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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-09-15

Sammanträde med Ledningsutskottet 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-16:30

Beslutande
Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande

Markus Kyllenbeck (M)
Sebastian Hörlin (S)
Stellan Johnsson (C) 
Ulf Björlingson (M)
Elisabeth Werner (SD)
Lennart Gustavsson (S)

Tjänstgörande ersättare  
Övriga närvarande 

Ersättare Rozita Hedqvist (S)
Birgitta Johansson (S)
Bo Ljung (KD)
Christer Ljung (L)
Ulf Svensson (SD)
 

Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande
Karin Höljfors, ekonomichef § 125-126 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 123-124, 130
Catharina Tingvall, kanslichef § 130
B-O Södergren, sektorchef barn- och utbildningssektorn § 128-129

Övriga  

Utses att justera Elisabeth Werner

Justeringens plats  Paragrafer 122-134
och tid

Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Helena Lundborg

Ordförande   ……………………………………………
Annelie Hägg

Justerande   …………………………………………….
Elisabeth Werner
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Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-09-15

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset 

Datum då anslag 2020-09-15 Datum då anslag 2020-10-13
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Helena Lundborg
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 122 Godkännande av föredragningslistan

§ 123 Delårsrapport per 2020-08-31 - KLK 2020/213

§ 124 Befolkningsprognos Eksjö kommun 2020-2030 med utblick till 
2070

2020/212

§ 125 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 - förslag till sektorsramar 2020/80

§ 126 Resultatfond 2020/211

§ 127 Samverkan kring revisionskontor 2020/215

§ 128 Direktupphandlingar 2020 kvartal  2 - Uppföljning BUS 2020/135

§ 129 Antal anställda och sjukfrånvaro - Fördjupad analys

§ 130 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - delrapport 2020/210

§ 131 Budget 2021, verksamhetsplan 2022-2023 - Höglandsförbundet 2020/158

§ 132 Obesvarade medborgarförslag och motioner

§ 133 Redovisning av delegationsbeslut 2020 - KLK 2020/214

§ 134 Anmälningsärenden
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EKSJÖ KOMMUN

Ledningsutskottet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-09-15

Lu § 122 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende som tillkommer:
Samverkan kring revisionskontor

-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 123 Delårsrapport per 2020-08-31 - KLK
Dnr KLK 2020/213

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera att kommunledningskontoret prognostiserar en total positiv avvikelse 
mot helårsbudget med 3,0 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 
4,8 procent. 

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontorets driftsutfall efter augusti månad var 38,2 mnkr, vilket 
motsvarar 62,4 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 66,7 procent. 

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 58,3 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 3,0 mnkr. 

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter augusti var 1,5 mnkr. 

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

Utredning
Bilaga verksamhetsrapporter, kommunledningskontoret delårsbokslut 2020.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo
Verksamhetsrapporter kommunledningskontoret delårsbokslut 2020

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 124 Befolkningsprognos Eksjö kommun 
2020-2030 med utblick till 2070
Dnr KLK 2020/212

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 

Förutsättningar
På uppdrag av Region Jönköpings län, Regional utveckling, startade ett arbete i 
länet med att göra en länsprognos för åren 2020-2030. Jönköpings kommun utför 
arbetet med avstämningar med kommunerna i länet. Regional utveckling i Region 
Jönköpings län har pausat arbetet med gemensam befolkningsprognos i länet, 
bland annat utifrån covid-19. Underlag för kommunprognoserna togs fram innan 
coronakrisen drog igång på allvar, varför det finns en risk för demografiska 
effekter som inte är beaktade i prognosen.

I denna rapport kan befolkningsstatistik och prognoser generellt delas in i tre olika 
delar:

 Faktiskt utfall av befolkningsstatistik fram till och med 2019. 
 Befolkningsprognos 2020-2030. Är utifrån det underlag som gjorts i 

uppdraget till Region Jönköpings län. 
 Utblick av befolkningsframskrivning ifrån SCB fram till och med 2070. 

Detta material presenteras framförallt för åren 2031-2070 för Eksjö 
kommun. Den framtida befolkningens storlek och sammansättning 
bestäms av den senast kända årsbefolkningen och antaganden om den 
framtida utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och flyttmönster. 
Beräkningarna bygger på vad som observerats de senaste nio åren och ett 
antagande om att den utvecklingen fortsätter. Både små och stora 
strukturförändringar i samhället påverkar den framtida 
befolkningsutvecklingen, vilket innebär att det finns en osäkerhet förenad 
med framskrivningen. Notera att befolkningsframskrivningen endast ger 
en uppskattning av hur en framtida befolkning kan komma att se ut. 
Generellt gäller också att osäkerheten i framskrivningen ökar med åren.

Antaganden om fruktsamhet, dödlighet, in- och utvandring är generellt lika i såväl 
befolkningsprognosen 2020-2030 på uppdrag av Regional utveckling samt i SCBs 
utblick fram till 2070 medan antaganden för den inrikes in- och utflyttningen är 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

mer kommunspecifika i befolkningsprognosen ifrån Regional utveckling än 
utblicken ifrån SCB.

Sammanfattning befolkningsprognos
Befolkningsprognosen för Eksjö kommun innebär under prognosperioden 
2020-2030 ökar med 557 personer från 17 753 år 2019 till 18 310 år 2030. 

 Antalet barn,0-5 år, beräknas minska med 24 personer från 1208 år 2019 
till 1184 år 2030. 

 Antalet barn/unga, 6-15 år, beräknas öka med 92 personer från 1997 år 
2019 till 2089 år 2030. 

 Antalet unga, 16-18 år, beräknas minska med 12 personer från 653 år 2019 
till 641 år 2030. 

 Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar 19-64 år beräknas minska med 
3 personer från 9495 år 2019 till 9492 år 2030. 

 Antalet yngre pensionärer, 65-79 år, beräknas öka med 71 personer från 
3167 år 2019 till 3238 år 2030. 

 Antalet äldre pensionärer, 80 år och äldre, beräknas öka med 433 personer 
från 1233 år 2019 till 1666 år 2030. 

 Födelsenettot beräknas vara negativt under prognosperioden med mellan 
15-31 personer respektive år. 

 Flyttnettot beräknas vara positivt under prognosperioden med mellan 54-
87 personer respektive år. Historiskt är det invandringsnettot som varit 
positivt för flyttnettot för Eksjö kommun snarare än det inrikes flyttnettot.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse befolkningsprognos 2020-2030 med utblick till 2070 
Rapport Befolkningsprognos 2020-2030 med utblick till 2070 
Bilaga befolkningsutveckling västra och östra kommundelen samt geografisk 
spridning Eksjö och Mariannelund 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-09-15
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Lu § 125 Budget 2021–2022, verksamhetsplan 
2023 - förslag till sektorsramar
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Ledningsutskottet 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 ungdomssektorn 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):

8



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-09-15

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 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

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

Ledningsutskottet 2020-09-15

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 samhällsbyggnadssektorns 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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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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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 utvecklingssektorns 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 ungdomssektorns 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
att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare
att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet
att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-09-15
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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) och Lennart Gustavsson (S) reserverar sig till förmån för 
eget förslag avseende driftramarna för barn- och utbildningssektorn, tillväxt- och 
utvecklingssektorn, kommunledningskontoret, 
kommunstyrelse/kommunfullmäktige/nämnder samt de anslag som inte är 
sektorsbundna.

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

Ärendebeskrivning 
Till dagens sammanträde har det inkommit fyra förslag till beslut gällande budget 
2021-2022, verksamhetsplan 2023, förslag till sektorsramar. 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

Ledningsutskottet 2020-09-15

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 ungdomssektorn 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

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
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Ledningsutskottet 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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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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 samhällsbyggnadssektorns 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
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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 utvecklingssektorns 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 ungdomssektorns 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
att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare
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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:.

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2021-2023 särskilt beakta:
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 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 

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

I direktivet framgår följande
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- 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 
soliditeten gör att 40 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt, dock 
inte inom planperioden.
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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

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

2021 2022 2023

Samhällsbyggnadssektorn     44,3 44,5   44,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   61,8 62,1   61,5
Barn- och ungdomssektorn 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 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.

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 
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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 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

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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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 samhällsbyggnadssektorns 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
att ingen indexökning av bidrag för enskilda vägar utgår 2022-23
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 utvecklingssektorns 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 ungdomssektorns 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
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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 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   44,5   44,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn   61,7   60,0   61,6
Barn- och ungdomssektorn 443,8             448,0              448,7
Sociala sektorn 443,3 446,5              445,8
Kommunledningskontoret     61,5   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     0,5    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    
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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   4,2 
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  32,0

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

Tabell A, Resultatbudget med kassaflödesanalys
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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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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 samhällsbyggnadssektorns 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
att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden
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att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden 

att till tillväxt och utvecklingssektorns 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 ungdomssektorns 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 för arbetskläder till förskola och fritids tillförs
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
att resurser för telefonin minskas pga nytt avtal
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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 ledningsutskottet överläggning yrkar
Markus Kyllenbeck (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.

Elisabeth Werner (SD) bifall till sverigedemokraternas förslag till budget 2022-
2022, verksamhetsplan 2023 – förslag till sektorsramar.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med ledningsutskottets 
godkännande, först proposition på Socialdemokraternas förslag till beslut mot 
Sverigedemokraternas förslag till beslut.

Annelie Hägg (C), Stellan Johnsson (C), Ulf Björlingson (M) och Markus 
Kyllenbeck (M) deltar inte i beslutet.

Ledningsutskottet beslutar att bifalla Socialdemokraternas förslag till beslut.

Därefter ställer ordförande, med ledningsutskottets godkännande, proposition på 
Alliansens förslag till beslut mot Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Ledningsutskottet beslutar att bifalla alliansens förslag till budget 2021-2022, 
verksamhetsplan 2023. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 – förslag till 
sektorsramar.
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
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Lu § 126 Resultatfond
Dnr KLK 2020/211

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreslagna regler för resultatöverföring mellan åren att gälla från och med 
bokslut 2020.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har ett resultatfondssystem som syftar till att ge incitament i 
verksamheterna för god ekonomisk hushållning. Huvudregeln är att sektorernas 
resultat (överskott och underskott) förs över till kommande år sedan finns regler 
för tak och golv i resultatfonderna. Underskott ska upparbetas inom tre år, 
reglerna har här förändrats de senaste åren så om sektorn uppnår budgetbalans 
kommande år skrivs en tredjedel av det negativa resultatet av årligen. 
Kommunfullmäktige tar beslut om vad som ska lyftas av och vilken överföring 
som göras för varje sektor. I sektorerna finns sedan liknande regelverk så att 
enheter får med sig sina resultat till kommande år. 
Resultatfonderna är en del av eget kapital och när de används påverkar de 
resultatet. Därför budgeteras årligen en summa för nyttjande av resultatfonder, de 
senaste åren har detta varit 2,5 mnkr. Resultatfonderna kan endast användas för 
driftändamål av engångskaraktär, inte till investeringar, och enligt regelverket får 
det inte användas till utökad verksamhet som senare kan leda till krav på 
ytterligare kommunala medel.
De senaste åren har flera sektorer haft negativa resultat och efter bokslut 2019 har 
samtliga sektorer utom kommunledningskontoret negativa resultatfonder. Vid de 
årliga mätningarna av förtroende och förståelse för ekonomiska samband bland 
chefer har svaret på frågan ”Upplever du att reglerna för resultatfond är positiva 
för verksamheten?” sjunkit från att 85 procent upplevt dem som positiva 2012 till 
54 procent vid senaste mätningen 2019. Detta har gjort att det incitament till god 
ekonomisk hushållning som resultatfonderna ska ge har minskat.

Beslutsunderlag 
KS beslut 2020-03-03
Bilaga 1, förslag på förändrade regler för resultatöverföring mellan åren 
Bilaga 2, tidigare regler för resultatöverföring mellan åren

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Sektorschefer
Sektorsekonomer
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Lu § 127 Samverkan kring revisionskontor
Dnr KLK 2020/215

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar

att be kommunrevisionen att, med redovisning till kommunstyrelsen, undersöka 
möjligheten till samverkan med annan part för att på så vis minska den identifierade 
risk och sårbarhet som en ensam anställd kan medföra.

Ledningsutskottets föreslår vidare 

Kommunfullmäktige beslutar

att ställa sig positiva till att bilda ett gemensamt revisionskontor tillsammans med 
Aneby kommun, Ydre kommun och Höglandsförbundet, samt

att ge förvaltningen i uppdrag att skriva om revisionens reglemente så att revisionen 
kan anställa.

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Aneby, Eksjö, Ydre samt Höglandsförbundet har fattat ett 
inriktningsbeslut om att de önskar samverka kring ett revisionskontor. 
Kommunerna och Höglandsförbundet upplever en brist på tillgängliga resurser för 
uppdraget som sakkunnigt biträde, då det är svårt att få in anbud vid 
upphandlingar. Ett samverkansavtal har arbetats fram av revisorerna med stöd av 
Höglandsförbundet. Syftet med samverkansavtalet är att parterna ska samverka i ett 
gemensamt revisionskontor. 

Revisionskontoret omfatta en revisionschefstjänst på 100 procent och Eksjö 
kommun är säteskommun för revisionskontoret. Kostnaderna fördelas mellan 
parterna utifrån kommuninvånarantal, där Höglandsförbundet beräknas ha ett 
fiktivt kommuninvånarantal motsvarande två tredjedelar av Ydre kommuns 
kommuninvånarantal. 

Revisionen har uppdraget att anlita sakkunniga biträde, men då bildandet 
av ett revisionskontor är en stor organisatorisk förändring för hur 
revisionsarbetet ska bedrivas, är det viktigt att beslutet är förankrat med 
kommunfullmäktige menar SKR. Efter positiva beslut i 
kommunfullmäktige och Direktion undertecknas samverkansavtalet av 
kommundirektörerna samt förbundsdirektören.
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För Eksjö kommuns del så ”anställer” kommunstyrelsen all personal, för 
att lösa detta krävs att reglementet för revisionen skrivs om. 

En annan utmaning är riskerna med att vara ensam anställd i sin 
organisation. Det leder till en sårbarhet och risk för ohälsa. Detta kan 
revisionen som anställande förebygga genom en väl genomarbetad 
handlingsplan. 

I samtal med kommundirektör i Aneby och med Förbundsdirektören för 
Höglandsförbundet har framkommit möjligheten att samarbeta med 
regionens revisionskontor. Vid kontakt med tjänstepersoner på regionens 
revisionskontor ställer de sig positiva till detta. Denna lösning skulle göra 
att riskerna med ensamarbete i och med att regionen har två anställda och 
man skulle i ett sådant läge bli tre. Hur politiken inom regionen ställer sig 
till detta är inte undersökt. 

Yrkande

Under ledningsutskottets överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall från 
Markus Kyllenbeck (M) att be kommunrevisionen att, med redovisning till 
kommunstyrelsen, undersöka möjligheten till samverkan med annan part för att på 
så vis minska den identifierade risk och sårbarhet som en ensam anställd kan 
medföra.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande mot 
avslag.

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med Sebastian Hörlins (S) yrkande.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz
Samverkansavtal revisionskontor 
Tjänsteskrivelse från Malena Tovesson

 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Revisionen
Höglandsförbundet
Ydre kommun
Aneby kommun
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Lu § 128 Direktupphandlingar 2020 kvartal 2 - 
Uppföljning BUS
Dnr KLK 2020/135

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna redovisad uppföljning

Ärendebeskrivning 
Ledningsutskott beslutade 2020-09-01 att till dagens sammanträde redovisa en 
fördjupad uppföljning utav direktupphandlingar inom barn- och 
utbildningssektorn.

Fördjupad uppföljning av direktupphandlingar
Av fakturorna mellan 25–100 tkr var:
43 procent (3 stycken) enbart dokumenterade
29 procent (2 stycken) konkurrensutsatta och dokumenterade, 
29 procent (2 stycken) saknades det uppgift på. 

De fakturor som uppgift saknas på avser avtal som är tecknat för länge sedan och 
där fakturorna kommer kvartalsvis. 

Nummer 1 är Sessia AB och avser Nomp plus skollicenser. Sektorn har testat en 
annan leverantör parallellt under ett läsår och utvärderat att Selessia fungerar 
bättre.

Nummer 2 är Lifeline Entertainment AB och avser Brynolf och Ljung. Med 
anledning av Covid- 19 kunde inte studentavslutningen genomföras som vanligt, 
anlitades Brynolf och Ljung - svensk trolleriduo. Någon konkurrensutsättning har 
inte skett.

Nummer 3 är Nationalencyklopedin Sverige AB. NE är ensam på marknaden att 
leverera efterfrågat digitalt uppslagsverk.

Av fakturorna mellan 100–250 tkr var 100 procent (2st) enbart dokumenterade. 
Fakturorna avser tjänster där det bara finns den valda leverantören som kan 
leverera tjänsten. Dessa två styck är inlästa läromedel vilket det bara finns en 
leverantör (Inläsningstjänst utbildning & media i Stockholm AB). 
Dessa avser inlästa läromedel där den ena är på svenska och den andra på andra 
språk.
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Beslutsunderlag 
Ks beslut 2020-09-01

Utdrag: 
Barn- och utbildningssektorn
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Lu § 129 Antal anställda och sjukfrånvaro - 
Fördjupad analys

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning 
Under ledningsutskottets sammanträde 2020-06-16 beslutades att förvaltningen 
fick i uppdrag att ta fram en fördjupad analys av personalökningen utifrån budget 
2020 inom barn- och utbildningssektorn med återredovisning till ledningsutskottet 
2020-09-15, samt 

att redovisa personalbemanningen utifrån budget 2020 inom barn- och 
utbildningssektorn inför höstterminen till ledningsutskottet 2020-09-15

Under sammanträdet redovisas budget – prognos avvikelse 2020 (mnkr) i 
öppen förskola, förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasiet, gymnasiesärskola samt 
sektorsövergripande.

Antal helårsarbetare från april 2019 till augusti 2020, samt differensen gällande 
antal årsarbetare inom följande område:
Kostenheten, barn-och ungdomssektorn och öppen ungdomsverksamhet, 
gymnasium, förskola, grundskola samt stöd och ledning.

April 2019 antal helårsarbetare 709,5 och augusti 2020 antal helårsarbetare 710,1.

Antal helårsarbetare från april 2019 till augusti 2020, samt differensen gällande 
antal årsarbetare inom följande område:
furulindskolan, Grevhagsskolan, Grundsärskola, Hultskolan, Hunsnässkolan, 
Höredaskolan, Ingatorpsskolan, Linnèskolan, Norrtullskolan samt 
Prästängsskolan

April 2019 antal helårsarbetare 321,8 och augusti 2020 antal helårsarbetare 336,1.

Redovisning utav personalkostnader i gymnasiet och grundskolan inklusive 
förskoleklass och fritidshem för år 2018, 2019 och 2020 utifrån budget, utfall, 
differens och statsbidrag.

Redovisning utav barn- och elevantal inom Eksjö kommuns verksamheter oavsett 
hemort under höstterminen 2014, visar på totalt 2985 elever och vårterminen 
2020 visar på totalt 3696 elever. Även barn- och elevfördelningar inom förskola 
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och pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskolan, gymnasiet och fritidshem 
redovisa från höstterminen 2014 till vårterminen 2020.

Gymnasieskolans elevantal visade 2015 på 492 antal elever och visar vårterminen 
2020 på 609 antal elever.

Beslutsunderlag 
Lu beslut 2020-06-16

Utdrag: 
Barn- och utbildningssektorn
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Lu § 130 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - delrapport
Dnr KLK 2020/210

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.  

Ärendebeskrivning 
Ledningsutskottet  beslutade 2020-09-01 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsen 2020-11- 24 redovisa en genomlysning gällande ekonomi- och 
upphandling utav Campus i12 och Vux i12, samt att till ledningsutskottets 2020-
09-15 och till tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16 delredovisa 
genomlysningen.

Att enligt uppdrag från kommunstyrelsen ge en tydligt beskrivande bild av 
verksamheten för Vux i12 och Campus i12. Resultatet kommer presenteras i två 
separata rapporter, en för Vux i12 och en för Campus i12.  

Genomförande
Genomlysningen kommer vara uppdelade i två delar. 

Steg 1 
Genomlysning med fokus på ekonomi och inköp (upphandling). 
Informationsinhämtningen till rapporten steg 1 kommer bestå av:

 Budget- och utfallsanalys i syfte att skapa en nulägesbeskrivning och 
avvikelseanalys, såväl innevarande år som historiska data.  

 Ärendegranskning inköp.
 Enskilda intervjuer av chefer och medarbetare. 

Steg 2 
Genomlysning med fokus på ett framåtsyftande perspektiv med förslag på 
åtgärder. Slutrapporten har fokus på kvalité, jämförelse med andra kommuner och 
en sammanfattande slutsats. 

Tidplan
Styrgruppen ansvarar för sammanställning av genomlysningarna. 
Rapport steg 1 sker till kommunstyrelsen 2020-11-24 med en första 
avrapportering till ledningsutskottet 17 november och tillväxt- och 
utvecklingsberedningen 18 november. 

38



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Rapportering av steg 2 ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 
2021. 

Styrgruppen består av Tord du Rietz (kommundirektör), Nina von Krusenstierna 
(sektorschef tillväxt- och utvecklingssektorn), Simon Lennermo (biträdande 
ekonomichef) och Catharina Tingvall (kanslichef). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall och Simon Lennermo
Ks beslut 2020-09-01

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Sektorschef tillväxt- och utvecklingssektorn
Biträdande ekonomichef
Kanslichef
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Lu § 131 Budget 2021, verksamhetsplan 2022-
2023 - Höglandsförbundet
Dnr KLK 2020/158

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 för 
Höglandsförbundet.

Ärendebeskrivning 
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 
tkr för 2021, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet och projektledaren Combine. Resultatet för 2022 budgeterats 
med 1 procent och för 2023 med 1 procent. Höglandsförbundets totala 
investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 10 000 tkr. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster 
beräknas uppgå till 139 procent under 2021. För budget 2021 och plan 2022–2023 
beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 procent.

Förbundets omsättning ökar med 0,2procent i budget 2021 mot föregående år. 
Ökning består av ett antal händelser, löneuppräkningar, justeringar för övergång 
till den nya kommunikationsplattformen, hantering av den nya datacenterstrategin, 
justering för förändring inom kompetens samt minska de kostnader för Microsoft 
licenser. 

Budgetförslaget har varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna och där 
har inga synpunkter framkommit. En skrivelse om utökad budget för revisionen 
har kommit in från kommunfullmäktiges presidie i Eksjö, som är beredande organ 
för revisionen på Höglandsförbundet.

Beslutsunderlag 
Direktionen Höglandsförbundet beslut 2020-08-21 § 27
Direktionen för Höglandsförbundets beslut 2020-08-21 § 26
Budget 2021, verksamhetsplan 2022-2023 Höglandsförbundet

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Lu § 132 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 § 133 Redovisning av delegationsbeslut 2020 - 
KLK
Dnr KLK 2020/214

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 
Under sammanträdet redovisade kommunledningskontoret, 59 stycken 
delegationsbeslut gjorda utav förhandlingsansvarig, HR-chef, tillförordnad 
HR-chef samt upphandlare.

 Primärförhandling angående arbetsbrist och turordning MBL § 11, 
LAS § 22

 Samverkan enligt avtal (CSG)
 Varning enligt AB § 11
 Överenskommelse inkl. AB § 19 mom 1 sista st
 Avstängning enligt AB § 10
 Avsked enligt LAS § 18
 MBL § 11
 Överenskommelse inkl. AB § 19 mom 1 sista st
 Central primärförhandling MBL §14
 MBL §12
 Primärförhandling angående arbetsbrist och turordning MBL § 11, 

LAS § 22
 MBL § 11
 Samverkan enligt avtal (CSG)
 Uppsägning enligt BEA § 24
 MBL § 12
 Samverkan enligt avtal (CSG)
 Överenskommelse inkl. AB § 19 mom 1 sista st
 Överenskommelse inkl. AB § 19 mom 1 sista st
 Avstängning enligt AB § 10
 Överenskommelse inkl. AB § 19 mom 1 sista st
 Samverkan enligt avtal (CSG)
 Överenskommelse
 Överenskommelse inkl. AB § 19 mom 1 sista st
 Primärförhandling angående arbetsbrist och turordning MBL § 11, 
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LAS § 22
 Samverkan enligt avtal (CSG)
 Överenskommelse
 Primärförhandling angående arbetsbrist och turordning MBL § 11, 

LAS § 22
 Samverkan enligt avtal (CSG)
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator 

till Norrtullskolan för perioden 2020-07-01—2024-06-30 
 MBL § 11
 Varning enligt AB § 11
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för skrivare 

till Grevhagssskolan för perioden 2020-07-01—2024-06-30
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator 

till Linnéskolan för perioden 2020-07-01—2024-06-30 
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för skrivare 

till Grevhagssskolan för perioden 2020-07-01—2024-06-30 
 Avstängning enligt AB § 10
 Uppsägning på grund av arbetsbrist
 Uppsägning på grund av arbetsbrist
 Uppsägning på grund av arbetsbrist
 Uppsägning på grund av arbetsbrist
 Uppsägning på grund av arbetsbrist
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator 

till Baronens förskola för perioden 2020-07-01—2024-06-30 
 Varning enligt AB § 11
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator 

till Vux i12 för perioden 2020-08-01—2024-07-31
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för skrivare 

till förskolan Galaxen för perioden 2020-09-01—2024-08-31 
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator 

till Hemtjänstens hus för perioden 2020-09-01—2024-08-31 
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för skrivare 

till Kommunals exp. för perioden 2020-07-01—2024-06-30 
 Avsked enligt LAS § 18
 Överenskommelse inkl. AB § 19 mom 1 sista st
 MBL § 11
 Avstängning enligt AB § 10
 Avstängning enligt AB § 10
 Lokalt kollektivavtal
 Lokalt kollektivavtal
 Primärförhandling angående arbetsbrist och turordning MBL § 11, 

LAS § 22
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 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för skrivare 
till Grevhagsskolan för perioden 2020-09-01—2024-08-31 

 Samverkan enligt avtal (CSG)
 Varning enligt AB § 11
 Överenskommelse inkl. AB § 19 mom 1 sista st

Beslutsunderlag 
Underlag från kommunledningskontoret

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 134 Anmälningsärenden

Beslut 
Ledningsutskottet  beslutar 

att redovisat ärende är anmält.

Ärendebeskrivning 
KLK – Samverkansprotokoll 2020-08-26

-----
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