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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-06-16

 
 
Sammanträde med  Ledningsutskottet- och bokslutsberedning 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 08:30-11:00 
 Torsdag 2022-06-16  
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande  
Markus Kyllenbeck (M)  
Sebastian Hörlin (S)  
Lennart Gustafsson (S)  
Ulf Björlingson (M)  

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

Christer Ljung (L) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Rozita Hedqvist (S) 
 
Tjänstepersoner Karin Höljfors, sekreterare och ekonomichef 

 Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef   
Bengt-Olov Södergran, sektorchef barn- och utbildningssektorn  
Nina Dahl, ekonom barn- och utbildningssektorn 
Mikael Wärnbring, sektorchef samhällsbyggnadssektorn  
Lise Rundén, sektorsekonom  
Catharina Tingvall, t.f. sektorchef sociala sektorn 
Josefine Evergren, ekonom sociala sektorn 
Kim Olsson, utvecklingsstrateg 
Henrik Ekman, elnätschef Eksjö Energi AB 

 
Övriga  

Bertil Granman (S), andre vice ordförande samhällsbyggnadsberedningen 
Markus Kyllenbeck (M), ordförande socialberedningen  
 Maria Havskog (C) ordförande tillväxt- och utvecklingberedningen  
Johan Andersson (S), andre vice ordförande tillväxt- och utvecklingberedningen 
Stig Axelsson (S), andre vice ordförande barn- och utbildningsberedninegn 
Anders Pansell (KD), förste vice ordförande barn- och utbildningsberedninegn 
 

 
Utses att justera Sebastian Hörlin 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-06-20 kl. 12:00    Paragrafer 75-78 
och tid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter                     
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  Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet- och bokslutsberedning  2022-06-16  
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 Sekreterare   …………………………………………… 

  Karin Höljfors 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Annelie Hägg 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Sebastian Hörlin 
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  Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet- och bokslutsberedning  2022-06-16  
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Ledningsutskottet- och bokslutsberedning 
 
Sammanträdesdatum 2022-06-16 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-06-20 Datum då anslag  2022-07-12 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Karin Höljfors 
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 Upprop   

 Val av justerare   

 Godkännande av föredragningslistan   

 Information om digitalt beslutsstödsystem   

 Redovisning av plan för arbetet med säkerhet kring elskåp i   

 Direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som 
inryms i beslutad ram 2023-2025 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Ledningsutskottet     

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-06-16

 
  

Lu § 75 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet  beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-06-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 76 Information om digitalt beslutsstödsystem 
 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har i budgetunderlag presenterat behov av att öka ambitionen med 
digitalt beslutsstödsystem och kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag 
att informera djupare om innebörden av beslutsstödsystemet. Kim Olsson och 
Simon Lennermo informerar om vad ett beslutsstödsystem kan användas till och 
öka kvaliteten. 
 
Den redovisning som gjorts inför budgetberedningen idag kommer att erbjudas 
fler politiker under hösten 
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Lu § 77 Redovisning av plan för arbetet med 
säkerhet kring elskåp i 
 
Beslut  
Ledningsutskottet  beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har i budgetunderlag presenterat behov av utbyte av elskåp i 
anslutning till trafikbelysning. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag 
att redovisa Mikael Wärnbring och Henrik Ekman informerar om möjlig 
utbytestakt. 
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Lu § 78 Direktiv till förvaltningen i sitt arbete med 
sektorsramar som inryms i beslutad ram 2023-
2025 
 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att senast till budgetberedningen i april 2023 
redovisa befintliga insatser för att öka skolnärvaro samt vilka insatser som kan öka 
skolnärvaron ytterligare,  
 
att därefter notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Utifrån debatten i kommunfullmäktige 2022-06-14 diskuterar budgetberedningen 
tillsammans med utskottspresidierna vilka uppdrag och prioriteringar som önskas 
skickas med till förvaltningens arbete med sektorsramarna 2023-25. Tidigare 
beslutade uppdrag gås igenom. 

Tidigare beslutade uppdrag till förvaltningen är: 

• Att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen 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 ta fram utredningsunderlag för 
upphandling av extern genomlysning gällande arbetssätt inom LSS och 
arbetssätt för att minska externa placeringar. 

Redovisning i juni 2022 

• Att informera om och beskriva innebörden av det föreslagna digitala 
beslutsstödsystemet. 

• Att redovisa plan för arbetet med säkerhet kring elskåp i anslutning till 
trafikbelysning (SBS) 

Redovisning i augusti 2022 

• Att redovisa hur resursfördelning sker för barn med särskilda behov 

• Att komplettera underlaget med bemanningsnyckeltal i skolan som är 
jämförbara med andra kommuner 
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• Att 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 utreda olika alternativ för hantering av ökade livsmedelskostnader i 
budget 2023-25 

• Att redovisa hur städning av fritidsanläggningar sker idag (kommunala och 
föreningsdrivna) och ge förslag på hur det kan utformas framåt.  

• Att utreda 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 redovisa vilka insatser som görs för ungdomar inom kommunalt 
aktivitetsansvar samt vilka andra insatser kommunen har för ungdomar 
inom målgruppen 

• Att till underlaget i augusti presentera effektiviseringar/neddragningar 
jämt fördelat i prioriteringsordningsgrupper 1-3  

Redovisning i april 2023 

• Att efter genomförd extern genomlysning ta fram en LSS- och 
boendeplan 

• Att utreda 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.  
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