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Sammanträde med  Ledningsutskottet  
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-16.30 
  
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande § 35–43, 45–48 
Markus Kyllenbeck (M) § 35–43, 45–48 
Sebastian Hörlin (S) § 35-41, 45-48 
Stellan Johnsson (C) § 35-43, 45-48 
Ulf Björlingson (M) 
Lennart Gustavsson (S) § 35-41, 43-48 

 
Tjänstgörande ersättare Christer Ljung (L) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD)  

Christer Ljung (L), ordförande § 44 
Rozitha Hedqvist (S) tjänstgörande ersättare för Sebastian Hörlin (S) § 42–44 
Birgitta Johansson tjänstgörande ersättare för Lennart Gustavsson (S) § 42 
Mattias Ingesson (KD) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) § 44 
Birgitta Johansson (S) tjänstgörande ersättare för Markus Kyllenbeck (M) § 44 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Rozitha Hedqvist (S) § 35-41, 45-48 
Birgitta Johansson (S) § 35-41, 43, 45-48 
Mattias Ingesson (KD) § 35-41, 45-48 

 
Tjänstepersoner  Helena Lundborg, sekreterare 

 Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
                                       Karin Höljfors, ekonomichef § 36-38 

 Martina Jönsson, HR-konsult § 41 
 
Övriga   
Utses att justera Lennart Gustavsson 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-04-19 kl. 12:00    Paragrafer 35-48 
och tid 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

   Helena Lundborg 
 
 
 Ordförande   ……………………………………                         Ordförande   ………………………………… 
 Annelie Hägg                 Christer Ljung 
 
  
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Lennart Gustavsson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Ledningsutskottet  
 
Sammanträdesdatum 2022-04-12 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-04-19 Datum då anslag  2022-05-11 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 35 Godkännande av föredragningslistan   

§ 36 Budgetuppföljning per 2022-03-30 - kommunledningskontoret 2022/11  

§ 37 Internkontrollplan 2022 - kommunledningskontoret 2022/65  

§ 38 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 - 
kommunledningskontoret 

2022/14  

§ 39 Parlamentarisk beredning - information 2022/85  

§ 40 En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) 

2022/51  

§ 41 Arbetsmiljöuppföljningen för 2020 - förvaltningen 2022/66  

§ 42 Årsredovisning 2021 - Mediacenter Jönköpings län 2022/71  

§ 43 Årsredovisning 2021 - Höglandets samordningsförbund 2022/82  

§ 44 Årsredovisning 2021 - Höglandsförbundet 2022/91  

§ 45 Sommargåva till personal 2022/92  

§ 46 Omvärlden - information   

§ 47 Redovisning av delegationsbeslut 2022 - kommunledningskontoret 2022/9  

§ 48 Obesvarade medborgarförslag och motioner   

 Anmälningsärenden   

 
 

3



 
EKSJÖ KOMMUN 
 
Ledningsutskottet     

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-04-12

 
  

Lu § 35 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende nr 17 - Anmälningsärende utgår. 
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 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-04-12 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 36 Budgetuppföljning per 2022-03-30 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/11 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att kommunledningskontorets redovisar en total positiv avvikelse mot 
helårsbudget med 2,3 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,4 
procent, samt 
 
att godkänna redovisad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter mars månad var 16,8 mnkr, vilket 
motsvarar 26,5 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 25,0 procent.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 61,3 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 2,3 mnkr.  

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter februari var 0 mnkr.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 8,6 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 14,0 mnkr  

 

 
Kansliet 
Prognos: +2 102 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 24,9 procent. 

Avvikelsen beror  framförallt på 

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2022-03-31 Riktpunkt 25,0%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 446 1 906 23% 6 344 2 102
Ekonomi & upphandling 9 059 2 515 28% 8 860 199
HR-avdelningen 12 375 2 476 20% 12 066 309
Kommunikationsavd. 11 396 3 427 30% 11 430 -34 
Räddningstjänsten 22 292 6 521 29% 22 583 -291 
TOTALT 63 568 16 845 26,5% 61 283 2 285

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 13 955 -24 8 569 5 386
TOTALT 13 955 -24 8 569 5 386
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 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-04-12 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

• Överskott av flyktingmottagande med 1 658 tkr. Med uppgifter från SKR 
kalkyleras total intäkt för de iordningställda platserna i Itolv-hallen till 
2 175 tkr medan prognostiserade direkta kostnader beräknas till 517 tkr. I 
dessa kostnader är inte tid för personal som har andra 
huvudarbetsuppgifter men som arbetat med iordningsställande och 
avvecklade av platserna medräknade. Kostnaderna är inte slutredovisade 
utan preliminärt beräknade. 
 

• Lägre personalkostnader i samband med att kanslichefen tillfälligt är 
tillförordnad socialchef. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Prognos: +199 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,2 procent.  

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

• Lägre personalkostnader än budget på grund av partiell tjänstledighet och 
sjukdom.  

• Lägre övriga kostnader.  

HR-avdelningen 
Prognos: +309 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 2,5 procent.  

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

• Företagshälsovården prognostiseras med en positiv avvikelse mot budget 
med 150 tkr. Budgeten för företagshälsovården sänktes även inför 2022 
med 165 tkr.   

• Personalkostnader beräknas bli lägre pga vakanser del av år.  
  

Kommunikationsavdelningen 
Prognos: -34 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med -0,3 procent.  

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

•  Högre personalkostnader inom kontaktcenter men lägre inom 
kommunikationsenheten. 

Räddningstjänsten 
Prognos: -291 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med -1,3 procent  

Avvikelsen beror framförallt på: 

• Negativ avvikelse kopplat till kommunens försäkringar  
• Ökade utbildningskostnader på grund av mycket ny personal samt högre 

kostnader för drivmedel.  
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Ledningsutskottet  2022-04-12 
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Investeringar 
Kommunledningskontorets investeringsbudget för 2022 är 13 955 tkr inklusive 
tilläggsbudget om 9 060 tkr från 2021. Prognosen är 8 569 tkr vilket är en 
avvikelse mot budget om 5 386. 

Avvikelsen mot föreslagen budget beror framförallt på:  

• Risk att en släckbil (4,6 mnkr) kommer att levereras år 2023 bland annat 
på grund av komponentbrist.  

• Införandet av HR-system kommer att belasta investeringsbudget under 
2021-2023 medan budget finns för såväl 2022 som 2023 i innevarande års 
budget.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-04-11 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-04-12 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 37 Internkontrollplan 2022 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/65 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna internkontrollplan för 2022. 

Ärendebeskrivning  
Internkontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell 
rapportering samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och förordningar.  

En internkontrollplan ska årligen tas fram. Den politiska involveringen och 
styrningen av internkontroll är viktig. Av den anledningen ska internkontroll 
behandlas vid olika sammanträdestillfällen. På sammanträdet i mars fördes en 
diskussion med inspel om kontrollområden inför arbetet med att ta fram en 
bruttolista till aprilsammanträdet. Utifrån diskussionen har tjänstepersoner tagit 
fram en bruttolista på en plan för den interna kontrollen som beslutas om på 
sammanträdet i april.  

I reglementet för intern kontroll, som kommunfullmäktige har fastställt 2000 (Kf 
§116) och reviderat 2006 (Kf §143), framgår att senast före april månads utgång 
varje år ska en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen 
upprättas. Planen ska antas av kommunstyrelsen. Anvisningarna för internkontroll 
uppdaterades under 2020 (Ks §112, 2020-05-05, Kf §98, 2020-05-28).  

För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi 
använder Eksjö kommun COSO:s (Commitee of sponsoring of the treadway 
commission) ramverk, där det framkommer att det bör vara fokus på tre 
huvudområden inom den interna kontrollen:  

• Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
• Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
• Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 

För varje kontrollområde som föreslås ska området värderas utifrån en risk- och 
väsentlighetsanalys. Riskbedömning görs genom att värdera risken utifrån vilken 
sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs genom en 
bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel. På sammanträdet i mars 
redovisades resultatet av 2021 års interna kontroll. Vid fastställande av 2022 års 
interna kontroll är det bra att göra en bedömning om föregående års 
kontrollområden är aktuella att även vara med i 2022 års plan eller om dessa 
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områden ska ersättas av nya kontrollområden där risken för fel bedöms vara 
högre och konsekvensen om fel inträffar är större. 

Riskanalys 

• Osannolik: Risken är praktiskt taget obefintlig att ska uppstå 
• Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå 
• Möjlig: Det finns risk för att fel ska uppstå 
• Sannolik: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

Väsentlighetsanalys 

• Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.  
• Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 
• Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommun. 
• Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 

För kontrollen 2022 redovisas en bruttolista inom ovan nämnda kontrollområden. 
En risk och väsentlighetsanalys har gjorts för respektive punkt. Den redovisas i 
nedanstående matris och i bilagan. 6 stycken av punkterna fanns även med i 2021 
års kontroll. Punkterna är: 

Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
• A: Verkställande av politiska beslut 
• B: Uppföljning av följsamheten av resepolicyn 
• C: Styrning och ledning 
• D: Externa bidrag 

Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
• E: Momskontroll 

Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 
• F: Direktupphandlingar, kvantitativ granskning 
• G: Direktupphandlingar, kvalitativ granskning 

En del av kommunledningskontorets grunduppdrag 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 uppgifter som HR och lön, kansli med 
övergripande administration och utvecklingsfrågor, samt kommunikation intern 
såväl som extern. Flera av stödtjänsterna utförs av kommunledningskontoret men 
berör hela förvaltningen.  
 
I internkontrollen berör kontrollpunkterna dels kommunledningskontorets arbete 
med stödtjänsterna och dels resultat på helheten i förvaltningen. Av 
kontrollområdena är det kontrollpunkt I Direktupphandlingar, kvantitativ granskning 
som bara avser kommunledningskontoret. Detta eftersom respektive sektor har 
med denna punkt i internkontrollplanen. Övriga kontrollpunkter berör såväl 
kommunledningskontoret som hela förvaltningen i kontrollerna.   
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Under sammanträdet förs diskussion utifall det ska stå möjlig (3) eller sannolikt (4)  
under internkontrollområdet ”Verkställande av politiska beslut”  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-04-08 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 38 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/14 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun fastställs budgeten i oktober två år före budgetåret med plan för 
tredje året. En översyn görs sedan under året före budgetåret. Budgetprocessen 
inleds med en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige i januari. 
Kommunfullmäktige fastställer budgetdirektiv i mars som kommunstyrelsen har 
som utgångspunkt vid utformning av budgetförslaget. I juni antar 
kommunfullmäktige ett utgiftstak och i oktober fastställs sektorsramar.  

Kommunledningskontoret har i uppdrag att presentera ett underlag för att 
kommunledningskontorets budget ska rymmas i den ram som 
kommunfullmäktige beslutat om för sektorn 2023-2024. För 2025 är ramarna inte 
beslutade och där utgår presentationen utifrån samma ram som finns för 2024.  

I budgetprocessen arbetar sektorerna fram ett beslutsunderlag som innehåller: 

• Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2022 (volym-, 
prisförändringar) 

• Behov för ökad ambition  
• Möjliga effektiviseringar och minskad ambition 

 
På ledningsutskottet i april gavs information om kommunledningskontorets 
budgetmaterial som kommer att behandlas av budgetberedningen. I 
budgetberedningen deltar ledningsutskottet samt beredningarnas presidier.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Ledningsutskottets  2022-04-12 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Lu § 39 Parlamentarisk beredning - information 
Dnr KLK 2022/85 

Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslutar 

att hänskjuta ärendet till ledningsutskottets sammanträde 2022-05-10.-

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 20-09-24 § 170 att tillsätta en parlamentarisk 
beredning. Uppgifter som beredningen fick var, 

att aktualitetspröva den politiska organisationen och lämna förslag till eventuella 
förändringar inför kommande mandatperiod 

att analysera och anpassa kommunens politiska styrning 

att analysera och lämna förslag på ersättningsreglemente för de förtroendevalda, 
utifrån den utvärderingen som beredningen kommer fram till. 

Parlamentariska beredningen har tolkat detta som följande att göra lista: 

• Arbetsordning kommunfullmäktige
• Reglemente för:

- Kommunstyrelse
- Socialnämnd
- Barn- och utbildningsnämnd
- Tillväxt- och utvecklingsnämnd
- Samhällsbyggnadsnämnd
- Kommunrevisionen
- Krisledningsnämnd
- Valnämnd

• Ersättning till förtroendevalda
• Partistöd

Under sammanträdet redovisas nedan tillsammans med en organisationsskiss som 
information till ledningsutskott 22-04-12 och till kommunstyrelsen 22-05-03.  
Underlagen ska redigeras och korrektur justeras före beslut. 

• Arbetsordning kommunfullmäktige
• Reglemente

- Socialnämnd
- Barn- och utbildningsnämnd
- Tillväxt- och utvecklingsnämnd
- Samhällsbyggnadsnämnd
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Ledningsutskottets  2022-04-12 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Resterande underlag enligt ovanstående lista är målsättningen att redovisa och 
publicera för beredning och beslut i ledningsutskott 2022-05-10, kommunstyrelse 
2022-05-31 och kommunfullmäktige 2022-06-14.  

Yrkande 

Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att hänskjuta 
ärendet till ledningsutskottets sammanträde 2022-05-10. 

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

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2022-11-08 

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-04-12 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 40 En skärpt syn på brott mot journalister 
och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner 
(SOU 2022:2) 
Dnr KLK 2022/51 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrandet. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har på remiss från Justitiedepartementet erhållit betänkandet – En 
skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga 
funktioner (SOU 2022:2).  

För tillämpningen av de allmänna straffbestämmelserna i brottsbalken om 
misshandel, olaga hot och ofredande saknar det betydelse vilken yrkestillhörighet 
den angripna har. Genom straffbestämmelsen om våld eller hot mot tjänsteman 
och förgripelse mot tjänsteman ger 17 kap 1-2§§ brottsbalken ett förstärkt 
straffrättsligt skydd för yrkesgrupper med myndighetsutövande funktioner. 
Skyddet gäller dock inte i alla situationer utan bara då den angripna utövar 
myndighet. Sedan några år tillbaka finns även ett förstärkt straffrättsligt skydd för 
polisverksamhet, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Genom brottet sabotage 
mot blåljusverksamhet skyddas emellertid bara själva verksamheten och inte de 
enskilda utövarna. 

Frågan om vilka samhällsnyttiga funktioner som bör omfattas av ett förstärkt 
straffrättsligt skydd behandlades av den s.k. Blåljusutredningen. Utredningen 
föreslog en särskild straffskärpningsgrund i 29 kap 2§ brottsbalken. Enligt 
förslaget skulle det vid bedömningen av straffvärdet särskilt beaktas om den 
tilltalade med våld eller hot om våld angripit någon i eller med anledning av 
dennes yrkesutövning. Förslaget genomfördes inte.  

Uppdraget för nuvarande utredning har varit att på nytt ta ställning till vilka 
samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd och 
hur ett sådant skydd bör utformas. 

Utredningen har kartlagt och identifierat yrkesgrupper med samhällsnyttiga 
funktioner som framstår som särskilt utsatta för hot och våld i sitt arbete och som 
i huvudsak inte utövar myndighet och därmed som utgångspunkt inte omfattas av 
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17 kap brottsbalken. De aktuella grupperna är hälso-och sjukvårdspersonal, 
personal inom socialtjänst, räddningstjänst och utbildningspersonal inom 
skolväsendet.  

Gemensamt för yrkesgrupperna utöver att de har funktioner som innebär att de 
hjälper och skyddar andra, är att de har arbetsuppgifter som innefattar stora 
kontaktytor mot samhället och många möten med människor. Kontakterna är inte 
valfria utan är istället en central del i arbetet. Samhället har ett starkt intresse av att 
detta arbete kan utföras utan otillbörlig påverkan. Detta för att upprätthålla 
samhällsnyttiga funktioner.  

Mot bakgrund av detta föreslås att det i 17 kap brottsbalken införs nya 
straffbestämmelser om: 

• Våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, 

• Grovt våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, 

• Förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, och 

• Grov förgripelse mot viss samhällsnyttig funktion. 

De föreslagna bestämmelserna innebär inte att några nya typer av gärningar 
kriminaliseras utan är avsedda att ge ett motsvarande skydd som 17 kap 1-2§§ 
brottsbalken med den skillnaden att det gäller utövare av vissa samhällsnyttiga 
funktioner. Straffbestämmelserna föreslås ha samma straffskalor som i nämnda 
paragrafer. Straffskalorna i sig föreslås tillsvidare vara oförändrade. 

Utredningen har även haft uppdraget att se över behovet och utformningen av ett 
eventuellt förstärkt straffrättsligt skydd för de som yrkesmässigt bedriver 
nyhetsförmedling eller annan journalistik. Det straffrättsliga skyddet för personer 
verksamma inom nyhetsförmedling består i dag huvudsakligen av de allmänna 
straffbestämmelserna i brottsbalken om misshandel, olaga hot, ofredande, förtal 
och förolämpning. Utredningen ser därför ett behov av en skärpning och föreslår 
att det i 29 kap 2§ brottsbalken införs en ny straffskärpningsgrund enligt vilken 
det vid bedömningen av straffvärdet för en gärning ska ses som försvårande att 
den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller 
någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik. 

Utredningen har slutligen även haft uppdraget att ta ställning till en eventuell 
utvidgning av det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel samt genomföra en översyn 
över av straffskalan för brottet brott mot tystnadsplikten. Någon utvidgning av 
ansvaret för tjänstefel föreslås inte. Beträffande brott mot tystnadsplikten kan 
konstateras att det är av vikt att medborgare kan känna förtroende för att 
uppgifter som är av sådan karaktär att de enligt lag är anse som särskilt 
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skyddsvärda inte avslöjas eller utnyttjas på olovligt sätt. Röjande av 
sekretessbelagda uppgifter kan ha stor skadeverkan på den enskilde eller dennes 
anhöriga, för det offentliga och för allmänhetens förtroende för den offentliga 
verksamheten. Straffskalan för brottet har varit oförändrad de senaste 50 åren och 
utredningen anser att nuvarande bestämmelse inte speglar allvaret i brottet. Därför 
föreslås: 

• Att straffskalan för brott mot tystnadsplikt skärps och ska vara böter eller 
fängelse i två år, och 

• Att det införs ett särskilt brott – grovt brott mot tystnadsplikt- med en 
straffskala på fängelse i sex månader upp till fyra år. 

Det noteras att konsekvenserna av brott mot personal i de aktuella yrkeskategorier 
kan bli synnerligt allvarliga varför det är av stor vikt att dessa erhåller ett 
motsvarande skydd som gäller för de yrkesgrupperna med myndighetsutövande 
funktion. Utredningens förslag utgör en viktig markering från samhällets sida 
avseende det allvarliga i att angripa dessa yrkeskategorier och kan förhoppningsvis 
även verka förebyggande. 

En fri åsiktsbildning är vidare avgörande för en fungerande demokrati. Tillgången 
till information om aktuella händelser har, inte minst nu i dessa tider, visat sig vara 
av central betydelse för var och ens möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om 
viktiga frågor. En korrekt och obegränsad nyhetsförmedling är av yttersta vikt för 
demokratin och yrkesverksamma personer måste kunna förmedla information till 
medborgarna utan att riskera att bli utsatta för hot, ofredanden eller andra 
gärningar som påverkar arbetet. Av utredningen framgår att en oroväckande stor 
andel journalister uppger att de under senare år fått anpassa sin rapportering eller 
till och med avstått från att rapportera för att undvika hot. Många uppger att man 
även övervägt att lämna yrket. Detta är något som kan få allvarliga konsekvenser 
för vårt demokratiska samhälle. Utredningen pekar på att det straffrättsliga 
skyddet för personer verksamma inom nyhetsförmedling idag huvudsakligen 
består av de allmänna straffbestämmelserna i brottsbalken om misshandel, olaga 
hot, ofredande, förtal och förolämpning. Utredningens förslag utgör därför en 
viktig markering av det allvarliga i att angripa journalister i deras yrkesutövning. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen tillstyrka betänkandets 
förslag i sin helhet.  

Yttrandet har tagits fram i samråd med Madeléne Granander Lindh, stadsjurist i 
Jönköpings kommun. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Remisslista SOU 2022 
En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 41 Arbetsmiljöuppföljningen för 2020 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2022/66 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
En enkät har genomförts under hösten 2021 för att följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för arbetsmiljöåret 2020. Både kommunens chefer och 
skyddsombud har getts möjlighet att besvara enkäten, 78 procent av cheferna och 
55 procent av skyddsombuden svarade. 

Uppföljningen är ett verktyg för förvaltningens framtida arbetsmiljöarbete och ett 
sätt att uppfylla kraven i lagen (Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1). Samtidigt 
är det också ett sätt för kommunstyrelsen att följa upp arbetsmiljöarbetet då de 
har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. 

Mer kunskap och utbildningsinsatser behövs inom flera arbetsmiljöområden. 
Tidsbrist och kunskapsbrist är faktorer som påverkar möjligheten att genomföra 
riskbedömningar och skyddsronder men det behövs även öka kunskapen kring 
hur man praktiskt och på ett enkelt sätt kan arbeta med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i verksamheterna. Riktlinjerna inom arbetsmiljöområdena 
behöver lyftas, detta för att belysa och öka kunskapen om dessa.  

Andra områden som behöver lyftas är att fler skyddsombud behövs och att 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska gås igenom och skrivas på för alla chefer 
och vissa medarbetare. 

För att nå ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete behövs utbildningar för både 
chefer och skyddsombud, metoder och verktyg samt bra information på 
intranätet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Martina Jönsson, HR-konsult 2022-04-12 
Arbetsmiljöuppföljning 2020 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 42 Årsredovisning 2021 - Mediacenter 
Jönköpings län 
Dnr KLK 2022/71 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2021 för Mediacenter Jönköpings län, samt 
 
att bevilja styrelsen för Mediacenter ansvarsfrihet för 2021. 
 
Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustavsson (S) deltar inte på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisning för 2021 för Mediacenter Jönköpings län har upprättats. Årets 
balanskravsresultat uppgår till o tkr. Kommunalförbundet har även uppfyllt de 
uppsatta ekonomiska målen för 2021 som är: 

• Att ha ett eget kapital som uppgår till minst 5,5 mkr, då utfallet blev 7,3 
mkr. 

• Att soliditeten, andelen tillgångar som finansierats med eget kapital ska 
uppgå till minst 25 procent, då utfallet uppgår till 30 procent. 
 

Utsedda revisorer tillstyrker 2022-02-04 att direktionen samt de enskilda 
ledamöterna beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs. 

Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse förtroendevalda 
Revisionsrapport från Nodumrevision 2021 
Hemställan ÅR 2021 och ansvarsfrihet 2021 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Lu § 43 Årsredovisning 2021 - Höglandets 
samordningsförbund 
Dnr KLK 2022/82 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2021 för Höglandsförbundet, samt 
att bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2021. 
 
Sebastian Hörlin (S) deltar inte i beslutet med anledning utav jäv. 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisning 2021 för Höglandets Samordningsförbund redovisas. 
 
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att 
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och 
rehabilitering i allmänhet. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att uppfattningen är att årsredovisningen för 
Höglandets Samordningsförbund upprättats i enlighet med lag om finansiell 
samordning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per 
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
Man tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet 
fastställs. 

Beslutsunderlag  
Höglandets Samordningsförbund Årsredovisning 2021  
Revisionsberättelse FINSAM Höglandet 2021 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Lu § 44 Årsredovisning 2021 - Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2022/91 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 

att utse Christer Ljung (L) till ordförande i ärendet. 
 
Ledningsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 
 
Annelie Hägg (C), Stellan Johnson (C), Sebastian Hörlin (S) och Markus 
Kyllenbeck (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Direktionen för Höglandsförbundets har 2022-03-25 § 16 fastställt resultat- och 
balansräkningen för 2021, samt överlämnat förbundets årsredovisning till 
medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet.  
 
Direktionen beslutade också att ge arbetsutskottet i uppdrag att, när 
revisionsberättelse har inkommit, verkställa överlämnandet till 
medlemskommunerna. 
 
Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 865 tkr vilket motsvarar 
1,6 procent av omsättningen under 2021. Det innebär att det beslutade målet, 
resultatnivå 1 procent uppnås.  
 
Under 2021 har investeringar för 6,7 miljoner gjorts bland annat för att 
framtidssäkra förbundets befintliga infrastruktur samt att bygga ut 
infrastrukturens efter kommunernas behov. Under året har en ny 
datacenterstrategi driftsatts och de första investeringarna i det kommande nya 
ekonomisystemet.  
 
Avvikelsen mot budget med 3,3 miljoner kr beror på att investeringar i 
reinvesteringar i det trådlösa nätverket har senarelagts för att kunna se över de 
kommande strategierna framåt, dessa investeringsmedel kommer troligen behövas 
under 2022. Självfinansieringsgraden 2021 är 171procent. 
 
Förbundets övergripande mål mäts genom 10 indikatorer. 7 av indikatorerna 
uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2021. 2 är ej uppfyllda och 1 
har inte kunnat mätas under året. 
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Direktionen godkänner årsredovisning 2021 och fastställer resultat- och 
balansräkningen för 2021. För att kunna överlämna årsredovisningen till 
medlemskommunerna har den kompletterats med revisionsberättelsen. Detta 
enligt ”Reglemente för revisionen för Höglandsförbundet” §7 Revisionens 
rapportering. 
 

Beslutsunderlag  
Beslut DIR 2022-03-25 
Beslut Au 2022-03-31 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse Höglandsförbundet 2021 
Revisionsrapport granskning av Höglandsförbundets årsredovisning 2021 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Lu § 45 Sommargåva till personal 
Dnr KLK 2022/92 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-03, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-03 
redovisa skattemässiga effekter och totalkostnader för ärendet. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommuns personal gör en stor insats för våra kommuninnevånare, 
besökare och för de som bedriver verksamhet i vår kommun. Senaste åren har vi 
påverkats stort av en pandemi och av oroligheter i vår omvärld.  

För att visa uppskattning till personalen föreslås att bjuda på en underhållning. 
Personalen erbjuds att välja mellan en biljett till Eksjö International Tattoo 2022 
eller en endags biljett till Eksjö Stadsfest 2022. Genomsnittskostnaden för 
biljetterna är ca 450 kr/biljett. Det finns cirka 2000 anställda vilket innebär en 
maxkostnad på 900 tkr.  

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att hänskjuta 
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-03, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-03 
redovisa skattemässiga effekter och totalkostnader för ärendet. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Annelie Häggs (C) ändringsyrkanden. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) yrkanden. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2022-04-08 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 46 Omvärlden - information 
 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunens krisledningsstab inklusive nedanstående funktioner aktiverades  
2022-03-09 med anledning av kriget i Ukraina och därtill befarade 
flyktingströmmar. 

Aktiverade funktioner är för närvarande: 

F1, personal och bemanning 
F2 – Läge/ underrättelse/ säkerhet 
F3 – Operativ ledning 
F4, Logistik och materiel 
F5, Analys och planering 
F6, Samband 
F7, Media och kommunikation 
F9, Samverkan samt 
F10, specialist - flyktingsamordning 

Vidare sattes tre arbetsgrupper ut under staben, med uppgift att på kort sikt belysa 
följande problemställningar: 

1. Förplanera förväntat flyktingmottagande, 
2. Skapa rutiner och förmåga avseende nödtankning av samhällsviktiga 

kommunala fordon och reservkraftverk, samt 
3. Säkerställa att verksamheterna har nödrutiner vid förlust av 

verksamhetskritiska IT-system. 

Arbetsgrupperna fick som ingångsvärde att de skulle delrapportera arbetet 16/3 
och slutrapportera senast 23/3. 

Under förmiddagen den 10/3 kallades kommunen med kort varsel till möte med 
Länsstyrelsen då Migrationsverket vädjat om akut hjälp eftersom man riskerade att 
få slut på alla akuta flyktingplatser redan innan helgen. Uppdraget från regeringen 
via Länsstyrelsen var att med extremt högt tempo inventera och återkoppla vilka 
akutplatser avseende flyktingmottagande som respektive kommun kunde ställa 
upp med. 

Återrapport skulle ske till Länsstyrelsen samma dag kl. 14:00 för vidare befordran 
till regeringen. 
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Med anledning av den nya situationen fick arbetsgrupp 1, med nyutsedd 
flyktingsamordnare helt nya förutsättningar. Stabens arbete kom därför att helt 
inriktas på att med högt tempo lösa den nya uppgiften och understödja 
flyktingsamordnaren. 

Uppgiften lyckades och lokalen var i iordningsställd enligt de av Migrationsverket 
givna förutsättningarna onsdagen den 16 mars. 

Övriga arbetsgrupper har del- och slutrapporterat enligt plan. 

2. Rutin för nödtankning finns framtagen och extra tankningskapacitet har 
införskaffats. 

3. Åtgärder för att säkerställa att manuella rutiner vid förlust av 
verksamhetskritiska IT-system har tagits fram och utbildnings- och 
informationsinsatser via Höglandets IT har genomförts och pågår 
fortfarande. 

 
31/3 fick kommunen besked om att akutboendet kunde avvecklas, då utan att ha 
behövt tas i bruk. Inom ramen för staben och i samverkan med 
flyktingsamordnaren gjordes en avvecklingsplanering. 
Inköpt och skänkt materiel har omhändertagits och lagrats och efterenheter från 
uppbyggnaden av akutboendet har dokumenterats. 

Under torsdagskvällen 7/4 inkom uppgifter om att Migrationsverket upphandlat 
ett boende med ca 200 platser i Mariannelund. 

Platserna beräknas tas i anspråk under den efterföljande helgen. 

De flyktingar som anvisas av Migrationsverket till aktuellt boende är registrerade 
av Migrationsverket och är primärt Migrationsverkets ansvar. 

Kommunens uppgift i sammanhanget är att stötta upp med skola, omsorg med 
mera enligt förutsättningarna för massflyktsdirektivet. 

Staben följer kontinuerligt omvärldsläget och kommer att anpassa verksamheten i 
enlighet med vilka behov som identifieras och vilket behov av samordning av 
kommunens verksamheter som behövs. 

Kommundirektör informerar under dagens sammanträde att det upphandlade 
boendet i Mariannelund ”Kullagården” har bjudit in kommunen till ett första 
informationsmöte. Till föregående helg kom det 53 flyktingar och det beräknas 
komma ytterligare 50 flyktingar till under dagen. Förvaltningen har i uppdrag att 
leta lokaler i Mariannelund för att kunna bedriva olika skolformer till 
flyktingbarnen. Ansökan om skolundervisningen sker via Migrationsverket som i 
sin tur meddelar kommunen. Kullagården är ett tillfälligt boende och inte ett 
långsiktigt alternativ. 
 

Beslutsunderlag  
PM från Micael Carlsson, stabschef 2022-04-08 
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Lu § 47 Redovisning av delegationsbeslut 2022 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/9 

Ledningsutskottet beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 6 delegationsbeslut gjorda ut HR-chef och 
upphandlingssamordnare. 

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 48 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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