamheter som inte innefattar externa bidrag.

YRKANDE

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors och Tord du Rietz

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
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Bilaga 3 – Kommunstyrelsens förslag till Budget 2020-09-29 §224

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 224 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 
- förslag till sektorsramar
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn     44,3   44,5   44,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   61,2   60,0   61,6
Barn- och utbildningssektorn 444,5              448,0             448,7
Sociala sektorn 446,1  446,5             445,8
Kommunledningskontoret     60,6   61,3   61,3
KS/KF/Nämnder     6,9     7,2     7,2
Överförmyndaren     2,2     2,3     2,4
Revisionen     1,3     1,3     1,3
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat    47,3   69,7               94,2
Kapitalkostnad ofördelat     1,1    -0,2   -0,2
Resultatfond     2,5     2,5       2,5
KS Utvecklingsmedel     0,9     1,3     0,5
KS Oförutsett     1,0     2,0     0,8
KS projekt Försörjningsstöd     1,0     2,8     1,0
KS integrationsmedel     0,3     0,5                 0,3

Totalt                    1 121,3           1 149,7            1 171,5    

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,

att fastställa investeringsramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år (mnkr):
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn 20,1  19,9  19,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,6    6,0    4,6 
Barn- och utbildningssektorn    4,0    4,4    4,4
Sociala sektorn   2,4    3,0    2,9
Kommunledningskontoret     4,7    3,1    0,6
Totalt 35,8  36,4  32,4

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

Tabell A, Resultatbudget med kassaflödesanalys
Bokslut Prognos Budget Budget Budget 

RESULTATBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens nettokostnader -1 043,3 -1 101,1 -1 112,5 -1 142,1 -1 164,3
Avskrivningar -28,0 -25,4 -25,6 -24,3 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 071,3 -1 126,5 -1 138,1 -1 166,4 -1 188,6
Skatteintäkter 825,4 824,9 837,8 866,2 896,0
Generella statsbidrag och utjämning 261,4 337,5 326,7 328,6 321,7
Verksamhetens resultat 15,5 36,0 26,5 28,5 29,1
Finansiella intäkter 8,6 6,3 5,5 5,5 5,5
Finansiella kostnader -1,0 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat efter finansiella poster 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Extraordinära poster
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,1% 3,6% 2,7% 2,8% 2,8%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Justering för avskrivningar/nedskrivning 28,0 25,4 25,6 24,3 24,3
Justering för avsättning -0,8 -0,4 -0,4 -2,9 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 50,3 66,6 56,6 54,8 58,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -5,7
Förändring kortfristiga skulder -13,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,1 66,6 56,6 54,8 58,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -8,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 8,1 23,2 20,8 18,5 25,6
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 54,5 62,6 85,8 106,6 125,1
Likvida medel vid årets slut 62,6 85,8 106,6 125,1 150,7
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Bilaga 3 – Kommunstyrelsens förslag till Budget 2020-09-29 §224

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 224 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 
- förslag till sektorsramar
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn     44,3   44,5   44,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   61,2   60,0   61,6
Barn- och utbildningssektorn 444,5              448,0             448,7
Sociala sektorn 446,1  446,5             445,8
Kommunledningskontoret     60,6   61,3   61,3
KS/KF/Nämnder     6,9     7,2     7,2
Överförmyndaren     2,2     2,3     2,4
Revisionen     1,3     1,3     1,3
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat    47,3   69,7               94,2
Kapitalkostnad ofördelat     1,1    -0,2   -0,2
Resultatfond     2,5     2,5       2,5
KS Utvecklingsmedel     0,9     1,3     0,5
KS Oförutsett     1,0     2,0     0,8
KS projekt Försörjningsstöd     1,0     2,8     1,0
KS integrationsmedel     0,3     0,5                 0,3

Totalt                    1 121,3           1 149,7            1 171,5    

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,

att fastställa investeringsramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år (mnkr):
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Verksamhetens nettokostnader -1 043,3 -1 101,1 -1 112,5 -1 142,1 -1 164,3
Avskrivningar -28,0 -25,4 -25,6 -24,3 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 071,3 -1 126,5 -1 138,1 -1 166,4 -1 188,6
Skatteintäkter 825,4 824,9 837,8 866,2 896,0
Generella statsbidrag och utjämning 261,4 337,5 326,7 328,6 321,7
Verksamhetens resultat 15,5 36,0 26,5 28,5 29,1
Finansiella intäkter 8,6 6,3 5,5 5,5 5,5
Finansiella kostnader -1,0 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat efter finansiella poster 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Extraordinära poster
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,1% 3,6% 2,7% 2,8% 2,8%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Justering för avskrivningar/nedskrivning 28,0 25,4 25,6 24,3 24,3
Justering för avsättning -0,8 -0,4 -0,4 -2,9 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 50,3 66,6 56,6 54,8 58,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -5,7
Förändring kortfristiga skulder -13,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,1 66,6 56,6 54,8 58,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -8,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 8,1 23,2 20,8 18,5 25,6
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 54,5 62,6 85,8 106,6 125,1
Likvida medel vid årets slut 62,6 85,8 106,6 125,1 150,7
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Bilaga 3 – Kommunstyrelsens förslag till Budget 2020-09-29 §224

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tabell B, Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Tillgångar
Anläggningstillgångar 500,6 518,6 528,8 540,9 549,0
Omsättningstillgångar 205,6 228,4 249,3 270,0 295,3
Summa tillgångar 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 478,9 497,3 508,1 520,9 529,7
Rörelsekapital -58,6 -35,4 -14,9 5,8 31,1
Summa eget kapital 420,2 461,8 493,3 526,7 560,8
därav årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,5 15,0 15,2 14,9 14,6
Avsatt för deponi 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4
Summa avsättningar 17,5 16,6 16,4 15,7 15,0
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3

Soliditet 59,5% 61,8% 63,4% 65,0% 66,4%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 420,5 409,7 393,0 374,8 361,3
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 0,0% 7,0% 12,9% 18,7% 23,6%
Borgensförbindelser 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094

att om beslut tas i riksdagen om nya statsbidrag för äldreomsorgen i budgeten för
2021-23 om minst 0,9 mnkr som kan användas till bemanning inom äldreomsorgen,
flyttas utökningen om 0,9 mnkr i befintlig ram från sociala sektorn till barn- och
utbildningssektorn för utökad bemanning i grundskolan.

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget 
till kommunstyrelsen 24 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige 
fastställer 

att till Samhällsbyggnadssektorn ram uttala:
att tidigare beslutad neddragning av kompetensutveckling 2022 inte genomförs
att resurser för nytt kartsystem tillförs genom effektivisering av mark och 
exploatering under 2021

12

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen
att utökade resurser för underhåll av byggnader inte tillförs
att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom 
miljö och hälsoskydd

att ingen indexökning av bidrag för enskilda vägar utgår 2022-23
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 personaleffektivisering ska ske inom övergripande planering fr o m 2023

att till tillväxt och utvecklingssektorn ram uttala:
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att arbetet i sektorns verksamhet ska effektiviseras för att frigöra resurser för 
delfinansiering av en kulturscen
att resurser är tillförda för en kulturscen från 2023
att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag
att resurser anpassas efter hyresintäkter för ungdomsverksamhet
att medel tillförs för fortsatt genomförande av undersköterskeutbildning och 
förskollärarutbildning 
att effektivisering av SFI-undervisning ska ske
att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus I12 är tillförda

att till barn- och utbildningssektorn ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att delar av personalminskningar beslutade i förra budgetprocessen återförs
att resurser tillförs för doktorandtjänst
att förskola på oregelbunden tid inte erbjuds vecka 28-31 eller vid storhelger, dock 
ska förskolan på oregelbunden tid vara öppen varannan helg utifrån nuvarande 
system. 
att resurser tillförs grundskolan 2022-23 för insatser utifrån skolinspektionens 
granskning 
att resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjutsupphandlingen
att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet för mindre skolor 2023
att resurser tillförs för IT-pedagog 2021-22
att resurser tillförs för kameraövervakning av grundskolor från 2022
att resurser tillförs för lägre intäkter för IKE (interkommunala ersättningar) 
samtidigt som ambitionen ökas för att göra gymnasieskolan attraktiv.
att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn
att utöka resurser för läromedel/undervisningsmedel utifrån ökad digitalisering
att effektivisera måltidsverksamheten på gymnasiet
att minska tjänst som hörselpedagog

att till sociala sektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd
att resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende tillförs från 2021
att resurser för utbildning i demensvård tillförs
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Bilaga 3 – Kommunstyrelsens förslag till Budget 2020-09-29 §224

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tabell B, Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Tillgångar
Anläggningstillgångar 500,6 518,6 528,8 540,9 549,0
Omsättningstillgångar 205,6 228,4 249,3 270,0 295,3
Summa tillgångar 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 478,9 497,3 508,1 520,9 529,7
Rörelsekapital -58,6 -35,4 -14,9 5,8 31,1
Summa eget kapital 420,2 461,8 493,3 526,7 560,8
därav årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,5 15,0 15,2 14,9 14,6
Avsatt för deponi 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4
Summa avsättningar 17,5 16,6 16,4 15,7 15,0
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3

Soliditet 59,5% 61,8% 63,4% 65,0% 66,4%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 420,5 409,7 393,0 374,8 361,3
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 0,0% 7,0% 12,9% 18,7% 23,6%
Borgensförbindelser 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094

att om beslut tas i riksdagen om nya statsbidrag för äldreomsorgen i budgeten för
2021-23 om minst 0,9 mnkr som kan användas till bemanning inom äldreomsorgen,
flyttas utökningen om 0,9 mnkr i befintlig ram från sociala sektorn till barn- och
utbildningssektorn för utökad bemanning i grundskolan.

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget 
till kommunstyrelsen 24 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige 
fastställer 

att till Samhällsbyggnadssektorn ram uttala:
att tidigare beslutad neddragning av kompetensutveckling 2022 inte genomförs
att resurser för nytt kartsystem tillförs genom effektivisering av mark och 
exploatering under 2021
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att arbetet i sektorns verksamhet ska effektiviseras för att frigöra resurser för 
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att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag
att resurser anpassas efter hyresintäkter för ungdomsverksamhet
att medel tillförs för fortsatt genomförande av undersköterskeutbildning och 
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att effektivisering av SFI-undervisning ska ske
att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus I12 är tillförda

att till barn- och utbildningssektorn ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att delar av personalminskningar beslutade i förra budgetprocessen återförs
att resurser tillförs för doktorandtjänst
att förskola på oregelbunden tid inte erbjuds vecka 28-31 eller vid storhelger, dock 
ska förskolan på oregelbunden tid vara öppen varannan helg utifrån nuvarande 
system. 
att resurser tillförs grundskolan 2022-23 för insatser utifrån skolinspektionens 
granskning 
att resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjutsupphandlingen
att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet för mindre skolor 2023
att resurser tillförs för IT-pedagog 2021-22
att resurser tillförs för kameraövervakning av grundskolor från 2022
att resurser tillförs för lägre intäkter för IKE (interkommunala ersättningar) 
samtidigt som ambitionen ökas för att göra gymnasieskolan attraktiv.
att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn
att utöka resurser för läromedel/undervisningsmedel utifrån ökad digitalisering
att effektivisera måltidsverksamheten på gymnasiet
att minska tjänst som hörselpedagog

att till sociala sektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd
att resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende tillförs från 2021
att resurser för utbildning i demensvård tillförs
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Bilaga 3 – Kommunstyrelsens förslag till Budget 2020-09-29 §224

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare
att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet
att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd

att resurser tillförs för minskade integrationsmedel
att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela planperioden samt ytterligare 2 
ungdomslotsar under 2021-22
att effektivisering av fastighetskostnader ska ske

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att del av tidigare neddragning på kansliet återtas
att resurser för köp av juristtjänst från Jönköpings kommun tillförs
att resurser för beslutsstöd till hela förvaltningen tillförs
att resurser för chefs- och ledarskapsprogram tillförs
att resurser för telefonin minskas pga nytt avtal

att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet
att 2022 tillförs extra resurser för projekt för minskat försörjningsstöd, 
integrationsmedel samt utvecklingsmedel
att effektivisering av KF/KS/Nämnder ska ske 2023

Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S), Ulla Hägg (S), Ingegerd Axell 
(S) och Birgitta Johansson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag avseende 
driftramarna för barn- och utbildningssektorn, tillväxt- och utvecklingssektorn, 
kommunledningskontoret, kommunstyrelse/kommunfullmäktige/nämnder, de 
anslag som inte är sektorsbundna samt utredningsuppdragen avseende 
arbetsmarknadsenhet, externt genomlysningsarbete och den politiska 
organisationen gällande tillväxt- och utvecklingsnämnden.

Ulf Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
budgetförslag där skiljaktigheter finns mot huvudförslaget.

Ärendebeskrivning 
Till dagens sammanträde har det inkommit tre förslag till beslut gällande budget 
2021-2022, verksamhetsplan 2023, förslag till sektorsramar. De fackliga 
organisationerna är informerade, och har inte inkommit med några synpunkter. 
Nedan presenteras Alliansens förslag, Socialdemokraternas förslag och 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 – 
förslag till sektorsramar.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Alliansens förslag till budget 2021-20222, verksamhetsplan 2023, 
förslag till sektorsramar

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn     44,3   44,5   44,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   61,2   60,0   61,6
Barn- och utbildningssektorn 444,5              448,0             448,7
Sociala sektorn 446,1 446,5             445,8
Kommunledningskontoret     60,6   61,3   61,3
KS/KF/Nämnder     6,9     7,2    7,2
Överförmyndaren     2,2     2,3     2,4
Revisionen     1,3     1,3     1,3
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat    47,3   69,7               94,2
Kapitalkostnad ofördelat     1,1    -0,2   -0,2
Resultatfond     2,5     2,5      2,5
KS Utvecklingsmedel     0,9     1,3    0,5
KS Oförutsett     1,0     2,0    0,8
KS projekt Försörjningsstöd     1,0     2,8    1,0
KS integrationsmedel     0,3     0,5                0,3

Totalt                    1 121,3           1 149,7           1 171,5    

att om beslut tas i riksdagen om nya statsbidrag för äldreomsorgen i budgeten för 
2021-23 om minst 0,9 mnkr som kan användas till bemanning inom äldreomsorgen, 
flyttas utökningen om 0,9 mnkr i befintlig ram från sociala sektorn till barn- och 
utbildningssektorn för utökad bemanning i grundskolan. 

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,

att fastställa investeringsramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år (mnkr):

2021 2022 2023
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Bilaga 3 – Kommunstyrelsens förslag till Budget 2020-09-29 §224

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare
att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet
att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd

att resurser tillförs för minskade integrationsmedel
att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela planperioden samt ytterligare 2 
ungdomslotsar under 2021-22
att effektivisering av fastighetskostnader ska ske

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att del av tidigare neddragning på kansliet återtas
att resurser för köp av juristtjänst från Jönköpings kommun tillförs
att resurser för beslutsstöd till hela förvaltningen tillförs
att resurser för chefs- och ledarskapsprogram tillförs
att resurser för telefonin minskas pga nytt avtal

att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet
att 2022 tillförs extra resurser för projekt för minskat försörjningsstöd, 
integrationsmedel samt utvecklingsmedel
att effektivisering av KF/KS/Nämnder ska ske 2023

Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S), Ulla Hägg (S), Ingegerd Axell 
(S) och Birgitta Johansson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag avseende 
driftramarna för barn- och utbildningssektorn, tillväxt- och utvecklingssektorn, 
kommunledningskontoret, kommunstyrelse/kommunfullmäktige/nämnder, de 
anslag som inte är sektorsbundna samt utredningsuppdragen avseende 
arbetsmarknadsenhet, externt genomlysningsarbete och den politiska 
organisationen gällande tillväxt- och utvecklingsnämnden.

Ulf Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
budgetförslag där skiljaktigheter finns mot huvudförslaget.

Ärendebeskrivning 
Till dagens sammanträde har det inkommit tre förslag till beslut gällande budget 
2021-2022, verksamhetsplan 2023, förslag till sektorsramar. De fackliga 
organisationerna är informerade, och har inte inkommit med några synpunkter. 
Nedan presenteras Alliansens förslag, Socialdemokraternas förslag och 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 – 
förslag till sektorsramar.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Alliansens förslag till budget 2021-20222, verksamhetsplan 2023, 
förslag till sektorsramar

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn     44,3   44,5   44,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   61,2   60,0   61,6
Barn- och utbildningssektorn 444,5              448,0             448,7
Sociala sektorn 446,1 446,5             445,8
Kommunledningskontoret     60,6   61,3   61,3
KS/KF/Nämnder     6,9     7,2    7,2
Överförmyndaren     2,2     2,3     2,4
Revisionen     1,3     1,3     1,3
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat    47,3   69,7               94,2
Kapitalkostnad ofördelat     1,1    -0,2   -0,2
Resultatfond     2,5     2,5      2,5
KS Utvecklingsmedel     0,9     1,3    0,5
KS Oförutsett     1,0     2,0    0,8
KS projekt Försörjningsstöd     1,0     2,8    1,0
KS integrationsmedel     0,3     0,5                0,3

Totalt                    1 121,3           1 149,7           1 171,5    

att om beslut tas i riksdagen om nya statsbidrag för äldreomsorgen i budgeten för 
2021-23 om minst 0,9 mnkr som kan användas till bemanning inom äldreomsorgen, 
flyttas utökningen om 0,9 mnkr i befintlig ram från sociala sektorn till barn- och 
utbildningssektorn för utökad bemanning i grundskolan. 

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,

att fastställa investeringsramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år (mnkr):

2021 2022 2023
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Bilaga 3 – Kommunstyrelsens förslag till Budget 2020-09-29 §224

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadssektorn 20,1  19,9  19,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,6    6,0    4,6 
Barn- och utbildningssektorn    4,0    4,4    4,4
Sociala sektorn   2,4    3,0    2,9
Kommunledningskontoret     4,7    3,1    0,6
Totalt 35,8  36,4  32,4

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

Tabell A, Resultatbudget med kassaflödesanalys
Bokslut Prognos Budget Budget Budget 

RESULTATBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens nettokostnader -1 043,3 -1 101,1 -1 112,5 -1 142,1 -1 164,3
Avskrivningar -28,0 -25,4 -25,6 -24,3 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 071,3 -1 126,5 -1 138,1 -1 166,4 -1 188,6
Skatteintäkter 825,4 824,9 837,8 866,2 896,0
Generella statsbidrag och utjämning 261,4 337,5 326,7 328,6 321,7
Verksamhetens resultat 15,5 36,0 26,5 28,5 29,1
Finansiella intäkter 8,6 6,3 5,5 5,5 5,5
Finansiella kostnader -1,0 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat efter finansiella poster 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Extraordinära poster
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,1% 3,6% 2,7% 2,8% 2,8%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Justering för avskrivningar/nedskrivning 28,0 25,4 25,6 24,3 24,3
Justering för avsättning -0,8 -0,4 -0,4 -2,9 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 50,3 66,6 56,6 54,8 58,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -5,7
Förändring kortfristiga skulder -13,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,1 66,6 56,6 54,8 58,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -8,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 8,1 23,2 20,8 18,5 25,6
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 54,5 62,6 85,8 106,6 125,1
Likvida medel vid årets slut 62,6 85,8 106,6 125,1 150,7

16

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tabell B, Balansbudget
Bokslut Prognos Budget Budget Budget 

BALANSBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Tillgångar
Anläggningstillgångar 500,6 518,6 528,8 540,9 549,0
Omsättningstillgångar 205,6 228,4 249,3 270,0 295,3
Summa tillgångar 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 478,9 497,3 508,1 520,9 529,7
Rörelsekapital -58,6 -35,4 -14,9 5,8 31,1
Summa eget kapital 420,2 461,8 493,3 526,7 560,8
därav årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,5 15,0 15,2 14,9 14,6
Avsatt för deponi 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4
Summa avsättningar 17,5 16,6 16,4 15,7 15,0
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3

Soliditet 59,5% 61,8% 63,4% 65,0% 66,4%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 420,5 409,7 393,0 374,8 361,3
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 0,0% 7,0% 12,9% 18,7% 23,6%
Borgensförbindelser 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget 
till kommunstyrelsen 24 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige 
fastställer 

att till Samhällsbyggnadssektorn ram uttala:
att tidigare beslutad neddragning av kompetensutveckling 2022 inte genomförs
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadssektorn 20,1  19,9  19,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,6    6,0    4,6 
Barn- och utbildningssektorn    4,0    4,4    4,4
Sociala sektorn   2,4    3,0    2,9
Kommunledningskontoret     4,7    3,1    0,6
Totalt 35,8  36,4  32,4

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

Tabell A, Resultatbudget med kassaflödesanalys
Bokslut Prognos Budget Budget Budget 

RESULTATBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens nettokostnader -1 043,3 -1 101,1 -1 112,5 -1 142,1 -1 164,3
Avskrivningar -28,0 -25,4 -25,6 -24,3 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 071,3 -1 126,5 -1 138,1 -1 166,4 -1 188,6
Skatteintäkter 825,4 824,9 837,8 866,2 896,0
Generella statsbidrag och utjämning 261,4 337,5 326,7 328,6 321,7
Verksamhetens resultat 15,5 36,0 26,5 28,5 29,1
Finansiella intäkter 8,6 6,3 5,5 5,5 5,5
Finansiella kostnader -1,0 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat efter finansiella poster 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Extraordinära poster
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,1% 3,6% 2,7% 2,8% 2,8%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Justering för avskrivningar/nedskrivning 28,0 25,4 25,6 24,3 24,3
Justering för avsättning -0,8 -0,4 -0,4 -2,9 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 50,3 66,6 56,6 54,8 58,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -5,7
Förändring kortfristiga skulder -13,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,1 66,6 56,6 54,8 58,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -8,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 8,1 23,2 20,8 18,5 25,6
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 54,5 62,6 85,8 106,6 125,1
Likvida medel vid årets slut 62,6 85,8 106,6 125,1 150,7
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tabell B, Balansbudget
Bokslut Prognos Budget Budget Budget 

BALANSBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Tillgångar
Anläggningstillgångar 500,6 518,6 528,8 540,9 549,0
Omsättningstillgångar 205,6 228,4 249,3 270,0 295,3
Summa tillgångar 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 478,9 497,3 508,1 520,9 529,7
Rörelsekapital -58,6 -35,4 -14,9 5,8 31,1
Summa eget kapital 420,2 461,8 493,3 526,7 560,8
därav årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,5 15,0 15,2 14,9 14,6
Avsatt för deponi 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4
Summa avsättningar 17,5 16,6 16,4 15,7 15,0
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3

Soliditet 59,5% 61,8% 63,4% 65,0% 66,4%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 420,5 409,7 393,0 374,8 361,3
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 0,0% 7,0% 12,9% 18,7% 23,6%
Borgensförbindelser 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget 
till kommunstyrelsen 24 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige 
fastställer 

att till Samhällsbyggnadssektorn ram uttala:
att tidigare beslutad neddragning av kompetensutveckling 2022 inte genomförs
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att resurser för nytt kartsystem tillförs genom effektivisering av mark och 
exploatering under 2021
att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen
att utökade resurser för underhåll av byggnader inte tillförs
att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom 
miljö och hälsoskydd

att ingen indexökning av bidrag för enskilda vägar utgår 2022-23
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 personaleffektivisering ska ske inom övergripande planering fr o m 2023

att till tillväxt och utvecklingssektorn ram uttala:
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att arbetet i sektorns verksamhet ska effektiviseras för att frigöra resurser för 
delfinansiering av en kulturscen
att resurser är tillförda för en kulturscen från 2023
att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag
att resurser anpassas efter hyresintäkter för ungdomsverksamhet
att medel tillförs för fortsatt genomförande av undersköterskeutbildning och 
förskollärarutbildning 
att effektivisering av SFI-undervisning ska ske
att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus I12 är tillförda

att till Barn- och utbildningssektorn ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att delar av personalminskningar beslutade i förra budgetprocessen återförs
att resurser tillförs för doktorandtjänst
att förskola på oregelbunden tid inte erbjuds vecka 28-31 eller vid storhelger, dock 
ska förskolan på oregelbunden tid vara öppen varannan helg utifrån nuvarande 
system. 
att resurser tillförs grundskolan 2022-23 för insatser utifrån skolinspektionens 
granskning 
att resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjutsupphandlingen
att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet för mindre skolor 2023
att resurser tillförs för IT-pedagog 2021-22
att resurser tillförs för kameraövervakning av grundskolor från 2022
att resurser tillförs för lägre intäkter för IKE (interkommunala ersättningar) 
samtidigt som ambitionen ökas för att göra gymnasieskolan attraktiv.
att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn
att utöka resurser för läromedel/undervisningsmedel utifrån ökad digitalisering
att effektivisera måltidsverksamheten på gymnasiet
att minska tjänst som hörselpedagog

att till sociala sektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende tillförs från 2021
att resurser för utbildning i demensvård tillförs
att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare
att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet
att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd

att resurser tillförs för minskade integrationsmedel
att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela planperioden samt ytterligare 2 
ungdomslotsar under 2021-22
att effektivisering av fastighetskostnader ska ske

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att del av tidigare neddragning på kansliet återtas
att resurser för köp av juristtjänst från Jönköpings kommun tillförs
att resurser för beslutsstöd till hela förvaltningen tillförs
att resurser för chefs- och ledarskapsprogram tillförs
att resurser för telefonin minskas pga nytt avtal

att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet
att 2022 tillförs extra resurser för projekt för minskat försörjningsstöd, 
integrationsmedel samt utvecklingsmedel
att effektivisering av KF/KS/Nämnder ska ske 2023

Vissa förutsättningar för budgetförslaget

Riksdagen kommer att fatta beslut om budget i november efter kommunfullmäktige 
i Eksjö fattat beslut om budget 2021-22 och verksamhetsplan 2023. Det har 
aviserats att nya generella statsbidrag och statsbidrag till äldreomsorgen ligger i 
förslaget till ny budget som riksdagen ska ta ställning till. För Eksjös del skulle det 
innebära ytterligare 12 mnkr i generella statsbidrag 2021 och 6 mnkr 2022. Då 
beslut inte är fattat, har av försiktighetsskäl, inte allt som utlovats räknats med i 
budgetförslaget till Eksjö kommuns budget.  4 mnkr i ökat generellt statsbidrag har 
räknats med för 2021-22, inget av ökade statsbidrag till äldreomsorgen är 
medräknat i budgetförslaget. 

Budgetförslagets uppfyllelse av mål i budgetdirektivet
Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och finansiella 
mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna uppfyllas till 
största del. 

I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas 
och därav fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Förutsättningarna har 
förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts 
för 2021. 

Prioriterade mål 

Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kommenteras nedan i kursiv text:.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att resurser för nytt kartsystem tillförs genom effektivisering av mark och 
exploatering under 2021
att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen
att utökade resurser för underhåll av byggnader inte tillförs
att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom 
miljö och hälsoskydd

att ingen indexökning av bidrag för enskilda vägar utgår 2022-23
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 personaleffektivisering ska ske inom övergripande planering fr o m 2023

att till tillväxt och utvecklingssektorn ram uttala:
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att arbetet i sektorns verksamhet ska effektiviseras för att frigöra resurser för 
delfinansiering av en kulturscen
att resurser är tillförda för en kulturscen från 2023
att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag
att resurser anpassas efter hyresintäkter för ungdomsverksamhet
att medel tillförs för fortsatt genomförande av undersköterskeutbildning och 
förskollärarutbildning 
att effektivisering av SFI-undervisning ska ske
att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus I12 är tillförda

att till Barn- och utbildningssektorn ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att delar av personalminskningar beslutade i förra budgetprocessen återförs
att resurser tillförs för doktorandtjänst
att förskola på oregelbunden tid inte erbjuds vecka 28-31 eller vid storhelger, dock 
ska förskolan på oregelbunden tid vara öppen varannan helg utifrån nuvarande 
system. 
att resurser tillförs grundskolan 2022-23 för insatser utifrån skolinspektionens 
granskning 
att resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjutsupphandlingen
att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet för mindre skolor 2023
att resurser tillförs för IT-pedagog 2021-22
att resurser tillförs för kameraövervakning av grundskolor från 2022
att resurser tillförs för lägre intäkter för IKE (interkommunala ersättningar) 
samtidigt som ambitionen ökas för att göra gymnasieskolan attraktiv.
att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn
att utöka resurser för läromedel/undervisningsmedel utifrån ökad digitalisering
att effektivisera måltidsverksamheten på gymnasiet
att minska tjänst som hörselpedagog

att till sociala sektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende tillförs från 2021
att resurser för utbildning i demensvård tillförs
att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare
att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet
att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd

att resurser tillförs för minskade integrationsmedel
att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela planperioden samt ytterligare 2 
ungdomslotsar under 2021-22
att effektivisering av fastighetskostnader ska ske

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att del av tidigare neddragning på kansliet återtas
att resurser för köp av juristtjänst från Jönköpings kommun tillförs
att resurser för beslutsstöd till hela förvaltningen tillförs
att resurser för chefs- och ledarskapsprogram tillförs
att resurser för telefonin minskas pga nytt avtal

att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet
att 2022 tillförs extra resurser för projekt för minskat försörjningsstöd, 
integrationsmedel samt utvecklingsmedel
att effektivisering av KF/KS/Nämnder ska ske 2023

Vissa förutsättningar för budgetförslaget

Riksdagen kommer att fatta beslut om budget i november efter kommunfullmäktige 
i Eksjö fattat beslut om budget 2021-22 och verksamhetsplan 2023. Det har 
aviserats att nya generella statsbidrag och statsbidrag till äldreomsorgen ligger i 
förslaget till ny budget som riksdagen ska ta ställning till. För Eksjös del skulle det 
innebära ytterligare 12 mnkr i generella statsbidrag 2021 och 6 mnkr 2022. Då 
beslut inte är fattat, har av försiktighetsskäl, inte allt som utlovats räknats med i 
budgetförslaget till Eksjö kommuns budget.  4 mnkr i ökat generellt statsbidrag har 
räknats med för 2021-22, inget av ökade statsbidrag till äldreomsorgen är 
medräknat i budgetförslaget. 

Budgetförslagets uppfyllelse av mål i budgetdirektivet
Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och finansiella 
mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna uppfyllas till 
största del. 

I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas 
och därav fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Förutsättningarna har 
förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts 
för 2021. 

Prioriterade mål 

Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kommenteras nedan i kursiv text:.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2021-2023 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, digitalisering och kompetensförsörjning, 
prioritera följande:

- Ambitionsnivån gällande drift och investering i verksamheterna ska 
stämma överens med tilldelad budgetram

o Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. 
Inom vissa verksamheter har ambitionsnivån sänkts eller höjts och resurser minskats 
eller ökat. Detta arbetssätt tillsammans med politiska beslut och en fortsatt tydlig 
kommunikation i internbudgetarbetet leder till att ambitionsnivån i verksamheterna 
stämmer överens med tilldelad budgetram. 

- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas.
o 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.
o I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna möta behov av 

planer och bygglov under planperioden

- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att effektivisera 
och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet
o Resurser för digitala system finns avsatta, bland annat digital signering, 

kartsystem och beslutsstödssystem för hela förvaltningen. 

- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna tillhandahålla 
välfärdstjänster av god kvalitet.
o Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen 

prioriteras ytterligare genom att resurser för förskollärarutbildning och 
undersköterskeutbildning tillförs under planperioden. Resurser avsätts också för 
chefs- och ledarskapsprogram.

Finansiella mål 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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.

o Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr

- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 % av skatteintäkter och 
bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-23 ska tillsammans med budgeten 
2020 och bokslut 2014-2019 vara i snitt minst 1,8 %. 

o Överskottet budgeteras till 
2021: 2,7%
2022: 2,8%
2023: 2,8%

(KF beslut i juni)

vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och att det budgeterade överskottet 2021-23 ska tillsammans med 
budgeten 2020 och bokslut 2014-2019 vara i snitt minst 1,8 %. 

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2014-2023 vara självfinansierade.

o Investeringarna självfinansieras under planperioden och under perioden 2014-
2023. I samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget avsätts också medel för att 
kunna göra en större investering i trafikplats efter planperioden.

- För finansiellt sparande under planperioden ska 5 mnkr årligen avsättas 
2021-2023.

o Utrymme för 5 mnkr i finansiellt sparande finns då budgeterat positivt 
kassaflöde överstiger 5 mnkr årligen     

- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 65 
% som långsiktigt mål.

o Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 66 
procent 2023. Med pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från att varit 
negativ (nära noll) i bokslut 2019 till plus 23,6 procent 2023.

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

o Koncernsammanställd budget är inte färdigställd, i årsredovisningen 2019 
uppnåddes 31,4 procent i soliditet i koncernen. En årlig förstärkning av 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2021-2023 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, digitalisering och kompetensförsörjning, 
prioritera följande:

- Ambitionsnivån gällande drift och investering i verksamheterna ska 
stämma överens med tilldelad budgetram

o Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. 
Inom vissa verksamheter har ambitionsnivån sänkts eller höjts och resurser minskats 
eller ökat. Detta arbetssätt tillsammans med politiska beslut och en fortsatt tydlig 
kommunikation i internbudgetarbetet leder till att ambitionsnivån i verksamheterna 
stämmer överens med tilldelad budgetram. 

- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas.
o 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.
o I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna möta behov av 

planer och bygglov under planperioden

- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att effektivisera 
och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet
o Resurser för digitala system finns avsatta, bland annat digital signering, 

kartsystem och beslutsstödssystem för hela förvaltningen. 

- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna tillhandahålla 
välfärdstjänster av god kvalitet.
o Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen 

prioriteras ytterligare genom att resurser för förskollärarutbildning och 
undersköterskeutbildning tillförs under planperioden. Resurser avsätts också för 
chefs- och ledarskapsprogram.

Finansiella mål 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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.

o Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr

- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 % av skatteintäkter och 
bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-23 ska tillsammans med budgeten 
2020 och bokslut 2014-2019 vara i snitt minst 1,8 %. 

o Överskottet budgeteras till 
2021: 2,7%
2022: 2,8%
2023: 2,8%

(KF beslut i juni)

vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och att det budgeterade överskottet 2021-23 ska tillsammans med 
budgeten 2020 och bokslut 2014-2019 vara i snitt minst 1,8 %. 

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2014-2023 vara självfinansierade.

o Investeringarna självfinansieras under planperioden och under perioden 2014-
2023. I samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget avsätts också medel för att 
kunna göra en större investering i trafikplats efter planperioden.

- För finansiellt sparande under planperioden ska 5 mnkr årligen avsättas 
2021-2023.

o Utrymme för 5 mnkr i finansiellt sparande finns då budgeterat positivt 
kassaflöde överstiger 5 mnkr årligen     

- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 65 
% som långsiktigt mål.

o Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 66 
procent 2023. Med pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från att varit 
negativ (nära noll) i bokslut 2019 till plus 23,6 procent 2023.

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

o Koncernsammanställd budget är inte färdigställd, i årsredovisningen 2019 
uppnåddes 31,4 procent i soliditet i koncernen. En årlig förstärkning av 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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.

Socialdemokraternas förslag till budget 2021-2022, 
verksamhetsplan 2023, förslag till sektorsramar

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn     44,3   44,5   44,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   61,8   62,1   61,5
Barn- och utbildningssektorn 444,9             449,6              448,5
Sociala sektorn 446,1             446,5              445,8
Kommunledningskontoret     60,6  61,4   61,3
KS/KF/Nämnder     6,9    7,2     7,3
Överförmyndaren     2,2    2,3     2,4
Revisionen     1,3    1,3     1,3
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat    47,3  69,7                94,2
Kapitalkostnad ofördelat     1,1   -0,2   -0,2
Resultatfond     1,5    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
Genomlysningsarbete     0,4    

Totalt                     1 121,3           1 149,7           1 171,6    

att om beslut tas i riksdagen om nya statsbidrag för äldreomsorgen i budgeten för 
2021-23 om minst 0,9 mnkr som kan användas till bemanning inom äldreomsorgen, 
flyttas utökningen om 0,9 mnkr i befintlig ram från sociala sektorn till barn- och 
utbildningssektorn för utökad bemanning i grundskolan. 

att uppdra till den parlamentariska beredningen att särskilt utreda huruvida de 
verksamheter som idag är organiserade under Tillväxt- och utvecklingsnämnden 
även fortsatt ska vara organiserade under en egen nämnd eller om de kan 
organiseras under andra nämnder/utskott.

att uppdra till den parlamentariska beredningen att särskilt utreda hur den politiska 
organisationen kan effektiviseras eller genom annan åtgärd spara pengar under den 
kommande mandatperioden 2023-2026.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda fördelar, nackdelar och möjligheter med 
att skapa en arbetsmarknadsenhet (innehållande bland annat funktioner för 
arbetsmarknad, integration och försörjning) under kommunledningskontoret.

att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för en genomlysning med stöd av 
extern part. Genomlysningen ska avse kommunens övergripande organisation samt 
de delar av kommunens verksamheter där kommunen avviker gentemot andra 
kommuner enligt den ekonomiska genomlysning som tidigare har genomförts. För 
dem relevanta delar av resultat ska delges den parlamentariska beredningen.

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,

att fastställa investeringsramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år (mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn 20,1 19,9 19,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,6   6,0  4,6 
Barn- och utbildningssektorn   4,0   4,4   4,4
Sociala sektorn   2,4   3,0   2,9
Kommunledningskontoret     4,7   3,1   0,6

Totalt 35,8  36,4  32,4

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

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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.

Socialdemokraternas förslag till budget 2021-2022, 
verksamhetsplan 2023, förslag till sektorsramar

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn     44,3   44,5   44,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   61,8   62,1   61,5
Barn- och utbildningssektorn 444,9             449,6              448,5
Sociala sektorn 446,1             446,5              445,8
Kommunledningskontoret     60,6  61,4   61,3
KS/KF/Nämnder     6,9    7,2     7,3
Överförmyndaren     2,2    2,3     2,4
Revisionen     1,3    1,3     1,3
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat    47,3  69,7                94,2
Kapitalkostnad ofördelat     1,1   -0,2   -0,2
Resultatfond     1,5    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
Genomlysningsarbete     0,4    

Totalt                     1 121,3           1 149,7           1 171,6    

att om beslut tas i riksdagen om nya statsbidrag för äldreomsorgen i budgeten för 
2021-23 om minst 0,9 mnkr som kan användas till bemanning inom äldreomsorgen, 
flyttas utökningen om 0,9 mnkr i befintlig ram från sociala sektorn till barn- och 
utbildningssektorn för utökad bemanning i grundskolan. 

att uppdra till den parlamentariska beredningen att särskilt utreda huruvida de 
verksamheter som idag är organiserade under Tillväxt- och utvecklingsnämnden 
även fortsatt ska vara organiserade under en egen nämnd eller om de kan 
organiseras under andra nämnder/utskott.

att uppdra till den parlamentariska beredningen att särskilt utreda hur den politiska 
organisationen kan effektiviseras eller genom annan åtgärd spara pengar under den 
kommande mandatperioden 2023-2026.
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att uppdra till kommunstyrelsen att utreda fördelar, nackdelar och möjligheter med 
att skapa en arbetsmarknadsenhet (innehållande bland annat funktioner för 
arbetsmarknad, integration och försörjning) under kommunledningskontoret.

att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för en genomlysning med stöd av 
extern part. Genomlysningen ska avse kommunens övergripande organisation samt 
de delar av kommunens verksamheter där kommunen avviker gentemot andra 
kommuner enligt den ekonomiska genomlysning som tidigare har genomförts. För 
dem relevanta delar av resultat ska delges den parlamentariska beredningen.

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,

att fastställa investeringsramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år (mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn 20,1 19,9 19,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,6   6,0  4,6 
Barn- och utbildningssektorn   4,0   4,4   4,4
Sociala sektorn   2,4   3,0   2,9
Kommunledningskontoret     4,7   3,1   0,6

Totalt 35,8  36,4  32,4

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

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens nettokostnader -1 043,3 -1 101,1 -1 112,5 -1 142,1 -1 164,3
Avskrivningar -28,0 -25,4 -25,6 -24,3 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 071,3 -1 126,5 -1 138,1 -1 166,4 -1 188,6
Skatteintäkter 825,4 824,9 837,8 866,2 896,0
Generella statsbidrag och utjämning 261,4 337,5 326,7 328,6 321,7
Verksamhetens resultat 15,5 36,0 26,5 28,5 29,1
Finansiella intäkter 8,6 6,3 5,5 5,5 5,5
Finansiella kostnader -1,0 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat efter finansiella poster 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Extraordinära poster
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,1% 3,6% 2,7% 2,8% 2,8%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Justering för avskrivningar/nedskrivning 28,0 25,4 25,6 24,3 24,3
Justering för avsättning -0,8 -0,4 -0,4 -2,9 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 50,3 66,6 56,6 54,8 58,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -5,7
Förändring kortfristiga skulder -13,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,1 66,6 56,6 54,8 58,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -8,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 8,1 23,2 20,8 18,5 25,6
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 54,5 62,6 85,8 106,6 125,1
Likvida medel vid årets slut 62,6 85,8 106,6 125,1 150,7
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tabell B, Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Tillgångar
Anläggningstillgångar 500,6 518,6 528,8 540,9 549,0
Omsättningstillgångar 205,6 228,4 249,3 270,0 295,3
Summa tillgångar 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 478,9 497,3 508,1 520,9 529,7
Rörelsekapital -58,6 -35,4 -14,9 5,8 31,1
Summa eget kapital 420,2 461,8 493,3 526,7 560,8
därav årets resultat 23,2 41,6 31,4 33,5 34,1
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,5 15,0 15,2 14,9 14,6
Avsatt för deponi 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4
Summa avsättningar 17,5 16,6 16,4 15,7 15,0
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 706,2 747,0 778,2 810,9 844,3

Soliditet 59,5% 61,8% 63,4% 65,0% 66,4%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 420,5 409,7 393,0 374,8 361,3
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 0,0% 7,0% 12,9% 18,7% 23,6%
Borgensförbindelser 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget 
till kommunstyrelsen 24 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige 
fastställer 

att till Samhällsbyggnadssektorn ram uttala:
att tidigare beslutad neddragning av kompetensutveckling 2022 inte genomförs
att resurser för nytt kartsystem tillförs genom effektivisering av mark och 
exploatering under 2021
att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen

att utökade resurser för underhåll av byggnader inte tillförs
att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom 
miljö och hälsoskydd
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Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att ingen indexökning av bidrag för enskilda vägar utgår 2022-23
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 personaleffektivisering ska ske inom övergripande planering fr o m 2023

att till tillväxt och utvecklingssektorn ram uttala:
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att arbetet i sektorns verksamhet ska effektiviseras för att frigöra resurser för 
delfinansiering av en kulturscen
att resurser är tillförda för en kulturscen från 2023
att bidrag till hyra av Folkets Hus i Bruzaholm tas bort från 2022
att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag
att resurser anpassas efter hyresintäkter för ungdomsverksamhet
att medel tillförs för genomförande av undersköterskeutbildning och 
förskollärarutbildning 
att effektivisering av SFI-undervisning ska ske från 2023
att minskning av timvikarier inom VuxI12 ska ske
att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus I12 är tillförda

att till Barn- och utbildningssektorn ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att personalminskningar beslutade i förra budgetprocessen återförs
att resurser tillförs för doktorandtjänst
att resurser tillförs grundskolan 2022-23 för insatser utifrån skolinspektionens 
granskning (planerat som tillfällig insats tom 2021 men medel tillförs även 2022-23
att resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjutsupphandlingen
att resurser för utökat personalarbetsrum på Prästängsskola tillförs
att resurser tillförs för kameraövervakning av skolgårdar
att resurser tillförs för lägre intäkter för IKE(interkommunala ersättningar) 
samtidigt som ambitionen ökas för att göra gymnasieskolan attraktiv.
att resurser tillförs för uppehållsrum på Östanå i satsningen att göra 
gymnasieskolan attraktivare
att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn
att utöka resurser för läromedel/undervisningsmedel
att effektivisera måltidsverksamheten på gymnasiet
att minska tjänst som hörselpedagog

att till sociala sektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd
att resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende tillförs från 2021
att resurser för utbildning i demensvård tillförs
att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare

att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet
att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd
att resurser tillförs för minskade integrationsmedel
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela planperioden samt ytterligare 2 
ungdomslotsar under 2021-22
att effektivisering av fastighetskostnader ska ske

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att del av tidigare neddragning på kansliet återtas
att resurser för köp av juristtjänst från Jönköpings kommun tillförs
att resurser för beslutsstöd till hela förvaltningen tillförs
att verksamhetsbudget för hållbarhetsarbete tillförs 
att resurser för chefs- och ledarskapsprogram tillförs
att resurser för telefonin minskas pga nytt avtal
att aktivitetsdagen ”möt din kommun” upphör
att medel för resultatfond minskas 2021
att resurser för externt genomlysningsarbete tillförs 2021
att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet
att effektivisering av KF/KS/Nämnder ska ske 2023

Sverigedemokraternas förslag till budget 2021-2022 och 
verksamhetsplan 2023, sektorsramar

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn     43,7   43,2   43,6
Tillväxt- och utvecklingssektorn   61,7   60,2   59,9
Barn- och utbildningssektorn 443,8              448,8             451,0
Sociala sektorn 443,3  446,3             446,4
Kommunledningskontoret     60,4    61,5    60,9
KS/KF/Nämnder     6,9      7,2      7,2
Överförmyndaren     2,2      2,3      2,4
Revisionen     1,3      1,3      1,3
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat    47,3    69,7                94,2
Kapitalkostnad ofördelat     1,1    -0,2     -0,2
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

Totalt                    1 117,0            1 145,6            1 171,9    

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

följande:

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

att fastställa investeringsramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år (mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn 20,1 19,9 19,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,6   6,0   4,2 
Barn- och utbildningssektorn   4,0   4,4   4,4
Sociala sektorn   2,4   3,0   2,9
Kommunledningskontoret     4,7   3,1   0,6

Totalt 35,8  36,4  32,0

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

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Resultatbudget med kassaflödesanalys

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens nettokostnader -1 043,3 -1 101,1 -1 108,6 -1 138,2 -1 164,3
Avskrivningar -28,0 -25,4 -25,6 -24,3 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 071,3 -1 126,5 -1 134,2 -1 162,5 -1 188,6
Skatteintäkter 825,4 824,9 837,8 866,2 896,0
Generella statsbidrag och utjämning 261,4 337,5 322,7 324,6 321,7
Verksamhetens resultat 15,5 36,0 26,3 28,3 29,1
Finansiella intäkter 8,6 6,3 5,5 5,5 5,5
Finansiella kostnader -1,0 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat efter finansiella poster 23,2 41,6 31,3 33,3 34,1
Extraordinära poster
Årets resultat 23,2 41,6 31,3 33,3 34,1
Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,1% 3,6% 2,7% 2,8% 2,8%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23,2 41,6 31,3 33,3 34,1
Justering för avskrivningar/nedskrivning 28,0 25,4 25,6 24,3 24,3
Justering för avsättning -0,8 -0,4 -0,4 -2,9 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 50,3 66,6 56,5 54,7 58,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -5,7
Förändring kortfristiga skulder -13,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,1 66,6 56,5 54,7 58,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -8,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 8,1 23,2 20,7 18,4 25,6
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 54,5 62,6 85,8 106,5 124,9
Likvida medel vid årets slut 62,6 85,8 106,5 124,9 150,5

29



87EKSJÖ KOMMUNS BUDGETDOKUMENT 2020

Bilaga 3 – Kommunstyrelsens förslag till Budget 2020-09-29 §224

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

följande:

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

att fastställa investeringsramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år (mnkr):

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn 20,1 19,9 19,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,6   6,0   4,2 
Barn- och utbildningssektorn   4,0   4,4   4,4
Sociala sektorn   2,4   3,0   2,9
Kommunledningskontoret     4,7   3,1   0,6

Totalt 35,8  36,4  32,0

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

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Resultatbudget med kassaflödesanalys

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens nettokostnader -1 043,3 -1 101,1 -1 108,6 -1 138,2 -1 164,3
Avskrivningar -28,0 -25,4 -25,6 -24,3 -24,3
Verksamhetens nettokostnader -1 071,3 -1 126,5 -1 134,2 -1 162,5 -1 188,6
Skatteintäkter 825,4 824,9 837,8 866,2 896,0
Generella statsbidrag och utjämning 261,4 337,5 322,7 324,6 321,7
Verksamhetens resultat 15,5 36,0 26,3 28,3 29,1
Finansiella intäkter 8,6 6,3 5,5 5,5 5,5
Finansiella kostnader -1,0 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat efter finansiella poster 23,2 41,6 31,3 33,3 34,1
Extraordinära poster
Årets resultat 23,2 41,6 31,3 33,3 34,1
Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,1% 3,6% 2,7% 2,8% 2,8%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23,2 41,6 31,3 33,3 34,1
Justering för avskrivningar/nedskrivning 28,0 25,4 25,6 24,3 24,3
Justering för avsättning -0,8 -0,4 -0,4 -2,9 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 50,3 66,6 56,5 54,7 58,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -5,7
Förändring kortfristiga skulder -13,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,1 66,6 56,5 54,7 58,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -8,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,9 -43,4 -35,8 -36,4 -32,4

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 8,1 23,2 20,7 18,4 25,6
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 54,5 62,6 85,8 106,5 124,9
Likvida medel vid årets slut 62,6 85,8 106,5 124,9 150,5
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Bilaga 3 – Kommunstyrelsens förslag till Budget 2020-09-29 §224

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tabell B, Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Tillgångar
Anläggningstillgångar 500,6 518,6 528,8 540,9 549,0
Omsättningstillgångar 205,6 228,4 249,2 269,8 295,1
Summa tillgångar 706,2 747,0 778,0 810,7 844,1
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 478,9 497,3 508,1 520,9 529,7
Rörelsekapital -58,6 -35,4 -15,0 5,6 30,9
Summa eget kapital 420,2 461,8 493,2 526,5 560,6
därav årets resultat 23,2 41,6 31,3 33,3 34,1
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,5 15,0 15,2 14,9 14,6
Avsatt för deponi 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4
Summa avsättningar 17,5 16,6 16,4 15,7 15,0
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 706,2 747,0 778,0 810,7 844,1

Soliditet 59,5% 61,8% 63,4% 64,9% 66,4%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 420,5 409,7 393,0 374,8 361,3
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 0,0% 7,0% 12,9% 18,7% 23,6%
Borgensförbindelser 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget 
till kommunstyrelsen 24 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige 
fastställer 

att till Samhällsbyggnadssektorn ram uttala:
att tidigare beslutad neddragning av kompetensutveckling 2022 inte genomförs
att resurser för nytt kartsystem tillförs genom effektivisering av mark och 
exploatering under 2021
att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen
att resurser tillförs för underhåll av byggnader

att resurser för miljö- och bygglovshandläggning minskas
att indexökning för enskilda vägar samt skötsel av gator och vägar ingår i ramen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden
att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden 
att till tillväxt och utvecklingssektorn ram uttala:
att sektorn läggs ned och verksamheterna flyttas till andra sektorer, effektivisering 
av övergripande administration från 2022
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att arbetet i sektorns verksamhet ska effektiviseras 
att bidrag till Eksjö stadsfest tas bort och ersätts med förlustgaranti
att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag
att resurser anpassas efter hyresintäkter för ungdomsverksamhet
att medel tillförs för fortsatt genomförande av undersköterskeutbildning och 
förskollärarutbildning 
att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus I12 är tillförda

att till barn- och utbildningssektorns ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att delar av personalminskningar beslutade i förra budgetprocessen återförs
att resurser tillförs för doktorandtjänst
att förskola på oregelbunden tid inte erbjuds vecka 28-31 eller vid storhelger, dock 
ska förskolan på oregelbunden tid vara öppen varannan helg utifrån nuvarande 
system. 
att resurser tillförs grundskolan 2022-23 för insatser utifrån skolinspektionens 
granskning 
att resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjutsupphandlingen
att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet för mindre skolor 2023
att resurser tillförs speciallärare
att resurser tillförs för lägre intäkter för IKE (interkommunala ersättningar) 
samtidigt som ambitionen ökas för att göra gymnasieskolan attraktiv.
att minska tjänst som hörselpedagog

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 att öppna vårdboendeplatser på Bobinen i Mariannelund
att resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende tillförs från 2022
att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare
att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet
att kraftiga åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd
att resurser tillförs för minskade integrationsmedel
att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela planperioden 
att effektivisering av fastighetskostnader ska ske

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att resurser för köp av juristtjänst från Jönköpings kommun tillförs
att resurser för beslutsstöd till hela förvaltningen tillförs
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tabell B, Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2019 2020 2021 2022 2023
Tillgångar
Anläggningstillgångar 500,6 518,6 528,8 540,9 549,0
Omsättningstillgångar 205,6 228,4 249,2 269,8 295,1
Summa tillgångar 706,2 747,0 778,0 810,7 844,1
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 478,9 497,3 508,1 520,9 529,7
Rörelsekapital -58,6 -35,4 -15,0 5,6 30,9
Summa eget kapital 420,2 461,8 493,2 526,5 560,6
därav årets resultat 23,2 41,6 31,3 33,3 34,1
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,5 15,0 15,2 14,9 14,6
Avsatt för deponi 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4
Summa avsättningar 17,5 16,6 16,4 15,7 15,0
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 706,2 747,0 778,0 810,7 844,1

Soliditet 59,5% 61,8% 63,4% 64,9% 66,4%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 420,5 409,7 393,0 374,8 361,3
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 0,0% 7,0% 12,9% 18,7% 23,6%
Borgensförbindelser 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget 
till kommunstyrelsen 24 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige 
fastställer 

att till Samhällsbyggnadssektorn ram uttala:
att tidigare beslutad neddragning av kompetensutveckling 2022 inte genomförs
att resurser för nytt kartsystem tillförs genom effektivisering av mark och 
exploatering under 2021
att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen
att resurser tillförs för underhåll av byggnader

att resurser för miljö- och bygglovshandläggning minskas
att indexökning för enskilda vägar samt skötsel av gator och vägar ingår i ramen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden
att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden 
att till tillväxt och utvecklingssektorn ram uttala:
att sektorn läggs ned och verksamheterna flyttas till andra sektorer, effektivisering 
av övergripande administration från 2022
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar
att arbetet i sektorns verksamhet ska effektiviseras 
att bidrag till Eksjö stadsfest tas bort och ersätts med förlustgaranti
att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag
att resurser anpassas efter hyresintäkter för ungdomsverksamhet
att medel tillförs för fortsatt genomförande av undersköterskeutbildning och 
förskollärarutbildning 
att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus I12 är tillförda

att till barn- och utbildningssektorns ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att delar av personalminskningar beslutade i förra budgetprocessen återförs
att resurser tillförs för doktorandtjänst
att förskola på oregelbunden tid inte erbjuds vecka 28-31 eller vid storhelger, dock 
ska förskolan på oregelbunden tid vara öppen varannan helg utifrån nuvarande 
system. 
att resurser tillförs grundskolan 2022-23 för insatser utifrån skolinspektionens 
granskning 
att resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjutsupphandlingen
att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet för mindre skolor 2023
att resurser tillförs speciallärare
att resurser tillförs för lägre intäkter för IKE (interkommunala ersättningar) 
samtidigt som ambitionen ökas för att göra gymnasieskolan attraktiv.
att minska tjänst som hörselpedagog

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 att öppna vårdboendeplatser på Bobinen i Mariannelund
att resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende tillförs från 2022
att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare
att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet
att kraftiga åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd
att resurser tillförs för minskade integrationsmedel
att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela planperioden 
att effektivisering av fastighetskostnader ska ske

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att resurser för köp av juristtjänst från Jönköpings kommun tillförs
att resurser för beslutsstöd till hela förvaltningen tillförs
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att resurser för telefonin minskas pga nytt avtal
att resurser för personlig skyddsutrustning inom räddningstjänsten tillförs 2022
att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet

att tillväxt- och utvecklingsnämnden och beredningen avvecklas från och med 2023

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

Markus Kyllenbeck (M) och Annelie Sjöberg (M) bifall till Alliansens förslag till 
budget 2021–2022, verksamhetsplan 2023 – förslag till sektorsramar.

Sebastian Hörlin (S) bifall till socialdemokraternas förslag till budget 
2021–2022, verksamhetsplan 2023 – förslag till sektorsramar.

Ulf Svensson (SD) bifall till sverigedemokraternas förslag till budget 2021-2022, 
verksamhetsplan 2023 – förslag till sektorsramar.

Sebastian Hörlin (S) att uppdra till den parlamentariska beredningen att särskilt 
utreda huruvida de verksamheter som idag är organiserade under tillväxt- och 
utvecklingsnämnden även fortsatt ska vara organiserade under en egen nämnd eller 
om de kan organiseras under andra nämnder/utskott.

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda fördelar, nackdelar och möjligheter med 
att skapa en arbetsmarknadsenhet (innehållande bland annat funktioner för 
arbetsmarknad, integration och försörjning) under kommunledningskontoret.

att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för en genomlysning med stöd av 
extern part. Genomlysningen ska avse kommunens övergripande organisation samt 
de delar av kommunens verksamheter där kommunen avviker gentemot andra 
kommuner enligt den ekonomiska genomlysning som tidigare har genomförts. För 
dem relevanta delar av resultat ska delges den parlamentariska beredningen.

Annelie Hägg (C) med bifall från Markus Kyllenbeck (M) att om beslut tas i 
riksdagen om nya statsbidrag för äldreomsorgen i budgeten för 2021-23 om minst 
0,9 mnkr som kan användas till bemanning inom äldreomsorgen, flyttas utökningen 
om 0,9 mnkr i befintlig ram från sociala sektorn till barn- och utbildningssektorn 
för utökad bemanning i grundskolan.

Annelie Hägg (C) vidare avslag på Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens 
godkännande, först proposition på Socialdemokraternas förslag till beslut mot 
Sverigedemokraternas förslag till beslut.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Annelie Hägg (C), Stellan Johnsson (C), Ulf Björlingson (M), 
Markus Kyllenbeck (M), Annelie Sjöberg (M), Bo Ljung (KD) och 
Christer Ljung (L) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Socialdemokraternas förslag till beslut.

Först ställer ordförande, med kommunstyrelsens godkännande, proposition på 
ledningsutskottets förslag till beslut mot Socialdemokraternas förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ledningsutskottets förslag till budget 
2021-2022, verksamhetsplan 2023

Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande mot avslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med avslag.

Sist ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.

Omröstning

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns. 

Ja-röst för Ledningsutskottets förslag till beslut
Nej-röst för Sebastian Hörlins (S) yrkande om avslag 

Vid omröstningen avges 7 Ja-röster och 5 Nej-röster och 1 avstod att rösta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag till beslut.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår

Annelie Hägg (C) X

Markus Kyllenbeck (M) X

Sebastian Hörlin (S) X

Annelie Sjöberg (M) X

Ulf Björlingson (M) X

Ulf Svenson (SD) X
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att resurser för telefonin minskas pga nytt avtal
att resurser för personlig skyddsutrustning inom räddningstjänsten tillförs 2022
att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet

att tillväxt- och utvecklingsnämnden och beredningen avvecklas från och med 2023

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

Markus Kyllenbeck (M) och Annelie Sjöberg (M) bifall till Alliansens förslag till 
budget 2021–2022, verksamhetsplan 2023 – förslag till sektorsramar.

Sebastian Hörlin (S) bifall till socialdemokraternas förslag till budget 
2021–2022, verksamhetsplan 2023 – förslag till sektorsramar.

Ulf Svensson (SD) bifall till sverigedemokraternas förslag till budget 2021-2022, 
verksamhetsplan 2023 – förslag till sektorsramar.

Sebastian Hörlin (S) att uppdra till den parlamentariska beredningen att särskilt 
utreda huruvida de verksamheter som idag är organiserade under tillväxt- och 
utvecklingsnämnden även fortsatt ska vara organiserade under en egen nämnd eller 
om de kan organiseras under andra nämnder/utskott.

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda fördelar, nackdelar och möjligheter med 
att skapa en arbetsmarknadsenhet (innehållande bland annat funktioner för 
arbetsmarknad, integration och försörjning) under kommunledningskontoret.

att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för en genomlysning med stöd av 
extern part. Genomlysningen ska avse kommunens övergripande organisation samt 
de delar av kommunens verksamheter där kommunen avviker gentemot andra 
kommuner enligt den ekonomiska genomlysning som tidigare har genomförts. För 
dem relevanta delar av resultat ska delges den parlamentariska beredningen.

Annelie Hägg (C) med bifall från Markus Kyllenbeck (M) att om beslut tas i 
riksdagen om nya statsbidrag för äldreomsorgen i budgeten för 2021-23 om minst 
0,9 mnkr som kan användas till bemanning inom äldreomsorgen, flyttas utökningen 
om 0,9 mnkr i befintlig ram från sociala sektorn till barn- och utbildningssektorn 
för utökad bemanning i grundskolan.

Annelie Hägg (C) vidare avslag på Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens 
godkännande, först proposition på Socialdemokraternas förslag till beslut mot 
Sverigedemokraternas förslag till beslut.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Annelie Hägg (C), Stellan Johnsson (C), Ulf Björlingson (M), 
Markus Kyllenbeck (M), Annelie Sjöberg (M), Bo Ljung (KD) och 
Christer Ljung (L) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Socialdemokraternas förslag till beslut.

Först ställer ordförande, med kommunstyrelsens godkännande, proposition på 
ledningsutskottets förslag till beslut mot Socialdemokraternas förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ledningsutskottets förslag till budget 
2021-2022, verksamhetsplan 2023

Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande mot avslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med avslag.

Sist ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.

Omröstning

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns. 

Ja-röst för Ledningsutskottets förslag till beslut
Nej-röst för Sebastian Hörlins (S) yrkande om avslag 

Vid omröstningen avges 7 Ja-röster och 5 Nej-röster och 1 avstod att rösta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag till beslut.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår

Annelie Hägg (C) X

Markus Kyllenbeck (M) X

Sebastian Hörlin (S) X

Annelie Sjöberg (M) X

Ulf Björlingson (M) X

Ulf Svenson (SD) X

33
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Bilaga 3 – Kommunstyrelsens förslag till Budget 2020-09-29 §224

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lennart Gustavsson (S) X

Stellan Johnsson (C) X

Ingegerd Axell (S) X

Bo Ljung (KD) X

Ulla Hägg (S) X

Christer Ljung (L) X

Birgitta Johansson (S) X

Summa 7 5 1

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-09-15
Alliansens förslag till budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 – förslag till 
sektorsramar.
Socialdemokraternas förslag budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 – förslag till 
sektorsramar.
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 – 
förslag till sektorsramar.

Utdrag: 
Kommunfullmäktige

34
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Bilaga 4 – Kommunprogram 2020–2023

 
Kommunprogrammet

för den hållbara, nära 
och aktiva kommunen

2020–2023

Godkänt av kommunfullmäktige 2019-10-24, § 397
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2 KOMMUNPROGRAMMET 2020–2023

Eksjö kommun styrs under mandatperioden 2019–
2022 av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokra-
terna och Liberalerna i majoritet. 

Eksjö kommun är en kommun som är attraktiv att bo, 
leva och verka i. I kommunen bedrivs en omfattande 
verksamhet som har stor betydelse för kommunens 
invånare. Människor som trivs med att leva och verka i 
vår kommun bidrar till kommunens utveckling. Eksjö 
kommun ska därför fortsätta att utvecklas som kul-
tur och evenemangskommun genom fortsatt stöd till 
föreningsliv och ideella organisationer. I värdeskapande 
samverkan med näringsliv, föreningsliv och andra aktö-
rer drivs utvecklingen i kommunen framåt.  

Skola, vård och omsorg ska värnas om på ett ekono-
miskt och ansvarsfullt sätt. Skolan är en viktig norm- 
och kulturbärare och ska för ungdomarna skapa goda 
förutsättningar för framtida uppdrag. Barn och ung-
domar ska erbjudas en tillgänglig och hälsofrämjande 
lärmiljö där de är delaktiga både i en gemenskap och 
i sitt lärande. Kommunen ska erbjuda äldreomsorg 
efter behov med olika boendealternativ och stimulera 
genom förebyggande arbete till bevarad hälsa hos våra 
äldre. 

En ekonomi i balans och en långsiktigt hållbar budget 
ska genomsyra hela kommunens arbete. Ambitions-
nivån för verksamheterna ska stämma överens med 

Politisk viljeinriktning

tilldelad budget. Målsättningen för mandatperioden är 
oförändrad skatt genom att våra skattemedel används 
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för att 
kompetensförsörja de egna verksamheterna. För att 
möta behovet av rekrytering inom både privat och 
offentlig verksamhet ska kommunen erbjuda både 
vuxen- och högskoleutbildningar med ett varierat 
utbud anpassat för den lokala arbetsmarknaden. 

En ökad andel äldre, barn och unga i förhållande till 
människor i arbetsför ålder är en utmaning. Ett för-
bättrings- och utvecklingsarbete, med nya och föränd-
rade arbetsmetoder genom till exempel digitalisering 
och artificiell intelligens, ger mervärden och positiv 
utveckling i verksamheterna. 

Alla invånare i kommunen ska känna att man är en del 
av samhället. Arbete och sysselsättning samt delaktig-
het i sociala sammanhang ska möjliggöras genom att 
fortsätta bejaka det egna engagemanget i alla åldrar, 
stimulera individens utveckling genom kunskap och 
utbildning, samt genom att arbeta för trygghet genom 
god vård och omsorg. Som grund för det, ska det vär-
nas om det som ger kommunen intäkter, det vill säga 
ett starkt näringsliv och att människor vill leva och 
verka i vår kommun.
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3KOMMUNPROGRAMMET 2020–2023

Kommunfullmäktige i Eksjö kommun har antagit en 
ny policy för styrning och ledning där kommunens 
vision och kommunprogram utgör fundamentet. 
Styrningens processer baseras på grunduppdrag, ut-
veckling av verksamheten och ekonomi. Styrningen av 
Eksjö kommun påverkas utöver detta av de anställdas 
gemensamma arbetskultur, värderingar och attityder 
där arbetet med Kulturhandboken har en viktig roll. 
Kulturhandboken anger hur de anställda med gemen-
samma krafter ska realisera kommunens uppdrag och 
förverkliga visionen. Den beskriver vad som förväntas 
av alla anställda och ger en gemensam grund att stå på.

Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripan-
de måldokument som beskriver den politiska viljein-
riktningen för hur kommunen ska utvecklas. Utifrån 
kommunprogrammet ska styrning/ledning och plane-
ring av verksamheterna ske på både kort och lång sikt. 
Programmet har även en betydande roll i det årliga 
budgetarbetet, samt i uppföljningen av kommunens 
resultat. Kommunprogrammet gäller för hela kom-
munkoncernen, det vill säga de kommunala bolag och 
förvaltningens verksamheter som kommunen består av. 

Fyra effektmål
I programmet har kommunens vision och dess tre 
fokusområden – den hållbara, nära och aktiva kommu-
nen – brutits ned till fyra effektmål som anger vad som 
ska uppnås under mandatperioden;

Eksjö kommuns invånare upplever att de mår  
bra och känner sig nöjda med sin livssituation.

Eksjö kommun upplevs vara en attraktiv kom-
mun att besöka, leva och verka i.

Eksjö kommuns invånare upplever att det finns 
möjlighet att vara delaktiga och påverka   
kommunens utveckling.

Eksjö kommun ska ha en robust och hållbar   
infrastruktur samt ett varierat utbud av boende-
former i olika delar av kommunen.

Effektmålen bryts sedan ned i sektorernas och bolagens 
verksamhets- och affärsplaner där respektive verksam-
het anger vad de kan bidra med för resultat för att 
effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. Valda 
indikatorer i kommunprogrammet kan belysa målupp-
fyllelsen på flera effektmål. Till kommunprogrammet 
finns en bilaga med grundstatistik vilket visar indikato-
rernas tidigare nivåer (uppdateras årligen). Kommun-
programmet har en tydlig koppling till Agenda 2030 
och de globala målen för hållbar utvecklig. Vid varje 
effektmål anges vilka globala mål i Agenda 2030 som 
målet berör.

Uppföljning av effektmålen görs årligen, av kommun-
styrelsen, som en samlad bedömning och baseras bland 
annat på uppföljning av indikatorer, analyser av mål-
uppfyllelse, uppföljning av styrdokument, omvärldsbe-
vakning och effekter av olika insatser. Syftet är att få en 
så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur 
Eksjö kommun klarar sitt uppdrag och vilken effekt 
olika satsningar har. 
 

Inledning
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Välfungerade utbildning och omsorg, samt att ge alla 
invånare lika möjligheter till en god livskvalitet, är 
grundläggande i kommunens uppdrag. En god livs-
kvalitet är beroende av de förutsättningar och möj-
ligheter som skapas för invånarna. För att uppnå en 
upplevelse av att må bra och vara nöjd med sin livssitu-
ation krävs det att den enskilda individen har möjlig-
het att styra över sin ekonomi, har utbildning, arbete 
och bostad, upplever trygghet och god hälsa, samt har 
tillgång till rekreation och sociala nätverk. 

En bra utbildning är den viktigaste investeringen i 
barn och unga. En hög närvaro, och att kommunens 
unga avslutar sina studier med godkända betyg från 
grund- och gymnasieskola, lägger grunden till efter-
gymnasiala studier och ger goda förutsättningar till en 
etablering på arbetsmarknaden. I detta arbete behöver 
också de förebyggande insatserna för barn och unga 
prioriteras. 

Arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen 
och det livslånga lärandet är en viktig faktor för att 
stärka näringslivets förutsättningar att utvecklas. Utbu-
det av utbildningar i kommunen ska bygga på arbets-
marknadens långsiktiga behov. Kommunen ska ha en 
aktiv roll i att vägleda in i utbildningar som efterfrågas 
på arbetsmarknaden och som leder till egen försörjning 

via anställning eller egenföretagande. I detta arbete 
krävs ett samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor 
och skola. Genom dessa insatser kan Eksjö kommun 
verka för en minskad arbetslöshet och ett minskat 
behov av försörjningsstöd.

Alla invånare i Eksjö kommun ska uppleva trygghet 
och en meningsfull tillvaro genom hela livet. De stöd- 
och omsorgstjänster som Eksjö kommun levererar ska 
vara av god kvalitet där våra invånare känner att de har 
inflytande och blir bemötta med värdighet och respekt. 

Möjligheten till en rik och varierad fri tid ger män-
niskor nya perspektiv, upplevelser och sammanhang 
som bidrar till god livskvalitet och en känsla av sam-
manhang. Invånarna i Eksjö kommun ska uppleva att 
de har goda möjligheter till rekreation och möjlighet 
att utöva sina fritidsintressen. Invånarna ska ha tillgång 
till olika former av mötesplatser, grönområden och 
natur. Ett brett och varierat föreningsliv stärker också 
möjligheterna för invånarna att bli delaktiga och aktiva 
i civilsamhället. 

Alla invånare i Eksjö kommun ska uppleva kommunen 
som en trygg och säker kommun att leva i. Kommu-
nen ska i samverkan med andra myndigheter verka för 
att skapa ett robust och tåligt samhälle. 

Livskvalitet

Effektmål
Eksjö kommuns invånare upplever att de mår bra 
och känner sig nöjda med sin livssituation.

De globala mål i Agenda 2030 som effektmålet berör: 

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA
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Skolresultat
Mål:  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.

Mått: Andel grundskoleelever behöriga till yrkesprogram och andel gymnasieelever som 
uppnår examen. Mäts årligen.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Öppna jämförelser/Kolada.

  

Skolnärvaro i grundskolan
Mål:  Minst 75 procent av eleverna ska vara närvarande i skolan minst 94 procent av 

tiden (motsvarar cirka 11 dagar, vilket är normal sjukfrånvaro).
Mått:  Hur stor andel som är närvarande 94 procent eller mer. Mäts årligen.
Källa: Barn- och ungdomssektorn.  

 

Äldreomsorgen 
Mål: 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. 

Mått:  Andel mycket eller ganska nöjda. Mäts årligen.
Källa: Socialstyrelsen.  

 

Arbetslöshet
Mål:  Antalet arbetslösa i Eksjö kommun ska vara minst 0,5 procentenheter lägre än 

riksgenomsnittet. 
Mått:  Antalet arbetslösa. Mäts årligen.
Källa: Arbetsförmedlingen.  

 

Försörjningsstöd
Mål:  Färre personer ska vara beroende av försörjningsstöd. Nettokostnaden för försörj-

ningsstöd ska minska med minst fem procent per år under programperioden.
Mått:  Kostnad för försörjningsstöd. Mäts årligen.
Källa: Sociala sektorn.  

 

Trygghet
Mål:  Invånarnas upplevelse av tryggheten i kommunen ska öka under program-
 perioden. 
Mått:  Andel invånare som upplever trygghet i kommunen. Mäts årligen.
Källa: Öppna jämförelser, Skolinspektionens enkät.  

 

Rik fritid
Mål:  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.

Mått:  Invånarnas upplevelse enligt betygsindex. Mäts vartannat år.
Källa: Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning.  

Livskvalitet – indikatorer
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Attraktivitet

Effektmål
Eksjö kommun ska upplevas vara en attraktiv 
kommun att besöka, leva och verka i.

För att stärka attraktiviteten är det avgörande att 
kommunen är en bra plats att besöka, leva och verka i. 
Invånare, besökare, potentiella inflyttare, arbetsliv och 
föreningsliv ska uppleva att Eksjö är en kommun de 
gärna berättar om, trivs i och är stolta över – en kom-
mun de väljer framför andra.

Eksjö kommun ska vara en engagerad, aktiv och na-
turlig part när det gäller att utveckla arbetslivet, både 
inom offentlig och privat sektor. Det ska finnas en god 
beredskap i möten med nya och befintliga arbetsgivare 
som vill expandera eller etablera sig. Nya såväl som 
etablerade arbetsgivare ska få ett gott bemötande och 
en hög service av den kommunala organisationen. Det 
ska vara självklart att vilja bedriva verksamhet, expan-
dera och etablera sig i Eksjö kommun.

Eksjö kommun ska arbeta för att fler ska bosätta sig i 
kommunen. En kontinuerlig och balanserad positiv 
befolkningsutveckling ger en bra grund att offentlig 
och kommersiell service av god kvalitet kan finansieras 
och bibehållas. Det är av stor vikt att de som väljer att 

bosätta sig och leva i Eksjö kommun ska vilja stanna. 
Samtidigt är det lika betydelsefullt att de som flyttar 
från kommunen för vidare studier ska vilja komma 
tillbaka för att etablera sig.

Eksjö kommun ska verka för att fler besöksanledningar 
utvecklas för att fler ska vilja besöka kommunen året 
om. Det ska samtidigt vara självklart att måna om 
kommunens befintliga besöksanledningar. Det ska 
finnas ett rikt utbud av restauranger, caféer, handel, 
besöksmål, aktiviteter och evenemang för alla. Eksjö 
kommun ska uppfattas som en kommun där det finns 
mycket att uppleva och se. 

Attraktivitet handlar om att stärka platsens position 
för invånare, besökare, näringsliv, föreningar och andra 
aktörer. För att stärka bilden av Eksjö kommun som 
en attraktiv plats att besöka, leva och verka i är det 
betydelsefullt att med långsiktighet och kontinuitet 
kommunicera samma övergripande och enhetliga bild. 
En plats som är genuin, levande och nära. 

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

De globala mål i Agenda 2030 som effektmålet berör: 
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Attraktivitet – indikatorer

Befolkningsökning
Mål:  Invånarantalet i Eksjö kommun ska öka med minst 130 nya invånare per år till 

2023.
Mått:  Antal invånare. Mäts årligen.
Källa: Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik.

Företagsklimat
Mål:  En placering bland de 25 procent (plats 72 eller bättre) bästa kommunerna i 

Sverige senast 2023.
Mått:  Svenskt Näringslivs årliga mätning av företagsklimatet. Mäts årligen.
Källa: Svenskt Näringsliv.

Attityd till att bo i kommunen
Mål:  Eksjö kommun ska vara bland de 25 procent (plats 72 eller bättre) bästa kom-

munerna att bo i senast 2023.
Mått:  Fokus undersökning ”Bäst att bo”. Mäts årligen.
Källa: Fokus.

Turismomsättning
Mål:  Antal gästnätter ska öka med minst 2 procent per år inom Eksjö kommun.
Mått:  Mäts årligen.
Källa: Statistiska Centralbyrån.
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Delaktighet

Effektmål
Eksjö kommuns invånare ska uppleva att det finns möjlig-
het att vara delaktiga och påverka kommunens utveckling.

En stark demokrati bygger på delaktighet, där enga-
gerade invånare upplever att det finns möjlighet att 
påverka och där invånarna själva är med och bidrar till 
kommunens utveckling. Invånarna i Eksjö kommun 
ska ha kunskap och kännedom om möjligheterna till 
delaktighet och påverkan. De ska också uppmanas att 
ta tillvara dessa möjligheter. 

Relationen mellan invånarna och politiker utgör 
grunden för det demokratiska samhället. Politikerna är 
invånarnas representanter som har fått ett mandat att 
utveckla kommunen i en viss riktning. För att kunna 
skapa goda relationer, och öka förtroendet för både 
politiker och den kommunala organisationen, krävs 
dialog och en förmåga att omvandla beslut till hand-
ling. 

Eksjö kommun ska ha demokratiska värderingar där 
alla invånare ska ha likvärdiga rättigheter och möjlig-
heter. Ett högt valdeltagande visar på att det finns ett 
stöd för det demokratiska systemet. Eksjö kommun 
ska verka för att öka medvetenheten om de olika de-
mokratiska processerna för att på så sätt stärka invånar-
nas engagemang och valdeltagande.

Den kommunala organisationen är till för invånarna. 
Kommunkoncernens ska utifrån det kommunala upp-
draget bidra med tjänster och service som alla behöver 
för att leva ett gott liv. Varje medarbetare ska skapa 
mervärde för invånarna. Invånarna ska uppleva ett gott 
bemötande som kännetecknas av transparens, lyhörd-
het och likvärdighet i kontakten med Eksjö kommun. 
En upplevelse av delaktighet i frågor som rör den 
enskilde är av största vikt – från klassrummet till det 
särskilda boendet – men även genom möjligheten att 
enkelt kunna lämna in synpunkter och medborgarför-
slag. 

Medborgardialoger och brukarråd är kompletterande 
forum för att involvera och ge invånarna möjlighet 
att medverka i utveckling och beslut i frågor som rör 
dem. Inflytande i dessa forum ger också en möjlig-
het att lyssna in perspektiv från individer och grupper 
som annars kanske inte kommer till tals. Att lyfta in 
invånarnas erfarenheter och kunskaper kan bidra till 
bättre beslut och ökad kvalitet. Medborgardialoger 
och brukarråd ska alltid ha tydliga syften, och det ska 
vara tydligt för invånarna vilka möjligheter de har att 
påverka.

De globala mål i Agenda 2030 som effektmålet berör: 

JÄMSTÄLLDHET
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Delaktighet – indikatorer

Bemötande i kommunala verksamheter
Mål:  Invånarna i Eksjö kommun ska uppleva ett bra bemötande i kontakt med de 

kommunala verksamheterna. 
Mått:  Samlad bedömning av olika Nöjd-Kund-Index (NKI), brukarundersökningar 

inom kommunen. Mäts årligen.
Källa: Skolverket, Kolada, Eksjöbostäder, Eksjö Energi.

Inflytande
Mål:  Människors upplevda inflytande i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII), ska 

öka till minst betygsindex 45 till år 2023. 
Mått:  Nöjd-Inflytande-Index (NII). Mäts vartannat år.
Källa: Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning.

Valdeltagande i kommunvalet
Mål:  Valdeltagandet i Eksjö kommuns ska ligga över 87 procent i valet till kommun-

fullmäktige år 2022. 
Mått:  Andel valdeltagande. Mäts var fjärde år.
Källa: Valmyndigheten.
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Samhällsplanering

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

Bra bostäder och väl fungerande boendemiljöer är 
grundläggande kvaliteter som ökar möjligheterna att 
hantera och balansera andra delar i livet såsom utbild-
ning, arbete och en rik fritid. Eksjö kommun ska ha ett 
blandat utbud av bostäder med alternativa boendefor-
mer som passar människors olika behov. 

För att vara en attraktiv kommun att leva i ska Eksjö 
kommun ta vara på samspelet mellan stad och lands-
bygd. Eksjö kommun ska erbjuda tomter och mark 
som matchar behoven av både bostadsbyggande och 
etableringar inom både privat och offentlig sektor. Vid 
nybyggnation är kommunens strävan att uppmuntra 
hållbara material- och energilösningar, samt att öka 
användandet av trä.

Samhällsplaneringen ska utformas så att naturliga och 
attraktiva mötesplatser skapas för att minska klyftorna 
mellan generationer och olika kulturer, samt för att 
bidra till en ömsesidig förståelse och respekt för varan-
dras behov, oavsett ålder, kön och ursprung.

Ett prioriterat område för att stärka attraktiviteten är 
att verka för en hållbar infrastruktur. Det är centralt att 
samtliga tätorter och landsbygd har tillgång till allmän-
na kommunikationer och en turtäthet som medger 
både arbets-, studie- och servicependling. 

Tillgång till bredband utgör en nödvändig infrastruk-
tur för att möjliggöra tillväxt och service, samt för att 
alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. 
Lika viktigt är det att möjliggöra digital delaktighet där 
alla kan hantera den nya teknikens möjligheter.

I samverkan med andra aktörer ska Eksjö kommun ar-
beta för att samhället anpassas till de klimatförändring-
ar som sker. Eksjö kommun ska verka för en effektiv 
energianvändning och för en omställning till förnybar 
energi. Kommunkoncernen har en viktig roll i detta 
arbete genom sitt ansvar för fysisk planering, energipla-
nering, tillsyn och drift. Kommunen ska också verka 
för en omställning genom information, utbildning och 
rådgivning till både invånare och näringsliv. 

De globala mål i Agenda 2030 som effektmålet berör: 

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Samhällsplanering – indikatorer

Bostadsbyggande
Mål:  Det ska beviljas bygglov för minst 60 nya bostäder varje år under program- 

perioden.
Mått: Antal nya bostäder. Mäts årligen.
Källa: Samhällsbyggnadssektorn.  

 

Hållbar nybyggnation som följer träbyggnadsstrategin
Mål:  Användandet av trä vid nybyggnationer i Eksjö kommun ska öka under program-

perioden.
Mått: Andel nybyggnationer som använt trä. Mäts årligen.
Källa: Samhällsbyggnadssektorn.  

 

Allmänna kommunikationer
Mål:  Antalet som använder kollektivtrafik ska öka med minst två procent under pro-

gramperioden. 
Mått: Antalet som åker med kollektivtrafik. Mäts årligen.
Källa: Samhällsbyggnadssektorn, Jönköpings Länstrafik.  

 

Bredband 
Mål:  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 hushåll 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.

Mått:  Andel av hushåll och företag som har tillgång till bredband. Mäts årligen.
Källa: Eksjö Energi och Post- och telestyrelsen (PTS).  

 

Förnybar energi 
Mål:  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.
Mått: Mängd förnybar energiproduktion. Mäts årligen. 
Källa: Klimat- och energistrategi, Länsstyrelsen.
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