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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
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Lu § 51 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende nr 17 anmälningsärende utgår. 
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Lu § 52 Tertialrapport 2022-04-30 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/11 

Beslut  
Ledningsutskottet  beslutar  

att notera att kommunledningskontorets redovisar en total positiv avvikelse mot 
helårsbudget med 2,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,8 
procent.  
 
Ledningsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna redovisad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter april månad var 21,9 mnkr, vilket 
motsvarar 33,8 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 33,3 procent.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 62,2 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 2,5 mnkr.  

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter april var 0,9 mnkr.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 8,6 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 14,0 mnkr, en avvikelse med 5,4 mnkr.  
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Kansliet 
Prognos: +2 066 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 24,2 procent. 

Avvikelsen beror framförallt på 

• 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: +287 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,1 procent.  

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

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

HR-avdelningen 
Prognos: +393 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 3,1 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.  
  

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2022-04-30 Riktpunkt 33,3%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 530 2 376 28% 6 464 2 066
Ekonomi & upphandling 9 187 3 084 34% 8 900 287
HR-avdelningen 12 577 3 384 27% 12 184 393
Kommunikationsavd. 11 524 4 310 37% 11 558 -34 
Räddningstjänsten 22 814 8 723 38% 23 060 -246 
TOTALT 64 632 21 877 33,8% 62 166 2 466

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 13 955 904 8 569 5 386
TOTALT 13 955 904 8 569 5 386
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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: -246 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med -1,1 procent  

Avvikelsen beror framförallt på: 

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

kostnader för drivmedel.  
 

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 2022-05-09 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 53 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 - 
förvaltningsram 
Dnr KLK 2022/14 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa resultatmålet till: 

2023: 2,0 % 
2024: 2,0 % 
2025: 2,0 % 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag, 

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2023 till oförändrad nivå, dvs 
22,26 kr. 

Utrymme för planerad driftram för förvaltningen är då (vid nuvarande 
skatteprognos) 
2023: 1 222,8 mnkr 
2024: 1 256,8 mnkr 
2025: 1 289,1 mnkr 

Utrymmet för planerad investeringsram är då totalt 154 mnkr under 
treårsperioden: 
2023: 47,0 mnkr 
2024: 43,0 mnkr 
2025: 44,0 mnkr 

Ledningsutskottets föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 
14 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i 
beslutad ram 2023-2025, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag at ta fram utredningsunderlag för upphandling av 
extern genomlysning gällande arbetssätt inom LSS och arbetssätt för att minska 
externa placeringar,  

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i juni informera om och 
beskriva innebörden av det föreslagna digitala beslutsstödsystemet, 

 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i juni redovisa plan för 
arbetet med säkerhet kring elskåp i anslutning till trafikbelysning, 
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att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa hur 
resursfördelning sker för barn med särskilda behov, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti komplettera 
underlaget med bemanningsnyckeltal i skolan som är jämförbara med andra 
kommuner, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti utreda hur 
köken inom äldreomsorgen ska utformas för att kunna bedriva en effektiv 
verksamhet utifrån att Mariebergs kök behöver renoveras och nytt demensboende 
planeras byggas, 

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa hur 
städning av fritidsanläggningar sker idag (kommunala och föreningsdrivna) och ge 
förslag på hur det kan utformas framåt, 

 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa vilka 
insatser som görs för ungdomar inom kommunalt aktivitetsansvar samt vilka 
andra insatser kommunen har för ungdomar inom målgruppen, 

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa olika 
alternativ för hantering av ökade livsmedelskostnader i budget 2023-2025, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa vilka 
målgrupper som är intressanta att bearbeta för inflyttning till kommunen, med 
utgångspunkt från de målgrupper forskningen pekar mot. Utredningen ska också 
innehålla hur insatser kan utformas,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i april 2023 redovisa 
alternativ användning av kommunens lokaler i ett brett perspektiv för att ge 
förslag på effektivare nyttjande som kommer kommuninvånarna till del i såväl 
tillgänglighet till lokaler som minskade kostnader för kommunen.  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti presentera i 
underlaget effektiviseringar/neddragningar jämt fördelat i 
prioriteringsordningsgrupper 1-3, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att efter extern genomlysning ta fram en LSS- och 
boendeplan för redovisning till budgetberedningen i april 2023. 

Ärendebeskrivning  
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer 
ett utgiftstak i juni genom att resultatnivå och utdebitering fastställs. Då 
beaktas dels det utrymme som aktuell prognos för skatteintäkter och 
utjämningsbidrag ger tillsammans med prognoser för pensioner, 
kapitalkostnader och personalkostnader. Och dels de förändrade behov som 
finns i verksamheterna. Nedan beskrivs utrymmet vid aktuell prognos samt 
sammanfattning av sektorernas behov av driftmedel och investeringar, en 
utförligt presentation av behoven finns i separat material. 
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Utrymme 

Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) från 17/2, nya prognoser kommer 28/4 samt 25/8. 
Till ledningsutskottets sammanträde 10/5 kommer underlaget att uppdateras 
med skatteprognosen 28/4. Den budget som ledningsutskottet behandlar i 
augusti kommer uppdateras med aktuell prognos för skatter och bidrag, 
personal- och kapitalkostnader. 

Skatter och bidrag 
Underlaget för skatter och bidrag har förbättrats jämfört med 
fastställd budget för 2023 och verksamhetsplan för 2024. 
Kommande prognoser kommer troligen att vara lite sämre 
beroende på vikande konjunktur men ändå bättre än fastställd 
budget. 

Befolkningen som skatteprognosen bygger på har reviderats ned 
jämfört med fastställd budget för 2023. Nuvarande skatteprognos 
bygger på att invånarantalet 1 november före budgetåret är: 

2023: 17 854 invånare 
2024: 17 884 invånare 
2025: 17 914 invånare 

Jämfört med de av KF fastställda budgetramar har skatteintäkter och 
bidrag förbättrats med 33 mnkr för 2023 och 41 mnkr för 2024 

Pensioner och kapitalkostnader 
På grund av nytt pensionsavtal kommer kostnaderna för pensioner 
öka avsevärt till 2023, preliminär uppgift är att kostnaden för 
avgiftsbestämd pension kommer att öka med 29 procent, vilket 
motsvarar 12,4 mnkr för Eksjö kommun och är upptaget i avsatt 
medel för outlagda personalkostnader. Beloppet är en schablon 
och mycket osäkert då det beror på de individer som är anställda 
och också på vilka val vissa av dessa kommer att göra. En extra 
pensionsberäkning är beställd per 2022-04-30 för att få mer 
noggrannhet i underlaget till budgetberedningen i augusti. 

Kostnaderna för pensionerna bygger på Skandias prognos per 
2021-12-31 och exkluderat avtalsförändringen ökar kostnaden med 
1,1 mnkr jämfört med fastställd budget för 2023.  

Ingen förändring för kapitalkostnaderna mot fastställd budget, en 
ny beräkning görs till augusti. 

Personalkostnader 

Största enskilda ökningen av kostnaderna är löneökningarna. Den 
senaste tiden har signaler kommit om högre löneökningar än 
tidigare räknats med. I SKR:s cirkulär 22:06(februari) var 
prognosen för konjunkturlönestatistiken löneökningarna skulle 

10



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-05-10 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

vara betydligt lägre än i förra veckans vårproposition. Se tabell i 
tjänsteskrivelsen. 

Resultat 
Enligt fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska resultatet i snitt 
av 10-års period vara minst 1,8 procent samtidigt som budgeterat resultat ett 
enskilt år inte får understiga 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Med de goda 
resultaten från 2020 och 2021 kan resultatnivåerna ligga kvar på 2 procent av 
skatteintäkter och bidrag för alla år i planperioden och snittet på 10 år är 2,15 
procent, vilket överstiger målet om minst 1,8 procent. Se tabell i tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning utrymme 
Med de förutsättningar som nu råder är utrymmet för sektorsramarna 2023- 24 
högre än den fastställda budgeten. För 2023 är utrymmet 12 mnkr högre och för 
2024 13 mnkr högre. Orsaken är i huvudsak dels bättre prognos för skatter och 
bidrag men samtidigt har kostnader för pensioner på grund av nytt avtal och 
löneökningar tagit en del av utrymmet med högre skatter och bidrag i anspråk. 

Underlag i budget steg 1 

Drift 

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska 
rymmas i den ram KF beslutat om för sektorn 2023-24. För 2025 är ramarna 
inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2024. 

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot 
fastställd budget för respektive år. Med ett underlag från sektorerna på de 
fastställda ramarna har politiken möjlighet att omprioritera mellan 
verksamheter och utöka ramarna med 12 mnkr 2023 och 13 mnkr 2024. 

I underlaget finns följande tre delar: 

• Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2023 
(volym-, prisförändringar) 

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

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

I tjänsteskrivelsen finns en sammanfattning från sektorerna. 
 
I underlaget har sektorerna presenterat belopp jämfört mot KF-
ram 2023, samtidigt som utrymmet för ramarna har utökats på 
grund av ökade intäkter för skatter och bidrag. Se tabell i 
tjänsteskrivelsen. 
I underlaget presenteras mer neddragningar än vad som behöver 
genomföras för att rymmas inom ram inklusive ökade behov för 
oförändrad kvalitet (dvs volymökningar mm) för att 
beslutsunderlaget ska möjliggöra olika politiska prioriteringar. Om 
inga ambitionsökningar utöver tidigare beslutade ska prioriteras 
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behöver av presenterade neddragningar följande belopp 
genomföras respektive inte genomföras. Se tabell i 
tjänsteskrivelsen. 
 
Investeringsbudget 

Investeringarna ska enligt budgetdirektivet dels vara självfinansierade 
under planperioden samt att det ska finnas utrymme för finansiellt 
sparande om 5 mnkr. Dessutom ska investeringarna vara självfinansierade 
under tio- årsperioden 2016-2025. Nedan visas utrymmet för investeringar 
2023-25 utifrån utfall 2016-2021 och budget 2022 med de kriterier som 
angetts i budgetdirektivet. Se tabell i tjänsteskrivelsen. 

Utrymmet för investeringar 2023-2025 är 43-47 mnkr per år. 
Behovet som sektorerna presenterat överstiger utrymmet med 12 
mnkr under planperioden. Se tabell i tjänsteskrivelsen. 
 
En större investering i förbifart Eksjö finns utanför planperioden, 
planerat runt 2027-28. Det är då bra om investeringsnivån är lägre 
än utrymmet åren dessförinnan för att bygga upp utrymmet för att 
självfinansiera den större investeringen. 

Sammanfattning 

Resultatnivån för planperioden föreslås till 2,0 procent av skatter 
och bidrag per år. 

I budgetdirektivet anges att utdebiteringen ska vara oförändrad, 
22,26 kr, vilket också föreslås till beslut. 

Utrymmet för sektorernas driftramar ökar jämfört med fastställd 
budget för 2023-24 på grund av högre intäkter från skatter och 
bidrag men ökade kostnader för pensioner och löneökningar tar 
en stor del av utrymmet. 

Samtidigt har även behoven i verksamheterna exklusive lön 
och pension ökat mer än det utökade utrymmet vilket får 
beaktas under hösten när prioriteringar ska ske i samband med 
fastställande av sektorsramar. 

Utrymmet för sektorernas investeringsramar ökar jämfört med 
fastställd budget. Dock har behoven ökat mer och presenterade 
behov ryms inte inom fastställt utrymme enligt 
budgetdirektivet. 

Till augusti kommer förändringar i skatteintäkter, lön- och 
pensionskostnader samt övriga intäkter och kostnader hos 
verksamheter att uppdateras. 

Uppdrag föreslås ges till förvaltningen att till augusti utreda olika 
alternativ för hantering av ökade livsmedelskostnader i budget 
2023-2025 och vilka målgrupper som är intressanta att bearbeta 
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för inflyttning till kommunen samt att till april 2023 utreda 
alternativ användning av kommunens lokaler. 
 
Yrkande 

Under ledningsutskottets överläggning yrkar Annelie Hägg (C)  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram utredningsunderlag för upphandling av 
extern genomlysning gällande arbetssätt inom LSS och arbetssätt för att minska 
externa placeringar. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i juni informera om och 
beskriva innebörden av det föreslagna digitala beslutsstödsystemet, 

 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i juni redovisa plan för 
arbetet med säkerhet kring elskåp i anslutning till trafikbelysning, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa hur 
resursfördelning sker för barn med särskilda behov, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti komplettera 
underlaget med bemanningsnyckeltal i skolan som är jämförbara med andra 
kommuner, 

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti utreda hur 
köken inom äldreomsorgen ska utformas för att kunna bedriva en effektiv 
verksamhet utifrån att Mariebergs kök behöver renoveras och nytt demensboende 
planeras byggas, 

 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa hur 
städning av fritidsanläggningar sker idag (kommunala och föreningsdrivna) och ge 
förslag på hur det kan utformas framåt, 

 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa vilka 
insatser som görs för ungdomar inom kommunalt aktivitetsansvar samt vilka 
andra insatser kommunen har för ungdomar inom målgruppen, 

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti presentera i 
underlaget effektiviseringar/neddragningar jämt fördelat i 
prioriteringsordningsgrupper 1-3, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att efter extern genomlysning ta fram en LSS- och 
boendeplan för redovisning till budgetberedningen i april 2023. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkanden mot avslag. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandena 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef och Tord du Rietz, 
kommundirektör 2022-04-25 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Lu § 54 Direktupphandling kvartal 1 2022 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/118 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

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

• Inköp av sängkläder till flyktingmottagandet i I12-hallen(34 tkr). Inköpet 
var brådskande, faller under LOU-undantag och har därför inte 
konkurrensutsatts. 

• Inköp av skumvätska till räddningstjänsten (26 tkr), där endast en 
leverantör finns för aktuell skumvätska och därför inte konkurrensutsatts. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
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Lu § 55 Parlamentarisk Beredning – Politisk 
organisation 2023 
Dnr KLK 2022/85 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att hänskjuta kommunstyrelsens reglemente till kommunstyrelsens  
sammanträde den 31maj, 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde den 31maj ge revisionen möjlighet att 
komma in med synpunkter till reglemente för revisionen, 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde den 31maj ge valnämnden möjlighet att 
komma in med synpunkter till reglemente för valnämnden, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag till kommunstyrelsens sammanträde den 31maj  
att i reglementena se över hanteringen av förflyttning inom nämndernas 
budgetram, taxor och avgifter, arvode gällande AB Eksjö Industribyggnader samt 
placering av ledamöter i kommunfullmäktige, 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde den 31maj komplettera 
ersättningsreglementet med jourersättning för socialnämnden med 500 kr/vecka, 
 
Ledningsutskottet föreslår vidare att kommunfullmäktige besluta 

att antal ledamöter och ersättare i nämnder, ledningsutskott, kommunstyrelsen- 
och kommunfullmäktige förblir oförändrat, 
 
att anta arbetsordning för kommunfullmäktige,  
 
att anta reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, tillväxt- och utvecklingsnämnden, 
krisledningsnämnden, kommunalt partistöd och valnämnd samt 
revisionsreglemente för revisorerna, samt  
 
att anta bestämmelser gällande ersättning till förtroendetroendevalda. 
 

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

Parlamentariska beredningen lämnar härmed över följande för politisk beredning 
och beslut. 

• Arbetsordning kommunfullmäktige 
 

• Reglemente för: 
- Kommunstyrelse 
- Barn- och utbildningsnämnd 
- Samhällsbyggnadsnämnd  
- Socialnämnd 
- Tillväxt- och utvecklingsnämnd 
- Krisledningsnämnd 
- Valnämnd  
- revisionsreglemente för revisorerna 
- kommunalt partistöd 

 
• Ersättning till förtroendevalda 

 

Underlagen ska redigeras och korrektur justeras före beslut.  
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Annelie Hägg (C)  

att hänskjuta kommunstyrelsens reglemente till kommunstyrelsens  
sammanträde den 31maj, 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde den 31maj ge revisionen möjlighet att 
komma in med synpunkter till reglemente för revisionen, 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde den 31maj ge valnämnden möjlighet att 
komma in med synpunkter till reglemente för valnämnden, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag till kommunstyrelsens sammanträde den 31maj  
att i reglementena se över hanteringen av förflyttning inom nämndernas 
budgetram, taxor och avgifter, arvode gällande AB Eksjö Industribyggnader samt 
placering av ledamöter i kommunfullmäktige, 
 
att till kommunstyrelsens sammanträde den 31maj komplettera 
ersättningsreglementet med jourersättning för socialnämnden med 500 kr/vecka, 
 
att antal ledamöter och ersättare i nämnder, ledningsutskott, kommunstyrelsen- 
och kommunfullmäktige förblir oförändrat.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på den Annelie Häggs (C) tilläggsyrkanden mot 
avslag. 
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Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandena. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 
Reglemente Kommunstyrelsen 2023 
Reglemente Barn- och utbildningsnämnd  
Reglemente Samhällsbyggnadsnämnd   
Reglemente Socialnämnd  
Reglemente Tillväxt- och utvecklingsnämnd  
Reglemente Krisledningsnämnd  
Reglemente Valnämnd   
Reglemente för revisorerna  
Reglemente Kommunalt partistöd  
Ersättning till förtroendevalda  
Arbetsordning Kommunfullmäktige 
Organisationsskiss 
Protokoll Parlamentarisk beredning  
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
Valnämnden 
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Lu § 56 Visselblåsarfunktion 
Dnr KLK 2022/119 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anse rutinen anmäld, samt 
 
att anta riktlinje för visselblåsarfunktion. 

Ärendebeskrivning  
En ny visselblåsarlag trädde i kraft den 1 december 2021. Lagen innebär bland 
annat att arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare är skyldiga att ha interna 
visselblåsarfunktioner. Kravet på att införa visselblåsarfunktioner är tvingande 
från den 1 juli 2022. Tidigare lag innebar att endast anställda omfattades av 
skyddet för visselblåsare. Den nya lagen utökas till att gälla även arbetssökande, 
egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett företags 
förvaltnings- och ledningsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget. 

Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet för den person som anmäler 
oegentligheter. Det fanns i tidigare lag ett arbetsrättsligt skydd som nu stärks 
genom en visselblåsarfunktion som oberoende utreder de oegentligheter som 
framkommer i en anmälan. Offentlighets- och sekretesslagen utökas även med 
bestämmelser om sekretess för identiteten av den person som anmält 
oegentligheter.  
 
Den nya lagen om visselblåsning möjliggör att flera organisationer kan dela på en 
visselblåsarfunktion. Eftersom visselblåsarfunktionen ska agera oberoende ämnar 
höglandskommunerna genom samverkan att placeringen av visselblåsarfunktionen 
ska ligga på Höglandsförbundet. 
 
Målet med en höglandsgemensam intern rapporteringskanal för visselblåsning är 
att den rapporterande personen ska känna sig trygg med att ärendet hanteras 
säkert av en oberoende part. Den rapporterande personen kan anmäla 
oegentligheten skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte.  
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Beslutsunderlag  
Riktlinje visselblåsarfunktion 
Rutin visselblåsarfunktion 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Höglandsförbundet 
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Lu § 57 Resultatdialog 2022 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/120 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Resultatdialog med kommunledningskontoret kommer genomföras under maj. 
Syftet med resultatdialogen är att få möjlighet till en fördjupad dialog om både 
aktuella och strategiska frågor samt en uppföljning av verksamhetens 
grunduppdrag och effektmålen i kommunprogramet.  

Dialog på resultatdialogen kring följande frågor   

• Ledningsutskottets ordförande inleder resultatdialogen med en 
information om vad som är på gång i verksamheten 

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

• Övriga frågor 

Under dagens sammanträde ges möjlighet att göra inspel som presidie och 
kommundirektör tar med sig till resultatdialogen.  

• Digitalt systemstöd 
• Kommunikation 

 

Beslutsunderlag  
Inbjudan från Annelie Hägg, Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsens presidie 
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Lu § 58 Åtgärdsprogram miljömålen 2021 - 
uppföljning 
Dnr KLK 2022/102 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
De svenska miljömålens övergripande mål är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det finns 16 miljökvalitetsmål varav 14 
berör Jönköpings län (eftersom att länet inte har några fjäll- och havsmiljöer). Det 
sker många bra initiativ som ger positiva effekter men samhällsomställningen är 
långt ifrån tillräcklig och takten behöver öka. Endast ett mål, Grundvatten av god 
kvalitet, är nära att nås av de miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå. För 
att läsa mer om miljötillståndet i Jönköpings län, se bilaga 1 eller på länsstyrelsens 
hemsida. 

För att öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans 
med länets kommuner och andra aktörer fram åtgärdsprogram. Det finns fem 
åtgärdsprogram; Hälsans miljömål, Vattnets miljömål, Grön handlingsplan, 
Minskad klimatpåverkan och Anpassning till ett förändrat klimat. Eksjö kommun 
har åtagit sig åtgärder i de olika programmen. Varje år redovisas vad vi gjort till 
Länsstyrelsen, se bilaga 2. Nedan följer en sammanfattning av redovisningen. 

Hälsans miljömål 

I åtgärdsprogrammet för hälsans miljömål 2016-2021 åtog kommunen 10 
åtgärder. Vid programmets slut kan man konstatera att 3 åtgärder genomfördes, 4 
genomfördes till hälften eller mer, 2 påbörjades och en blev inte påbörjad. 

Under programperioden arbetade kommunen för en giftfri miljö genom 
kemikaliefri förskola och genom arbete med utfasning av farliga ämnen i 
byggbranschen. För att barn inte ska utsättas för höga doser UV-strålning är en 
åtgärdsplan framtagen för skolgårdar och förskole gårdar. Det är dock oklart om 
den är tillräcklig för att nå målsättningen om 50 procent skugga i attraktiva 
lekmiljöer kl.11-15.  

Kommunen lyckades dock inte komma så långt som önskat med undersökning 
och sanering av förorenade områden, där mer resurser behöver tillskjutas för att 
komma vidare och inte riskera oacceptabla effekter på miljö och hälsa.   
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Åpromenadstråk, åtgärder som gynnar pollinatörer och plantering av gatuträd har 
stärkt grönstrukturen i Eksjö stad. Tyvärr har åtgärder för almsjukan påverkat 
grönstrukturen negativt år 2020-2021. 

Man har inte kontinuerlig ekologkompetens i tillräcklig omfattning vilket riskerar 
att de gröna frågorna nedprioriteras. Kommunen har en stadsträdgårdsmästare, en 
skogsförvaltare och en hållbarhetsstrateg som har som del i sina tjänster att arbeta 
med natur- och miljöfrågor. I övrigt finns extern kompetens att tillgå men inte i 
lika stor omfattning som inom andra områden. 

Återvinningen av avfall har bara ökat marginellt. För att kunna se en påtaglig 
utveckling bör fastighetsnära insamling genomföras. Återvinningscentralen 
erbjuder insamling av plastförpackningar i Eksjö, men inte i Ingatorp på grund av 
platsbrist. Övrig plastinsamling sker inte.  

Fördjupad genomlysning av god bebyggd miljö kommer göras i den nya 
översiktsplanen som nu är ute på samråd.  

Vattnets miljömål 

I åtgärdsprogrammet för vattnets miljömål 2017-2021 åtog kommunen 12 
åtgärder. Vid programmet slut kan man konstatera att 6 åtgärder blev 
genomförda, en påbörjad och 5 påbörjades inte.  

Under programperioden arbetade man för minskad övergödning genom krav på 
enskilda avlopp, anslutning till kommunalt avlopp och genom arbetet med VA-
plan. Man gjorde en dagvattenstrategi där de känsligaste dagvattenrecipienterna 
identifierades. Man har arbetat med tre dagvattenanläggnigar varav Västra 
Brudbadet (bakom Optimera) och Nannylundsområdet är klara och del 2 i Östra 
Brudbadet (Kvarnarp) blir klar under 2022. Vad gäller tillsyn av ledningsnätet så 
görs tillsyn när det händer något/blir problem men vi har ingen aktiv riktad tillsyn 
när det gäller spill- eller dagvattennätet.  

Kommunen arbetade för levande sjöar och vattendrag genom några 
informationstillfällen till allmänheten 2017 och 2018. En viktig åtgärd som inte 
kunnat genomföras på grund av bristande resurser hos miljöenheten är 
tillsynsinsats på miljöfarliga verksamheter som påverkar vattenförekomster. 

Man har arbetat för grundvatten av god kvalitet genom rutiner och 
handlingsplaner för agerande vid olyckor inom vattenskyddsområden. Vi har 
också fastställt vattenskyddsområden. Skyddsföreskrifterna bedöms aktuella för 
alla områden förutom Ränneslätt, Eksjös huvudvattentäkt som är stoppad på 
grund av annan part. I det fortsatta arbetet behöver underlag för prioritering av 
förorenade områden utifrån grundvattenförekomst tas fram. 

Några åtgärder blev inte genomförda på grund av att annan part inte gjort sin del 
eller att kommunen inte kunnat prioritera arbetet.   
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Grön handlingsplan 

I åtgärdsprogrammet Grön handlingsplan 2018-2022 åtog kommunen 9 åtgärder. 
Vid delrapporteringen efter fyra år, kan man konstatera att 5 åtgärder blev 
genomförda, två blev genomförda till hälften eller mer, och två påbörjades. 

Alla skolor har ett grönområde inom 300 meter. Under 2019 genomfördes 
insatser för att få fler människor med funktionsnedsättningar att besöka 
friluftsområden vid Borgmästarängen och badplats Hunsnäsen. Kommunens 
skogsförvaltning är certifierad enligt PEFC och FSC. Man har därmed tydliga mål 
om andelen lövskog och tallskog.  

Stor hänsyn tas till friluftsliv i tätortsnära skogar. Kartläggning av socialt viktiga 
naturområden har påbörjats och ingår till viss del i den nya översiktsplanen. En 
utvecklingsplan behöver göras i samarbete mellan samhällsbyggnadssektorn och 
fritidsavdelningen.  

Arbetet med frihuggning av skyddsvärda träd är påbörjat. Likaså skötsel av 
kommunens mark som gynnar biologisk mångfald. Kompetens och underlag finns 
på samhällsbyggnadssektorn men kompetenshöjning behövs inom driften. 
Utbildning för driftspersonal kommer genomföras under 2022. 

För att öka den biologiska mångfalden i våra vattendrag behöver vandringshinder 
tas bort. Ett fåtal mycket positiva åtgärder genomfördes 2021 på privat initiativ 
med stöd av Emåförbundet, via kommunen, i Skivestaån. Vi har fått medel för att 
åtgärda Nedre bruksdammen i Mariannelund. Tyvärr finns det stora motstående 
intressen och inga åtgärder har beslutats.  

Åtgärdsprogram för anpassning till ett förändrat klimat 

I åtgärdsprogrammet för anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 åtog 
kommunen 11 åtgärder. Programmet har precis börjat men man har redan 
påbörjat 7 åtgärder. Fyra åtgärder är inte påbörjade.  

Kommunen har ett systematiskt klimatanpassningsarbete som kommer integreras 
i ny översiktsplan och VA-plan. Plan för förnyelseplanering av VA-nätet är 
påbörjad. Man arbetar aktivt med grönska och biologisk mångfald i bebyggd 
miljö. Samverkan mellan kommunen och privata åtgärder som ”håller kvar vatten 
i landskapet” pågår till exempel Skivestaå-projektet och Wallnäs.  

Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan 

I åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan 2021-2025 åtog kommunen 14 
åtgärder. Programmet har precis börjat men man har redan genomfört 3 åtgärder, 
är halvvägs med 6 och en är påbörjad. Fyra åtgärder är inte påbörjade.  

Kommunen har en gång- och cykelplan från 2018 som genomförs successivt. Man 
arbetar aktivt med att minska utsläpp från tjänsteresor och arbetspendling.  

Man har ökat produktionen av el, värme och kyla från förnybara energikällor till 
exempel på Almgården. EBO/Ekfab har påbörjat en kartläggning över 
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effektiviseringspotential i fastighetsbeståndet. Miljöenheten tar upp frågor om 
energieffektivisering vid tillsyn i viss mån. Vi har en energi- och klimatrådgivare 
(som finansieras av energimyndigheten och utgår från Tranås kommun) som ger 
rådgivning, bland annat om solpaneler. EBO/Ekfab kommer utbilda sin personal 
om klimatpåverkan från byggnader under 2022/23.  

Man har stärkt våra kunskaper om gröna lån. Man har utökat miljökrav vid 
upphandlingar till exempel miljökrav på fordon vid hämtning av avfall och krav på 
innehållet av kemikalier som används vid sanering. 

Som en del i det systematiska arbetet med klimat och energi redovisas 
uppföljningen av växthusgasutsläpp och energianvändning under 2022.  

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 
Bilaga 1 Miljömålen i Jönköpings län – uppföljning 2021 Bilaga 2 Uppföljning 
åtgärdsprogram miljömålen 2021 Eksjö kommun  
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Lu § 59 Vattnets miljömål, åtgärdsprogram 2023-
2027 - remiss 
Dnr KLK 2022/74 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lämna remissvar enligt bifogad svarsfil (Bilaga 2) till länsstyrelsen gällande 
åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål 2023-2027 Jönköpings län, samt 
 
att när åtgärdsprogrammet är antaget återkomma till länsstyrelsen med beslutade 
åtgärder för Eksjö kommun.  

Ärendebeskrivning  
I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta fram åtgärdsprogram för länets arbete med 
de nationella miljömålen. I Jönköpings län finns totalt fem åtgärdsprogram som 
alla består av åtgärder som kommunerna (och andra organisationer) väljer att åta 
sig eller inte.  
 
Åtgärdsprogrammen är en central del i Eksjö kommuns miljöarbete. Miljöpolicyn 
anger att de åtgärder som vi åtar oss utgör grunden för koncernens 
miljöhandlingsplan.  
 
För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län: 

• Grön handlingsplan 2018-2022  
• Minskad klimatpåverkan 2021-2025 
• Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 

 
Nya åtgärdsprogram som är ute på remiss: 

• Vattnets miljömål 2023-2027 (remissperiod mars-juni 2022) 
• Hälsans miljömål 2023-2027  (remissperiod april-september 2022) 

 
Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål omfattar fyra av de svenska 
miljökvalitetsmålen; Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Detta åtgärdsprogram, se bilaga 
1, ersätter åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål 2017-2021 som gällde till och 
med år 2022.  

Under 2021-2022 har tjänstepersoner från kommunen deltagit i Länsstyrelsens 
arbete med att ta fram åtgärder. Representanter från samhällsbyggnadssektorn och 
Eksjö Energi tog fram ett förslag om att anta 19 åtgärder som 
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koncernledningsgruppen ställt sig bakom. Flera åtgärder handlar om att delta i 
nätverk eller utbildnignar. De åtgärder som kräver lite mer av oss är följande;   

2. Policy om att aska från eldning av flis ska återföras till skogsmark 

5. Plan för skötsel av dagvattenanläggningar 

9. Systematiskt arbete med felkoppling av spillvatten 

17. Vandringshinder i det kommunala vägnätet 

18. Upprätta åtgärdsplaner för restaurering 

27. Handlings plan för Hot Spots - dagvatten med omgivande förorenad mark 

31. Begränsa brytningen och användningen av naturgrus 

33. Reservvattenförsörjning -dialog med högvolymsanvändare 

35. Minska vattenförluster i dricksvattenledningar 

36. Förbättrad tillgång på dataunderlag dricksvatten 

Se bifogat remissvar med samtliga åtgärder. 

Åtgärderna ska genomföras under programtiden (2023–2027) och följs upp 
årligen genom rapportering till Länsstyrelsen. Varje åtgärd i programmet har 
tillhörande indikatorer. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 
Bilaga 1 Remissversion Vattnets miljömål 2023-2027  
Bilaga 2 Svarsfil Vattnets miljömål  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Länsstyrelsen 
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Lu § 60 Växthusgasutsläpp och energianvändning 
i Eksjö kommun - uppföljning 
Dnr KLK 2020/324 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Som läget är nu ser det inte ut som att kommunen kommer nå målen för 
territoriella utsläpp. De stora utsläppen kommer från jordbruket, transporter och 
fjärrvärmeproduktion. Mycket av utsläppen har kommunens förvaltning och 
bolag ingen direkt rådighet över.  

Det är viktigt att man följer upp och ser en tydlig utveckling i de områden 
kommunen råder över. Utsläpp från skolskjuts och tjänsteresor har man påverkat i 
rätt riktning. Andra stora områden är måltider, pendlingsresor och övrig 
konsumtion.  

För att minska effekten av klimatförändringen har världens länder enats, genom 
Parisavtalet, att hålla planeten långt under två graders uppvärmning, med 
ambitionen att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. För att klara 1,5 grader 
måste de globala utsläppen minska med 55 procent till år 2030 och helt upphört år 
2050. Covid-19 pandemin ledde till en minskning av utsläpp 2020, som tyvärr 
ökat igen under 2021.  
 
Enligt kommunens miljöpolicy ska man minska vår klimatpåverkan – det är ett av 
två prioriterade områden som kommunen behöver arbeta med för att bidra till att 
lösa de stora miljöutmaningarna. Man har anammat Parisavtalet och Jönköpings 
läns energi- och klimatmål som anger att vi senast år 2045 ska ha utsläpp som är 
lägre än 1 ton växthusgaser per invånare och år, inkl. konsumtionsutsläpp.  
 
För att veta om utvecklingen går åt rätt håll behöver man följa upp våra utsläpp. 
Kommunens utsläpp kan presenteras i konsumtionsbaserade utsläpp, territoriella 
utsläpp eller kommunkoncernens verksamhetsbaserade utsläpp.  

Vad gäller de territoriella utsläppen kan man utläsa dem i den nationella 
emissionsdatabasen. Den visar att de stora utsläppen i Eksjö kommun genereras 
av jordbruket (38 tusen ton koldioxidekvivalenter CO2e.1), transporter (37,6 tusen 
ton CO2e) samt el och fjärrvärme (21 tusen ton CO2e).  
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På Klimatkollen visas den minskning man behöver ha av de territoriella utsläppen 
för att nå parisavtalet, se illustration i tjänsteskrivelsen. Utsläppen har minskat de 
senaste åren, men minskningen går för långsamt. Och ju längre man väntar desto 
mer drastisk behöver minskningen bli. Klimatkollen rankar oss i jämförelse med 
andra kommuner, där vi ligger på plats 232 av 290 kommuner.  
 
Jordbruket är en stor del av vårt näringsliv och vi har begränsade möjligheter att 
påverka det. Möjligheten att påverka utsläpp från transporter är också begränsad 
men vi bör fortsätta skapa förutsättningar för att tanka eller ladda fossilfria 
drivmedel i kommunen. Vi bör nyttja kollektivtrafiken och bygga 
parkeringsplatser vid hållplatser.  

El och fjärrvärmens utsläpp beror på avfallsförbränningen. Utsläppen kan minska 
genom att övergå till biobränsle, få ner andelen plast i avfallet eller genom 
koldioxidinfångning. Enligt Eksjö Energi är vi ekonomiskt bundna till 
avfallspannan ca 20 år fram i tiden. Vi har inte heller ekonomiska möjligheter till 
utökad utsortering av plast eller koldioxidinfångning. Andelen plast kan dock 
minska genom statlig styrning och ändrat beteende. Enligt Eksjö Energis analys 
har vi inte någon chans att nå målen för de territoriella utsläppen i Eksjö kommun 
till 2035. Det visar också att vi och andra behöver fokusera på våra 
konsumtionsutsläpp. 

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp står för en majoritet av landets 
klimatpåverkan och är svåra att följa upp. År 2019 var Sveriges 
konsumtionsbaserade utsläpp 93 miljoner ton CO2. 59 miljoner ton av dessa 
uppstod i andra länder till följd av svensk konsumtion. Detta kan jämföras med de 
territoriella utsläppen som samma år var 51 miljoner ton CO2. 

Mycket av utsläppen i Eksjö kommun har kommunens förvaltning och bolag 
ingen direkt möjlighet att styra över. Därför är det viktigt att göra allt vi kan inom 
de områden vi råder över, samtidigt som vi arbetar med information till invånare 
och företag i kommunen.  

För att få en överblick över de områden vi råder över har vi sedan 2019 försökt 
följa upp koncernens utsläpp. Utgångspunkten för uppföljningen är att vara så 
enkel och kostnadseffektiv som möjligt men ändå hålla en tillräckligt hög kvalitet. 
Sedan 2019 har vi följt upp transporter och resor (tjänsteresor), vatten och avlopp 
samt egenägda fastigheter (el och värme). 

Möjligheten till uppföljning utvecklas varje år och vi kommer därför antagligen 
inkludera fler och fler områden allteftersom vi får möjlighet att följa upp utsläpp 
av våra verksamheter. I år har vi också följt upp pendlingsresor, skolskjuts och 
måltider.  
 
Trots avgränsningen är uppföljningen inte hundraprocentig. Vi har till exempel 
inte med lokaler som vi hyr av andra bolag än Ekfab. Det finns också många 
parametrar att förhålla sig till i analysen av resultatet. Resultatet är alltså inte 
fullständigt, men ger en bild av var vi ser de stora utsläppen samt utvecklingen 
inom dessa områden.  
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Vi kan se en positiv utveckling i minskningen av användning av privat bil i 
tjänsten för förvaltningen som minskat sina utsläpp med hälften från föregående 
år. Det gäller dock inte bolagen som gått i motsatt riktning, se tabell i 
tjänsteskrivelsen. Detta ska ses i ljuset av att vi haft en pandemi sedan 2020 som 
starkt begränsat resandet.  
 
Utsläppen från egenägda fordon minskar långsamt. Omställningen till biogas och 
el beräknas dock ge stor utväxling framåt. Skolskjutsen har genom högt ställda 
krav på fossila bränslen minimala utsläpp.  

Personalens arbetspendling står dock för stora utsläpp. År 2020 gjordes en 
resvaneundersökning som uppskattade utsläppen från förvaltningens 
pendlingsresor till 1293 ton CO2e. År 2018 var samma siffra 1 363 ton. I 
jämförelse med verksamheternas totala utsläpp ovan är denna siffra relativt hög, 
vilket motiverar mobilitetsförmåner som förmånscyklar och prova-på 
kollektivtrafikkort till personal.    
 
Andra verksamheter som också medför stora utsläpp är; måltider (1 076 ton 
CO2e), IT-utrustning, möbler, nybyggnation samt transport av avfall, anläggning 
av gator och vägar. Förvaltningen tittar på hur man kan mäta utsläpp från måltider 
framåt och försöker också hitta sätt att få en uppskattning om utvecklingen på de 
andra områdena. Eksjö Energi ser över vad de kan göra för att mäta utsläpp från 
transporter och anläggning av gator och vägar. EBO/Ekfab kommer från 2022 
kunna rapportera CO2e utsläpp på alla nybyggnationer.  
 
Vatten och avlopp; reningsverket bytte biogaspanna i oktober 2020. Under bytet 
användes fjärrvärme vilket gav en tillfällig ökning av utsläpp, men den nya 
biogaspannan nyttjar effekten av biogas bättre och kommer därmed ge besparing 
både i kronor och utsläpp framöver.  

Utsläppen från fastighetssidan har minskat sedan 2019, främst beroende på 
pandemin som medförde stängning av vissa verksamheter. Det beror också på att 
fjärrvärmeverkets emissionsfaktor var högre 2019 vilket i sin tur berodde på att 
det var varmare och att man därför inte kompletterade med biobränsle. Ökningen 
mellan 2020 och 2021 beror på att EBO/Ekfab utökat yta, kWh/m2 har sjunkit. 

För att nå uppsatta miljö- och klimatmål är en effektiverare energianvändning en 
förutsättning. Minskat energibehov leder bland annat till lägre utsläpp av 
växthusgaser. Det finns flera sätt att jobba med energieffektivisering. Dels genom 
beteendeförändringar, inköp av energisnåla produkter och dels genom tekniska 
lösningar som isolering av byggnader. 
 
Överlag kan vi se en positiv minskning av utsläpp och energianvändning mellan 
2019 och 2020. En trend som vi skulle behöva fortsätta för att nå våra miljömål. 
Tyvärr såg man istället en ökning mellan 2020 och 2021.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 
Bilaga 1 Eksjö kommun – uppskattning av utsläpp av växthusgaser och 
energianvändning 2022  
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi  
VD Eksjö Fastighetsbolag  
Samhällsbyggnadschef  
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn  
Sektorschef Sociala sektorn  
Skolchef   
Kommundirektör 
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Lu § 61 Digital fixare - digital delaktighet viktigt 
för demokratin - motion 
Dnr KLK 2021/327 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
 
Ledningsutskottet föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet framförde i sin motion 2021-12-13 att Eksjö kommun ska införa 
en kostnadsfri ”digital fixartjänst” som ska vara tillgänglig för den som fyllt 65 år 
eller är i behov av särskilt stöd. Detta i syfte att minska det digitala utanförskapet. 

Dialog har förts med representanter från sociala sektorn, biblioteket samt med 
Kontaktcenter. Sociala sektorn har tidigare anordnat IT för äldre, en kurs på 
sommaren med hjälp av handledare och feriepraktikanter med syfte att visa på 
möjligheter och stödja äldre i att använda sig av digitala tjänster. Biblioteket har en 
tjänst där man kan boka en bibliotekarie där man som medborgare kan få hjälp 
och de får även en del frågor från besökare kopplat till digitala tjänster. 

I dialog med sociala sektorn samt med biblioteket har det framkommit att det 
finns visst behov av att kontinuerligt tillhandahålla stöd över tid kopplat till hjälp 
för att nyttja digitala tjänster. Även Kontaktcenter får en del frågor kopplat till 
digitala tjänster som kommunen tillhandahåller. 

Verksamhetsutveckling genom digitalisering lyfts fram som en av de primära 
metoderna för att lösa välfärdens utmaningar. Kommunen har successivt gått till 
att flera tjänster kan utföras på nätet för att de ska vara mer tillgängliga och för att 
minska administrationen.  
 
I en undersökning som Sveriges Kommuner och Regioner genomförde i april 
2021 trodde cirka nio av tio personer att digitaliseringen och digital service 
kommer att påverka samhället framåt i stor utsträckning. Samtidigt ansåg tre av tio 
att kommuner och regioner "i stor utsträckning" lever upp till deras förväntningar 
på digital service, vilket visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att 
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möta invånarna i deras tankar om hur kommuner och regioners digitala service 
borde vara.  

Den genomsnittliga digitaliseringsstrategin för svenska kommuner är inriktad på 
intern effektivitet snarare än ökad/förbättrad service till invånare. Sammantaget är 
1,7 miljoner invånare i en situation där de löper risk för utanförskap i digital 
välfärd, enligt Forskningskonsortiet Digital förvaltning. Ska man uppnå 
effektivitet med de digitala tjänster som kommunen tillhandahåller, så kommer det 
inte att räcka att enbart arbeta med inre effektivitet. Man kommer att behöva 
arbeta mer aktivt med mottagare av de tjänster som kommunen tillhandahåller 
och de man är till för, det vill säga våra medborgare. Att införa en tjänst i form av 
en kostnadsfri digital fixare ligger även i linje med handlingsplan integration där 
ett förslag inom åtgärdsområde vägledning i välfärdssamhället är att erbjuda 
digitalt stöd. I dialog med sociala sektorn, bibliotek och Kontaktcenter har det 
även framkommit behov av att kommunen tillhandahåller den typen av tjänst.  

Fokus på innehållet i tjänsten har en tydlig koppling till Socialtjänstlagen, där flera 
av motionsställarens punkter skulle kunna ingå. Samhällets socialtjänst (1 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen) skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas 
-ekonomiska och sociala trygghet 
-jämlikhet i levnadsvillkor 
-aktiva deltagande i samhällslivet 
 
Kommunen kan erbjuda insatser till enskilda i form av service enligt 3 kap. 1 § 
och 6 § Socialtjänstlagen. En insats i form av service innebär att insatsen inte 
föregås av någon utredning eller biståndsbeslut. Detta innebär att de insatser som 
kommunen kan erbjuda som service, dvs. utan individuell behovsprövning, ska 
vara allmänt inriktade och generellt utformade. Det är framförallt fråga om 
förebyggande, rådgivande och informerande insatser samt olika typer av öppna 
verksamheter som kan erbjudas utan föregående behovsbedömning och 
biståndsbeslut.   
 
Som motionsställaren har redovisat så finns det flera kommuner som infört 
liknande tjänster med gott resultat. Likaså att det är viktigt att det inte är en 
konkurrerande verksamhet med privata aktörer, utan att den här typen av tjänst är 
en del av samhällsservice för att öka kompetens och kunskap för att hantera de 
digitala tjänsterna på ett säkert sätt. Insatsen bör inriktas på hjälp till självhjälp där 
målet är att klara av att utföra tjänsterna på egen hand. 

Förvaltningen föreslår att anse motionen besvarad, samt att hänskjuta ärendet till 
budgetberedningen. 
 
 Omfattningen av tjänsten bedöms inledningsvis vara två eftermiddagar i veckan 
(cirka 20 procent) det första halvåret, för att därefter kunna utökas till två dagar i 
veckan (40 procent) beroende på hur stort behovet visa sig vara. Kostnaden 
beräknas till 100 tkr/år för en tjänstgöringsgrad på ca 20 procent. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kim Olsson, utvecklingsstrateg 
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25 
Motion från Vänsterpartiet 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Lu § 62 Brottstatistik Eksjö kommun 2022 
Dnr KLK 2022/8 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas brottsstatistik för Eksjö Kommun januari-mars  
2021-2022.     

• Brott i parrelationer    
• Dopningsbrott                                                
• Narkotikabrott innehav/bruk                                           
• Skadegörelsebrott                                                               
• Skadegörelse mot stat, kommun, landsting                          
• Stöld från butik                                                                   
• Stöld genom inbrott – bostad                                                
• Stöld genom inbrott – fritidshus                                          
• Tillgreppsbrott 
• Trafiknykterhetsbrott – alkohol    
• Trafiknykterhetsbrott – narkotika  
• Våld i offentlig miljö 

      

Beslutsunderlag  
Statistik från Polismyndigheten 
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Lu § 63 Redovisning av delegationsbeslut 2022 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/9 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 64 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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