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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-09-20

 
 
Sammanträde med  Ledningsutskottet  
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-15:15 
  
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 
Markus Kyllenbeck (M) § 95–98  
Sebastian Hörlin (S) 
Stellan Johnsson (C) 
Ulf Björlingson (M) 
Lennart Gustavsson (S) 

 
Tjänstgörande ersättare Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD)  

Christer Ljung (L) tjänstgörande ersättare för Markus Kyllenbeck (M) § 99–108  
 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Christer Ljung (L) § 95–98 
Birgitta Johansson (S) 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef   
 

 
Övriga   
 
Utses att justera Stellan Johnsson 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-10-03, kl. 13:00    Paragrafer 95-108 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Annelie Hägg 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Stellan Johnsson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Ledningsutskottet  
 
Sammanträdesdatum 2022-09-20 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-10-03 Datum då anslag  2022-10-25 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 95 Godkännande av föredragningslistan   

§ 96 Direktupphandling kvartal 2 - kommunledningskontoret 2022/118  

§ 97 Delårsrapport per 2022-08-31 - Kommunledningskontoret 2022/11  

§ 98 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 - förslag till sektorsramar 2022/14  

§ 99 Budget 2023 verksamhetsplan 2023-2024 - Höglandets 
samordningsförbund 

2022/186  

§ 100 Budget 2023 Höglandsförbundets revisorer efter samråd 2022/190  

§ 101 Budget 2023 verksamhetsplan 2023-2025 - Höglandsförbundet 2022/188  

§ 102 Förbundsordning för Höglandsförbundet - revidering 2022/191  

§ 103 Samverkansavtal och reglemente för Överförmyndarverksamheten 
- revidering 

2022/192  

§ 104 Resultatdialog 2022 - kommunledningskontoret 2022/185  

§ 105 Sammanträdesplan 2023 2022/189  

§ 106 Redovisning av delegationsbeslut 2022 - kommunledningskontoret 2022/9  

§ 107 Obesvarade medborgarförslag och motioner   

§ 108 Gallring vid införande av digitalt arkiv 2022/197  

 Anmälningsärenden   
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Lu § 95 Godkännande av föredragningslistan 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 

Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: 
Gallring vid införande av digital arkiv 
 
Ärende som utgår: 
Anmälningsärende 
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Lu § 96 Direktupphandling kvartal 2 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/118 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2022 års internkontroll för kommunledningskontoret godkändes av  
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj. I kommunens upphandlings- och 
inköpspolicy framgår att området om upphandling och inköp ska vara med i 
internkontrollplanen.  
 
I kommunledningskontorets internkontrollplan är ett kontrollområde  
direktupphandlingar som ska delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker  
enligt ramavtal eller avtal ingår inte i denna uppföljning.  
 
Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras.  
Mellan beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag  
tillfrågas för att tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det  
är även krav på dokumentation.  
 
För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med  
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre  
företag bör tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats.  
För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående,  
även annonsering ske på allmän tillgänglig databas. 
 
Uppföljning direktupphandlingar kvartal 2 kommunledningskontoret 
 
Sex direktupphandlingar mellan 25-100 tkr har kontrollerats. fyra av dessa var 
konkurrensutsatta och dokumenterade. De som inte var konkurrensutsatta och 
dokumenterade var:  

• Hyra av portabla toaletter till evakueringsboende vid Itolvhallen i mars. 
Inköpet var brådskande, faller under LOU-undantag och har därför inte 
konkurrensutsatts, 42 tkr. 

• Friskvårdsaktiviteter Friskis och Svettis inom friskvårdsaktiviteter för 
personal, 26 tkr 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-09-20 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 97 Delårsrapport per 2022-08-31 - 
Kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/11 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret uppdrag är till stor del att leverera stödtjänster, främst 
interna, som behövs i kommunen såsom ekonomi- och upphandling, 
personalrelaterade uppgifter som HR och lön, kansli med övergripande 
administration och utvecklingsfrågor som stöd till förvaltningen och politiken 
samt kommunikation internt såväl som externt. I kommunledningskontoret ingår 
också Räddningstjänsten. 

Verksamhet 
• Kansliet har under året haft stort fokus och lagt ned mycket arbete på 

organisation av valet.  
• Gemensamt ekonomiservicekontor för höglandskommunerna under 

Höglandsförbundet startade i december 2021 och införandet såväl som 
driften under de första nio månaderna har fungerat mycket bra. 

• De första fordonen med gas som drivmedel levererades till kommunen 
under våren/sommaren 2022.  

• Arbetet med att revidera kommunens grafiska profil har löpt på och ny 
profil antogs av kommunstyrelsen den 6 september 2022.  

• Kriget i Ukraina har inneburit att kansliet blivit involverad i att organisera 
flyktingmottagning. Dels i form av akuta evakueringsboenden i mars-april, 
dels initial organisation av boende för anvisade från Migrationsverket efter 
ny lagstiftning 1 juli.  

• Omvärldsläget har inneburit mer fokus på krisberedskap både inom 
räddningstjänsten och övrig kommunal organisation, bland annat för stabil 
och hållbar livsmedels- och materialförsörjning. 

 

Ekonomiskt utfall och prognos 
Drift  

Kommunledningskontorets driftutfall efter augusti månad var 40,6 mnkr, vilket 
motsvarar 62,4 procent av helårsbudgeten. Kommunledningskontorets 
helårsprognos för driften är 62,2 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot 
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budget med 2,8 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 4,4 
procent. 

Den prognostiserade avvikelsen mot budget beror till största del på större bidrag 
från Migrationsverket än kostnader för akuta evakueringsboenden under våren 
2022. Personalkostnaderna är också lägre på grund av att kanslichefen under året 
är tillförordnad socialchef samt sjukskrivningar där vikarier inte tagits in under 
hela tiden. Kostnader för företagshälsovård är också lägre än budget, dels på 
grund den förändring som genomfördes för ett par år sedan med centrala avrop 
samt en tydlig behovsstyrning samt en viss pandemieffekt.  

Även om kommunledningskontoret totalt gör en positiv prognos finns poster där 
budgeten inte uppnås. En viss pandemieffekt syns i minskade intäkter i 
kommuncafeterian och för kommunens poolbilar som kört färre mil till följd av 
ökning av digitala möten. Portokostnaden ligger högre än budgeterat, arbetet med 
att öka digital post har inte kommit igång i den takt som planerats. 
Försäkringspremierna har ökat på grund av negativt skadeutfall och ökad 
verksamhet i kommunen. Ökade drivmedelskostnader på grund av högre priser 
ses inom räddningstjänsten och ökade utbildningskostnader för nyanställd 
brandpersonal i Hjältevad och Mariannelund. 

Investering 

Sektorns investeringsutfall efter augusti månad var 1,9 mnkr. Av den totala 
budgeten för investeringar 2022 på 14,0 mnkr beräknas 8,5 mnkr förbrukas, vilket 
innebär ett överskott på 5,5 mnkr. Den positiva avvikselen motsvarar en 
procentuell avvikelse på 39,3 procent. 

Orsaken till den positiva avvikelsen är till största del att en släckbil som är 
budgeterad 2022 inte kommer att levereras förrän 2023. Men även att HR-
systemet och arbetet med hemsidor som planerats investeras i under 2022 
kommer inte att vara helt färdiga utan slutförs först 2023. 

Framåtblick 
Under oktober månad tillträder det nya kommunfullmäktige utifrån valresultatet. I 
samband med detta inleds nyvalsutbildningen som sedan blir intensivare efter 
årsskiftet när de nya nämnderna och styrelserna tillträder. Fokuset för kansliet 
ligger på att underlätta och utbilda de nyvalda politikerna så att hanteringen även 
fortsatt är rättssäker med en fungerande demokrati.   

Stödsystem upphandlas tillsammans med höglandskommuner och ligger i olika 
faser av upphandling och införande, HR-systeminförandet kommer att resterande 
del av året slutföras till stor del. Ekonomisystem är upphandlat för införande 2024 
och kommer att förberedas under hösten 2022 och 2023. Upphandling av nytt 
telefonisystem och upphandlingssystem ska ske under 2022-23.  

Inom räddningstjänsten är en tydlig trend ökat antal utryckningar, ett skäl kan vara 
den stadiga befolkningsökningen. De lyckade rekryteringarna i östra 
kommundelen ger goda möjligheter att fylla de luckor i organisationen som 
tidigare varit så svåra att täppa till. Omvärldsläget gör att mycket fokus fortsatt är 
på krisberedskap och civilt försvar. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-09-19 
Räddningstjänsten delårsrapport 
Ekonomi och upphandlingsavdelningen delårsrapport 
HR-avdelningen delårsrapport 
Kommunikationsavdelningen delårsrapport 
Kansliavdelningen delårsrapport 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 98 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 - 
förslag till sektorsramar 
Dnr KLK 2022/14 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 

(mnkr): 

2023 2024 2025
  

Samhällsbyggnadssektorn      46,2  47,6 48,5 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   65,4  65,8 67,4 
Barn- och utbildningssektorn 517,6             519,3            520,4 
Sociala sektorn  510,2 509,5            510,9 
Kommunledningskontoret      66,7   67,8 67,8 
KS/KF/Nämnder      7,3     7,2   7,6 
Överförmyndaren      2,3     2,3   2,3 
Revisionen       1,5     1,4   1,4 
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat     62,7  113,3            126,6 
Kapitalkostnad ofördelat      5,2     2,0   2,2 
Resultatfond       1,0     0,4      2,0 
KS Oförutsett      0,7     0,7   0,7 
Samordning lokaler     -0,5    -0,5              -0,5 
Omstrukturering      0,0  -12,0 -12,0 
Ökade intäkter     -5,2    -5,1 -1,0 
Totalt                       1 281,1           1 319,9         1 344,3     

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 

följande: 

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 

- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 

Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer  

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari 2023 ta fram 
förslag för ökade intäkter, effektiviseringar samt strukturella förändringar för 
omprioritering inom verksamheten samt att på sikt nå en budget i balans. 
  
att ställningstagande om ev fortsättning av pooltjänst och ökad grundbemanning 
inom särskilt boende hanteras efter utvärdering av pilotstudierna samt beslut om 
beviljat statsbidrag för 2024.  
 
att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att ett ökat uttag ur skogen görs 2023 
 
att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att driftmedel för sektorn minskas 
att återhållsamhet ska ske med tillsättning av vakanser av tillfällig karaktär 
att minskning av 1-1,5 tjänst på sektorn ska ske 2024-25 
att sektorn ska öka intäkter eller minska kostnader under planperioden 
att tidigare beslutad neddragning inom sektorn för finansiering av ökade 
driftkostnader för kulturscen återtas 2024 och gäller helt först halvår 2025 
att utökning av bidrag till studieförbund sker från 2024 
att minskning av tjänst på kulturskolan sker 
att städning av Ränneborg ska ske inom befintlig ram 
att resurser utökas för badplatsunderhåll 
att hyra för Spelverket sägs upp från 2024 
att praktiksamordnare SOC-TUS om 75% tjänst tillförs 
att resurser för entreprenörsutbildning för unga tillförs 
att större delen av nya infartsskyltar intäktsfinansieras 
att minskning av utbildningsresurser sker på Campus 
att neddragna medel för SFI återförs 
 
att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar 
att ändra arbetssätt på Nattis 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till 2026 
att resurser för SvA-lärare inte tillförs 
att minska resurser inom grund- och gymnasiesärskolan samt centrala elevhälsan 
att minska resurser för kompetensutveckling 
 
att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att höja måltidsavgifter 
att minskad bemanning inom korttidsvistelse och gruppboende 
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att fastighetsåtgärder genomförs för Kärntvätten 
att utbildning i palliativ vård genomförs 
 
att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att återhållsamhet ska ske med tillsättning av vakanser av tillfällig karaktär  
att tillföra resurser för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem för styrning och 
ledning från 2024 
att tillföra resurser för HLR-utbildning för anställda i hela kommunen 
 
Sebastian Hörlin (S), Lennart  Gustavsson (S), och Ulf Svensson (SD) deltar 
inte i beslutet. 
 
Protokollsanteckning från Sebastian Hörlin (S) och Lennart  Gustavsson (S). 

 

Ärendebeskrivning  
Alliansen har till dagens sammanträde kommit med förslag till beslut gällande 
budget 2023–2024, verksamhetsplan 2025. 

Nedan presenteras alliansens förslag. 

Alliansens förslag till budget 2023-2024 och verksamhetsplan, sektorsramar 

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 

(mnkr): 

2023 2024 2025 

Samhällsbyggnadssektorn      46,2  47,6 48,5 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   65,4  65,8 67,4 
Barn- och utbildningssektorn 517,6             519,3            520,4 
Sociala sektorn  510,2 509,5            510,9 
Kommunledningskontoret      66,7   67,8 67,8 
KS/KF/Nämnder      7,3     7,2   7,6 
Överförmyndaren      2,3     2,3   2,3 
Revisionen       1,5     1,4   1,4 
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat     62,7  113,3            126,6 
Kapitalkostnad ofördelat      5,2     2,0   2,2 

Resultatfond       1,0     0,4      2,0 
KS Oförutsett      0,7     0,7   0,7 
Samordning lokaler     -0,5    -0,5              -0,5 
Omstrukturering      0,0  -12,0 -12,0 
Ökade intäkter     -5,2    -5,1   -1,0 
Totalt                     1 281,1           1 319,9         1 344,3     

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 

följande: 
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- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 

- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 

Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2023-2025 i enlighet 
med nedanstående: kompletteras till kommunstyrelsen 2022-10-10. 

2023 2024 20257,3
 45,5 

att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A 
och B, kompletteras till kommunstyrelsen 2022-10-10. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

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

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari 2023 ta fram 
förslag för ökade intäkter, effektiviseringar samt strukturella förändringar för 
omprioritering inom verksamheten samt att på sikt nå en budget i balans.  

att ställningstagande om ev fortsättning av pooltjänst och ökad grundbemanning 
inom särskilt boende hanteras efter utvärdering av pilotstudierna samt beslut om 
beviljat statsbidrag för 2024.  

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att ett ökat uttag ur skogen görs 2023 

att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att driftmedel för sektorn minskas 
att återhållsamhet ska ske med tillsättning av vakanser av tillfällig karaktär 
att minskning av 1-1,5 tjänst på sektorn ska ske 2024-25 
att sektorn ska öka intäkter eller minska kostnader under planperioden 
att tidigare beslutad neddragning inom sektorn för finansiering av ökade 
driftkostnader för kulturscen återtas 2024 och gäller helt först halvår 2025 
att utökning av bidrag till studieförbund sker från 2024 
att minskning av tjänst på kulturskolan sker 

att städning av Ränneborg ska ske inom befintlig ram 
att resurser utökas för badplatsunderhåll 
att hyra för Spelverket sägs upp från 2024 
att praktiksamordnare SOC-TUS om 75% tjänst tillförs 
att resurser för entreprenörsutbildning för unga tillförs 
att större delen av nya infartsskyltar intäktsfinansieras 
att minskning av utbildningsresurser sker på Campus 
att neddragna medel för SFI återförs 
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att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar 
att ändra arbetssätt på Nattis 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till 2026 
att resurser för SvA-lärare inte tillförs 
att minska resurser inom grund- och gymnasiesärskolan samt centrala elevhälsan 
att minska resurser för kompetensutveckling 

att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att höja måltidsavgifter 
att minskad bemanning inom korttidsvistelse och gruppboende 
att fastighetsåtgärder genomförs för Kärntvätten 
att utbildning i palliativ vård genomförs 

att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att återhållsamhet ska ske med tillsättning av vakanser av tillfällig karaktär  
att tillföra resurser för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem för styrning och 
ledning från 2024 
att tillföra resurser för HLR-utbildning för anställda i hela kommunen 

Mål 
Mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska anges i budgeten. De 
mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning är dels de finansiella mål 
som följer budgetdirektivet och dels sektorernas verksamhetsplaner och Eksjö 
kommuns kommunprogram.  

Budgetförslagets följsamhet mot 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 2023.  
 
Prioriterade mål  

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2023-2025 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: 
integration, bostäder, digitalisering och kompetensförsörjning, prioritera 
följande: 
- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 

förutsättningar att utvecklas. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-09-20 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

- 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. 
 
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. 

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 2023-25 ska tillsammans med 
budgeten 2022 och bokslut 2016-2021 vara i snitt minst 1,8 %.  

 

o Då kostnadsökningarna är så stora till 2023-2024 och kommunen 
tidigare haft goda resultat och byggt upp ekonomin, föreslås 2 år 
med lägre resultat för att dels värna planeringsförutsättningarna 
med 2-årsbudget för verksamheterna och dels arbeta fram 
långsiktiga omstruktureringar i verksamheten för att åter nå 2 
procent i resultat för långsiktig god ekonomisk hushållning.  
 

Överskottet budgeteras till  
0,50 procent 2023 
0,80 procent 2024 
2,06 procent 2025 
av skatteintäkter och bidrag  

Med föreslagna resultatnivåer nås i snitt 1,86% 2016-2025, vilket 
överstiger det lägsta 10-årssnittet enligt KF:s regler för god 
ekonomisk hushållning. 

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden. Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2015-2024 vara självfinansierade. – 
Kompletteras till kommunstyrelsen 2022-10-10. 

 
- För finansiellt sparande under planperioden ska 5 mnkr årligen avsättas 

2023-2025. – Kompletteras till kommunstyrelsen 2022-10-10. 
o För finansiellt sparande under planperioden är totalt 16,5 mnkr 

avsatt, vilket i snitt är 5,5 mnkr per år.  
Per år fördelar sig finansiellt sparande enligt följande: 
▪ 2023: 11,0 mnkr 
▪ 2024: -3,4 mnkr 
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▪ 2025: 8,9 mnkr 
 

- Kommunens soliditet – Kompletteras till kommunstyrelsen 2022-10-10. 
 

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

o Koncernbudget är ännu inte sammanställd  
 
Till kommunstyrelsens sammanträde 2022-10-11 kommer ledningsutskottets 
förslag att kompletteras med investeringsramar, resultat och balansbudget. 

Protokollsanteckning: 

Socialdemokraterna väljer idag att inte lägga fram ett eget budgetförslag varför vi 
också avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet har tagits mot bakgrund att vi inte anser det strategiskt att lägga fram ett 
budgetförslag i detta läge. Anledningarna är att vi inte vet hur det politiska styret 
ser ut för den kommande mandatperioden samt att det i andra kommuner är 
relativt vanligt att oppositionspartier lägger fram sitt budgetförslag efter 
majoriteten (även om vi tidigare valt att lägga fram vårt samtidigt). 

Beslutsunderlag  
Alliansens förslag till ledningsutskottet 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Lu § 99 Budget 2023 verksamhetsplan 2023-2025 - 
Höglandets samordningsförbund 
Dnr KLK 2022/186 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att inga synpunkter föreligger på verksamhetsplanen eller budgetförslaget. 

Ärendebeskrivning  
I ett preliminärt beslut om medelstilldelning fick Höglandets Samordningsförbund 
information om att statens del i förbundets budget eventuellt minskar till budgetår 
2023, vilket medför att övriga medlemmars anslag minskas proportionerligt 
utifrån lagen om finansiell samordning.  
 
Medelstilldelningen från staten kan minska med maximalt 115 000 SEK vilket 
skulle innebära en minskad intäkt om 230 000 SEK då förbundets verksamhet 
finansieras med 50 procent av staten, 25 procent av regionen och 25 procent av 
kommunerna i enlighet med lagstiftningen.  
 
Enligt gällande förbundsordning måste styrelsen för Höglandets 
Samordningsförbund fatta besluta om verksamhetsplan 2023 och budget 2023–
2025 senast 30 november 2022. Styrelsemöte är planerat 17 november och man 
önskar ta del av kommunens beslut om samrådshandlingen innan dess.  
 
Slutgiltigt beslut om medelstilldelning väntas under september månad. Skulle den 
slutgiltiga summan faktiskt bli lägre, avser styrelsen att i sitt beslut den 17 
november minska budgeten för nya projekt med motsvarande summa. 
 
Ledningsutskottet har inga synpunkter på verksamhetsplanen eller 
budgetförslaget. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2022-09-14, kommundirektör 
Verksamhetsplan 2023 och budget 2023-2025  
Följebrev verksamhetsplan 2023 och budget 2023-2025  
Styrelseprotokoll med anslagsbevis 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Höglandets Samordningsförbund 
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Lu § 100 Budget 2023 Höglandsförbundets 
revisorer efter samråd 
Dnr KLK 2022/190 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att budget för revision av Höglandsförbundet för år 2023 utökas med 50 tkr och 
fastställs till 208 tkr. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommuns kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente 
bereda budget för revision av Höglandsförbundet.  

Höglandsförbundets revisorer har kommit in med anslagsframställan till 
kommunfullmäktiges presidium avseende budget för revision av Höglandsförbundet 
2023. Anslagsframställan baseras på att revisorerna ska kunna fullgöra sina uppdrag 
enligt lagstiftning och god revisionssed i kommunal verksamhet.   
 
I skrivelsen från kommunfullmäktiges presidium till Höglandsförbundet är förslag 
till beslut att utöka revisorernas budget från 158 tkr till 370 tkr. Äskandet innebär 
behov av utökning av anslagsfinansieringen från medlemskommunerna. 

Efter direktionens beslut 2022-05-20 har Höglandsförbundets revisorers budget 
2022 varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna och överlämnats till 
kommunerna för politisk behandling.  
 
Efter direktionens beslut 2022-09-02 är förslaget att meddela respektive 
kommunfullmäktige att samrådet med samtliga kommuner i ärendet visar att 
revisionens budget bör höjas med 50 tkr för 2023. 
 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från Mats Danielsson, kommunfullmäktiges ordförande 2022-03-31 
Direktionens beslut 2022-09-02  
Beräkning budget 2023 Höglandsförbundets revisorer 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet 
Revisionen 
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Lu § 101 Budget 2023 verksamhetsplan 2023-2025 
- Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2022/188 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna budget 2023, med verksamhetsplan 2024–2025 för 
Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning  
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på  
1 235 tkr för 2023, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet. Resultatet för 2024 budgeterats med 1 procent och för 2025 
med 1 procent. 
   
Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2023 uppgå till 15 
283 tkr. Till del planeras investeringsbudgeten att användas till byte av 
ekonomisystem. För genomsnittet för tre år (2021, 2022 och 2023) beräknas 
självfinansieringsgraden uppgå till 123 procent och därmed uppnå det angivna 
målet 100 procent för en treårsperiod. 
 
Förbundets omsättning ökar med 4 procent i budget 2023 mot föregående år. 
Ökning består bland annat av utökningen av familjerätten för Tranås kommun. 
Till budget 2023 följer två äskande gällande IT-säkerhet och informationssäkerhet.  
 
För att följa förbundets verksamhet innehåller budget 2023 fyra mål grupperade i 
de tre målområdena, Förbundets uppdrag, Attraktiv arbetsgivare och Finansiella 
mål.  
Till dessa finns åtta indikatorer kopplade tillsammans med ett målvärde som 
förväntas uppnås.  
 
Efter direktionens beslut 2022-05-13, § 55 har Höglandsförbundets budget 2023 
varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna. Vid samråden med respektive 
kommunstyrelserna i fyra av kommunerna, har inga synpunkter framförts. Eksjö 
kommun skickar med att besparingar motsvarande äskningarna ska presenteras 
tillsammans med konsekvensbeskrivningarna för besparingarna.  
 
Arbetsutskottet gav 2022-06-17 förbundsdirektören i uppdrag att ta fram åtgärder 
för hantering av äskanden inom förbundet, med konsekvensbeskrivningar, för 
vidare dialog med kommunerna och i arbetsutskottet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2022-09-15 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Höglandsförbundet 
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Lu § 102 Förbundsordning för Höglandsförbundet 
- revidering 
Dnr KLK 2022/191 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna den reviderade förbundsordningen för Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning  
Förbundsordningen är det styrande dokument som styr Höglandsförbundet både 
utifrån det politiska och tjänstemannamässiga perspektivet. Det finns ett behov att 
revidera förbundsordningen under 2022 då det fattats beslut om att inkludera 
verksamheten systemförvaltning Combine samt en visselblåsarfunktion för 
medlemskommunerna och Höglandsförbundet.  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 
Förbundsordning Höglandsförbundet  
Arbetsutskottets beslut 2022-06-17 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Höglandsförbundet 
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Lu § 103 Samverkansavtal och reglemente för 
Överförmyndarverksamheten - revidering 
Dnr KLK 2022/192 

Beslut  
Ledningsutskottet  förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna det reviderade samverkansavtalet och reglementet för Höglandets 
överförmyndarverksamhet, 
 
att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör i uppdrag att 
underteckna avtalet, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av samtliga 
samverkande kommuner; Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. 

Ärendebeskrivning  
Höglandets överförmyndarverksamhet har varit i drift sedan 1 januari 2019 med 
Vetlanda kommun som värdkommun. Efter att verksamheten har varit i drift i tre 
år finns det delar i nuvarande samverkansavtal och reglemente som har behov av 
revidering. 
 
1. Turordning för ansvaret för ordförande och vice ordförande 

2. Turordning för ansvaret för revision av verksamheten 

3. Turordning för ersättare vid möte med nämnden 

4. Kostnadstäckning för värdkommunens omkostnader 

5. Regleringar som styr daglig arbetsledning i verksamheten har tagits bort 

Kommunfullmäktige ska besluta att godkänna samverkansavtalet och ge 
kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna 
detsamma. Eftersom avtalet berör fem kommuner måste likalydande beslut fattas i 
samtliga kommuner för att avtalet ska träda i kraft.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2022-09-15 
Tjänsteskrivelse från Överförmyndarverksamhet 2022-06-09 
Tjänsteskrivelse från Anneli Tellmo, förbundschef  
Direktionens beslut 2022-09-02 
Samverkansavtal Höglandets överförmyndarverksamhet 
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Reglemente Höglandets överförmyndarverksamhet 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet 
Kommunstyrelsen 

23



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-09-20 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 104 Resultatdialog 2022 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/185 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Resultatdialogerna kommer genomföras torsdagen den 29 september. 
Syftet med resultatdialogen är att få möjlighet till en fördjupad dialog om både 
aktuella och strategiska frågor samt en uppföljning av verksamhetens 
grunduppdrag och effektmålen i kommunprogramet.  

Under dagens sammanträde finns möjlighet till inspel som ledningsutskottets 
presidium och kommundirektör tar med sig till resultatdialogen. 
 
Dialog kring följande frågor 

• Vilka är de mest prioriterade frågorna för beredningen och verksamheten 
som finns behov av att lyfta? Aktuellt för kommande 6 månader samt på 
längre sikt. 

• Reflektioner kring avvikelser och verksamhet utifrån den ekonomiska 
genomlysningen. 

Beslutsunderlag  
Kommunprogram 2020-2023 
Verksamhetsplan 2022 
Delårsrapport per 2022-08-31 
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Lu § 105 Sammanträdesplan 2023 
Dnr KLK 2022/189 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att se över tidsplanen gällande budgetprocessen till kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-10-04. 
 
Ledningsutskottet förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa redovisat förslag till sammanträdesplan för år 2023 för 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelse. 

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslagna sammanträdesdagar för år 2023 för kommunfullmäktige fastställs. 
 
Ärendebeskrivning  
Förslag till sammanträdesdagar för år 2023 avseende kommunstyrelsens 
arbetsutskott, utskott, nämnder, nämndsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige redovisas vid dagens sammanträde. 

Nämnd och nämndsutskott beslutar själva om sina sammanträdesdagar. Nämnd 
och nämndsutskott bör besluta enligt redovisad tidsplan för att följa den politiska 
processen. 
 
Till kommunstyrelsens sammanträde kommer datumjusteringar att göras. 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att se över 
tidsplanen gällande budgetprocessen till kommunstyrelsens sammanträde 2022-
10-04. 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Sammanträdesplan 2023 
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Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Lu § 106 Redovisning av delegationsbeslut 2022 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/9 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas delegationsbeslut gjorda av 
kommunledningskontoret, samt redovisas försäljning av fordon. 

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 107 Obesvarade medborgarförslag och 
motioner 
 
Beslut  
Ledningsutskottet  beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget 
väckts. Fullmäktige kan vid behov, avskriva medborgarförslagen från vidare 
handläggning.  
 
Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över obesvarade 
medborgarförslag och motioner.  
 

Beslutsunderlag  
Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag     
 

----- 
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Lu § 108 Gallring vid införande av digitalt arkiv 
Dnr KLK 2022/197 

Beslut  
Ledningsutskottet  beslutar  

att aktiva analoga personakter ska skannas och föras över till digital personakt,  
 
att analoga personakter som har förts över till det digitala arkivet ska gallras efter 
två år, samt  
 
att gallringsbeslutet förs in i Eksjö kommuns dokumenthanteringsplan  

Ärendebeskrivning  
Hanteringen av Eksjö kommuns personaladministrativa handlingar hålls idag 
ordnade analogt hos HR-avdelningen. I verksamheterna lagras delvis samma 
information. Idag förvaras de personaladministrativa handlingarna (personakt) i 
lokal på plan 3 i Förvaltningshuset. 

För att öka ordning och reda och uppgiftsminimera antalet sparade 
personuppgifter inom personaladministration kommer Eksjö kommun att införa 
ett digitalt personalarkiv. Ett annat syfte är att kunna automatisera processen för 
att minska administration samt förkorta rekryteringsprocessen från avtalsskrivning 
till upplägg i HR-systemet där konto med mera skapas. 

Den digitala personakten görs enbart tillgängliga inom Eksjö kommun till de 
handläggare och beslutsfattare som behöver ta del av uppgifterna för att fullgöra 
sin tjänst. På sikt kommer sannolikt även respektive medarbetare att kunna ta del 
av sin egen personakt genom behörighetsstyrning. 

Befintliga aktiva personakter skannas och den digitala kopian överförs till den 
digitala personakten. När den digitala personakten är skannad och överförd till det 
digitala personalarkivet gallras pappershandlingarna efter två år. Syftet med att 
avvakta två år med att gallra personakten är för att säkerställa att tekniken 
fungerar tillfredsställande.  

Om det förekommer akter som inte är möjliga att skanna kommer dessa att 
bevaras enligt dokumenthanteringsplanen i analog form. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 2022-09-14  
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen 
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