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Lu § 36 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
Ärendebeskrivning

Ärende som utgår:

17. Anmälningsärende
18. Informationsärende
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Lu § 37 Budgetuppföljning 2019-03-31 - KLK
Dnr KLK 2019/77
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna redovisad rapport, samt
att rapporten anmäls till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
I kommunledningskontorets driftutfall efter mars ingår hela förvaltningens ITkostnader ifrån HIT för första halvåret som inte är fördelat till respektive
verksamhet ännu. Kommunledningskontorets driftsutfall exklusive dessa ITkostnader är 12,7 mnkr, vilket motsvarar 21,4 procent av helårsbudgeten, jämfört
med riktpunkten 25,0 procent.
Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 58,9 mnkr vilket
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,6 mnkr.
Kommunledningskontorets investeringsutfall efter mars är -0,1 mnkr.
Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 2,9 mnkr jämfört
mot budgeten som är 6,9 mnkr.
Utredning
Budgetuppföljning Kommunledningskontoret
Datum: 2019-03-31
Riktpunkt 25 %
Drift
Kansliet
Ekonomi & Upphandling
Personalavdelning
Kommunikationsavdelning
Räddningstjänsten
TOTALT

Budget
7 655
8 234
11 942
11 598
20 023
59 452

INVESTERINGAR
TOTALT

Budget
6 935
6 935

Bokfört
2 015
1 639
2 318
9 662
4 405
20 040

%
26 %
20 %
19 %
83 %
22 %
33,7 %

Bokfört
-63
-63

Kansliet
Prognos: +4 tkr, vilket motsvarar en budget i balans.
Ingen förändring jämfört mot tidigare månads prognos.
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Prognos
7 651
7 884
11 637
11 858
19 823
58 853

Prognos
2 941
2 941

Avvikelse
4
350
305
-260
200
599

Avvikelse
3 994
3 994
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Prognos: +350tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,3 procent. Är
en försämring jämfört mot föregående månads prognos med 86 tkr.
Den positiva prognosen beror på att personalkostnaderna beräknas vara lägre än
budget på grund av framförallt en föräldraledighet som inte är ersatt med vikarier
fullt under 2019 samt partiella tjänstledigheter.
Personalavdelningen
Prognos: +305tkr, vilket en avvikelse mot budget med 2,6 procent. Är en
förbättring jämfört mot föregående månads prognos med 305 tkr.
Den positiva prognosen beror på att det prognostiseras med ett positivt utfall för
köp av företagshälsovårdstjänster, prognos på 1,2 mnkr jämfört mot budget 1,4
mnkr.
Den andra delen av den positiva prognosen är hänfört till personalkostnader, dels
på grund av lite partiella tjänstledigheter och dels lite glapp vid rekrytering/byte av
personal.
Kommunikationsavdelningen
Prognos: -260 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,2 procent. Av
den negativa prognosen är det 178 tkr som är tänkt att hämta igen genom andra
positiva avvikelser inom övriga avdelningar inom KLK 2019. Exkluderat dessa är
den negativa avvikelsen för Kommunikationsavdelningen 82 tkr.
Besparingen på Repro beräknas inte få full effekt under 2019, vilket påverkar
prognosen negativt med 100 tkr. Detta vägs upp av framförallt lägre
systemkostnader inom andra delar av Kommunikationsavdelningen.
Räddningstjänsten
Prognos: +200 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,0 procent. Är
en positiv förändring jämfört mot föregående månad med 300 tkr. Den
prognostiserade förändringen är relaterad till personalbrist i den operativa
verksamheten i Mariannelund. Övrig avvikelse (-100 tkr) beror sedan tidigare på
högre premiekostnader för försäkringar än vad som finns i budget.
Investeringar
Prognos: +3,9 jämfört mot budget som är 6,9 mnkr.

Vad
Räddningstjänsten
Kvarnarps gård
Övriga KLK
Summa

Budget
2 396 tkr
3 624 tkr
915 tkr
6 965 tkr
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Prognos
2 441 tkr
0 tkr
500 tkr
2 941 tkr
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse biträdande ekonomichef Simon Lennermo 2019-04-13
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelning
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Lu § 38 Budget 2020-2022 - Information KLK
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen
Ärendebeskrivning
Biträdande ekonomichef Simon Lennermo presenterar kommunledningskontorets
förslag till budget 2020-2022. Budgeten kommer att beredas i budgetberedningen
2019-04--23-24.
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
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Lu § 39 Budgetdirektiv 2020-2021,
verksamhetsplan 2022
Dnr KLK 2019/51
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att i budgetdirektivet göra följande ändring under prioriterade mål. Investeringar
och driftskostnader för ambitionsnivån i verksamheterna ska balanseras inom
tilldelad budgetram
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna budgetdirektiv 2020-2021, verksamhetsplan 2022

Ärendebeskrivning
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget
och verksamhetsplan 2020-2022 vad gäller verksamhet och finansiella mål.
Direktivet utgår från kommunens vision och de av fullmäktige antagna
programmen. Budget och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under 3-års
perioden ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen genom de mål som anges
i programmen. Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver vision och
program har varit kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet 2019-01-24.
Politisk viljeinriktning 2020-2022
De positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska förstärkas. Detta görs
genom att arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för
människor och företag. Viktiga grundförutsättningar för detta är ett hållbart
samhälle ur miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet,
god utbildning och möjlighet till en stimulerande fritid.
En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte minst
genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och
evenemangsorter.
Övergripande är de mest kritiska faktorerna för goda utvecklingsmöjligheter i
dagsläget:






Ekonomi i balans
Integration
Bostäder
Kommunikation
Rekrytering

Goda möjligheter för alla barn och unga att utvecklas positivt i kommunen är en
framgångsfaktor. Tillgång till äldreomsorg av god kvalitet utifrån behov och med
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valfrihet är en grundtrygghet i kommunen. För framtida utvecklingsmöjligheter
krävs att fokus inriktas mot klimat och energifrågor.
De beslut som tas idag får påverkan på möjligheter att bedriva verksamhet i
framtiden. Planering av organisation, investeringar och finansiering ska därför
präglas av långsiktighet.
Förvaltningen ska genomsyras av ett aktivt och framåtsyftande miljöarbete. För
att uppnå extra kvalitet för varje enskild individ ska förvaltningens sektorer
samverka utifrån ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ska arbeta för fördjupning
och breddning av samarbetet med såväl höglandskommunerna som regionen. För
att öka effektiviteten och möta behovet av kommunala tjänster nu och i framtiden
ska förvaltningen arbeta för ökad digitalisering inom verksamheterna.
Prioriterade mål
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen
i budget och verksamhetsplan 2020-2022 särskilt beakta:


Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk,
jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning för alla
kommuninvånare och möjlighet till en stimulerande fritid.



Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i
balans, integration, bostäder, kommunikation och rekrytering, prioritera
följande:
-

Ambitionsnivån gällande drift och investering i verksamheterna ska
stämma överens med tilldelad budgetram

-

Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges
förutsättningar att utvecklas.

-

Öka och bredda tillgången till bostäder.

-

Öka tillgängligheten i hela kommunen genom väl utbyggd
infrastruktur för att möjliggöra såväl fysisk som digital
kommunikation.

-

Skapa förutsättningar för arbetsgivare i kommunen att rekrytera
kompetent personal genom utbildning, samarbete med näringslivet
och att skapa attraktiva boendemiljöer.

Finansiella mål
- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under
planperioden.
-

Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av
skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2020-22 ska
tillsammans med budgeten 2019 och bokslut 2013-2018 vara i snitt
minst 1,8 procent.
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-

Investeringarna ska själv finansieras under planperioden.

-

För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr årligen
avsättas 2020-2022.

-

Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå
till 65 procent som långsiktigt mål.

-

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

Uppdrag
Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de
ekonomiska förutsättningarna med ett skatteuttag och avgifter och som invånarna
och andra intressenter uppfattar som rimligt. Som underlag ska avvikelseanalys av
kommunens verksamheter avseende kvalitet och kostnader mot andra kommuner
redovisas samt andra underlag om hur resursutnyttjandet kan effektiviseras.
Sektorernas ramar för 2020 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2018.
Dessa ramar omprövas inte i grunden. Om förutsättningarna förändrats för
sektorernas verksamheter och/eller kommunens skatteintäkter och bidrag ska i
underlaget redovisas förändringar jämfört med då budgeten fastställdes och
förslag till hur detta ska hanteras.
För att skapa goda planeringsförutsättningar för verksamheterna ska underlaget
vara uppbyggt så att budgetramar kan fastställas ett drygt år före budgetåret.
Sektorernas ramar för 2021 ska alltså kunna fastställs av kommunfullmäktige i
oktober 2019.

Beslutsunderlag
Förslag till Direktiv för budget och verksamhetsplan 2020-2022
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 40 Internkontroll 2018, redovisning KLK
Dnr KLK 2019/76
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisad intern kontroll 2018
Ärendebeskrivning
Enligt Eksjö kommuns reglemente för intern kontroll som fastställdes av
Kf § 116/2000 med revidering av Kf § 143/2006 ska sektorerna upprätta en plan
för intern kontroll och uppföljning av densamma.
Ledningsutskottet beslutade 2018-04-16 (Lu § 68) att godkänna en plan för intern
kontroll, vilken sedan Kommunstyrelsen antog 2018-05-08 (Ks § 120).
Utifrån internkontrollplanen under 2018 är det kontrollerat ett antal områden
inom kategorierna effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten, tillförlitlighet
i finansiell rapportering och anpassning till gällande lagstiftning och förordningar.



Kontroll av internt utförda tjänster istället för att använda externa
leverantörer
Kontroll av systematiskt arbetsmiljöarbete



Kontroll av direktupphandlingar



Kontroll att frånvaro hanteras korrekt i personalsystemet



Kontroll av moms



Kontroll av avtalstrohet



Kontroll av verkställande av politiska beslut



Kontroll av begränsningar i delegationsordningen gällande anställning och
inköp

Vid den interna kontrollen har följande iakttagelser gjorts.


Förbättring jämfört med 2017 års resultat har skett avseende följsamhet
kring dokumentation av direktupphandlingar.



Vid en genomgång av leverantörsreskontran har det visat sig att det är
ansökt om för låg ersättning för mervärdesskatt, dels för den generella
kommunmomsen och dels för kompensationsersättningen. Retroaktiv
återsökning ska göras.



Det är en relativt stor spridning vad gäller avtalstrohet för livsmedel.
Utbildning har skett under året och kommer att ske under 2019 för att
optimera beställningshanteringen och hur verksamheterna kan arbeta med
matsedeln.



Granskningen tyder på att ekonomisk effekt har uppnåtts genom
Kommunstyrelsens beslut att införa begränsningar i delegationsordningen
under 2018.
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Kontrollområden som var med i 2018 års plan och som föreslås vara kvar
till 2019 års plan för intern kontroll är:


Kontroll av direktupphandlingar



Kontroll att frånvaro hanteras korrekt i personalsystemet



Kontroll av moms



Kontroll av avtalstrohet



Kontroll av begränsningar i delegationsordningen gällande anställning och
inköp.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo biträdande ekonomichef 2019-04-12
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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Lu § 41 Intern kontroll 2019
Dnr KLK 2019/97
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisad internkontrollplan för 2019
Ärendebeskrivning
Intern kontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell
rapportering samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och förordningar.
Eksjö kommun har ett fastställt regelverk för intern kontroll och det är viktigt att
den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån detta
fördes en diskussion på nämnden i mars om vilka områden som
kommunledningskontoret vill fokusera på i planen för intern kontroll 2019.
Kontrollområden inom respektive huvudområde i planen för intern kontroll:
Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten


Rapportering av delegationsbeslut



Verkställande av politiska beslut

Tillförlitlighet i finansiell rapportering


Direktupphandlingar



Att frånvaro hanteras korrekt i personalsystemet



Momskontroll

Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar


Avtalstrohet



Systematiskt arbetsmiljöarbete



Begränsningar i delegationsordningen gällande anställning och inköp

Utredning
I reglementet för intern kontroll, som kommunfullmäktige har fastställt 2000 (Kf
§ 116) och reviderat 2006 (Kf § 143), framgår att nämnderna senast före april
månads utgång varje år upprätta en särskild plan för granskning/uppföljning av
den interna kontrollen. Planen ska därefter antas av kommunstyrelsen.
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I en revisionsrapport ”Granskning av kommunens arbete med intern kontroll”
ifrån 2009 framkom att det är av ”yttersta vikt att den politiska nivån blir mer delaktig i
internkontrollarbetet”.
För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi
använder Eksjö kommun COSO:s (Commitee of sponsoring of the treadway
commission) ramverk, där det framkommer att det bör vara fokus på tre
huvudområden inom den interna kontrollen:


Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten



Tillförlitlighet i finansiell rapportering



Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar

För varje kontrollområde som föreslås ska området värderas utifrån en risk- och
väsentlighetsanalys. Riskbedömning görs genom att värdera risken utifrån vilken
sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs genom en
bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel.
Riskanalys


Osannolik: Risken är praktiskt taget obefintlig att ska uppstå



Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå



Möjlig: Det finns risk för att fel ska uppstå



Sannolik: Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Väsentlighetsanalys


Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.



Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen



Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommun.



Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Under sammanträdet redovisades resultatet av 2018 års interna kontroll. Vid
fastställande av 2019 års interna kontroll är det bra att göra en bedömning om
föregående års kontrollområden är aktuella att även vara med i 2019 års plan eller
om dessa områden ska ersättas av nya kontrollområden där risken för fel bedöms
vara högre och konsekvensen om fel inträffar är större.
Kontrollområden som föreslås finnas med i internkontrollplan för 2019:


Rapportering av delegationsbeslut



Verkställande av politiska beslut



Direktupphandlingar



Kontroll att frånvaro hanteras korrekt i personalsystemet



Momskontroll
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Avtalstrohet



Systematiskt arbetsmiljöarbete



Begränsningar i delegationsordningen gällande anställning och inköp

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande ekonomichef Simon Lennermo 2019-04-12
Bruttolista – kommunledningskontorets förslag på intern kontroll 2019,
2019-04-12
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
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Lu § 42 Årsredovisning 2018 Höglandets
Samordningsförbund
Dnr KLK 2019/194
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2018 för Höglandets Samordningsförbund
att bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för
2018.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2018 för Höglandets Samordningsförbund redovisas.
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och
rehabilitering i allmänhet.
Av revisionsberättelsen framgår att samordningsförbundet har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Likaså att
räkenskaperna är rättvisande och att återredovisningen har upprättats i enlighet
med lagen om kommunal redovisning och god revisionssed.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018, Höglandets Samordningsförbund
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 43 Höglandets Samordningsförbund äskande av medel
Dnr KLK 2019/195
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2019-05-14
Ärendebeskrivning
Höglandets Samordningsförbund äskar medel enligt kolumn ”Budget 2020-2022”
inför 2020-2022.
Fördelning
FK/AF
Region Jönköpings län
Aneby kommun
Eksjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun
Vetlanda kommun
Summa

Nuvarande
Budget
Ökning
budget
2020-2022
3 205 000
3 996 000
791 000
1 602 500
1 998 000
395 500
96 100
119 880
23 780
240 400
299 700
59 300
448 700
559 440
110 740
160 300
199 800
39 500
272 400
339 660
67 260
384 600
479 520
94 920
6 410 000
7 992 000
1 582 000

Kommundirektör Tord du Rietz ska föra en dialog med berörda kommuner på
Höglandet hur de ställer sig till äskande av medel enligt förslaget ovan.
Ärendet bordläggs till ledningsutskottets sammanträde 2019-05-14.

Beslutsunderlag
Skrivelse från styrelsen Höglandets Samordningsförbund 2019-03-01
Utdrag:

Ledningsutskottet
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Lu § 44 Årsredovisning 2018 Höglandsförbundet
Dnr KLK 2019/198
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att välja Markus Kyllenbeck (M) till ordförande
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning för Höglandsförbundet
att bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018.
Annelie Hägg (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Sebastian Hörlin (S)
deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Direktionen för Höglandsförbundet har 2019-03-29, § 15, godkänt förslag till
årsredovisning 2018 för Höglandsförbundet.
Utsedda revisorer tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018, samt att förbundets årsredovisning för verksamheten
godkänns.
Revisionsbyrån KomRedo AB konstaterar i sin granskning att förbundet lever
upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att resultatet är förenligt
med förbundets finansiella- och verksamhetsmål om god ekonomi hushållning
som följs upp i årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 Höglandsförbundet med revisionsrapport
Direktionens beslut 2019-03-29 § 15
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 45 Eksjö kommun behöver en handlingsplan
för hur självmorden ska minska medborgarförslag
Dnr KLK 2018/185
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att en handlingsplan för suicidprevention ska tas fram som en del i ett bredare
social hållbarhet- eller folkhälsoprogram.
att en arbetsgrupp med bred representativitet bör tillsättas med uppdrag att arbeta
fram en handlingsplan för suicidprevention med delmål och uppföljning
att handlingsplanen och det förebyggande arbetet ska kopplas till det nationella
och regionala arbetet för suicidprevention
att handlingsplanen och det förebyggande arbetet ska kopplas till Globala målen
Agenda 2030 och Eksjö kommuns vision ” Alla är vi Eksjö kommun”.
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att föreslå medborgarförslaget som bifallet.
Ärendebeskrivning
I medborgarförslaget föreslår Frank Pettersson, volontär Suicide Zero, att Eksjö
kommun bör anta en nollvision samt ta fram en handlingsplan för att minska
antalet självmord.
I förslaget konstateras det att det under 2012-2017 är 250 personer i Jönköpings
län som har tagit sina liv och att det är ungefär tio gånger fler som har försökt att
ta sitt liv - det vill säga ungefär 2500 personer. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB, har räknat ut att de förtidiga dödsfallen i Sverige innebär en
förlust på mer än 48 000 levnadsår eller 32 år per självmord.
Medborgarförslaget beskriver vidare att de allra flesta som tar sitt liv är
deprimerade eller lider av annan psykisk ohälsa. Att vi idag kan vi bota
depressioner och att det finns mycket kunskap om hur självmorden kan minska
radikalt. Men att kunskapen inte är allmänt känd och att självmord är behäftat
med stort stigma och okunskap.
År 2008 antog riksdagen en nollvision för självmord. ”Ingen bör hamna i en så
utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som
vision att ingen ska behöva ta sitt liv.” Utdrag ur proposition 2007/2008:110
I medborgarförslaget föreslås det att Eksjö kommun utifrån den nationellt
antagna nollvisionen bör anta en lokal nollvision tillsammans med en
handlingsplan med exempelvis delmål att minska antalet självmord med 20
procent på fem år.

20

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2019-04-16
Vidare föreslås att en eller flera samordnare leder ett långsiktigt arbete för att
uppnå målet om nollvision. Att samordnarna kontinuerligt sammankallar aktörer
som på olika sätt kommer i kontakt med människor som har självmordstankar.
Exempelvis psykiatrin, blåljusmyndigheterna, skolan, arbetsförmedlingen,
försäkringskassan, ideella organisationer, kyrkan med flera. Var och en bör bidra
med kunskap och genom att årligen utvärdera statistiken kan slutsatser dras om
hur effektivt arbetet går.
Riksdagen beslutade 2008 om ett nationellt handlingsprogram för arbetet med att
minska självmord.
Programmets vision är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt
situation att självmord ses som den enda utvägen.
Programmet består av nio åtgärdsområden som omfattar insatser på såväl individsom befolkningsnivå. Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 i uppdrag av
regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå.
Det regionala arbetet kring suicidprevention är koppla till strategin Tillsammans
för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län (folkhälsa) 2016-2025. Strategin
utgör en grund för samverkan och samlärande kring jämlik hälsa. Det handlar om
ett aktivt folkhälsoarbete där många parter samarbetar kring olika insatser, bland
annat suicidprevention. I ett förebyggande arbete finns det regionalt stöd att få
från Region Jönköpings län.
Idag finns det ingen lokal handlingsplan för suicidprevention och ingen strategi
eller samordning för att arbeta med frågan. Frågan har tidigare lyft inom
exempelvis Rådet för trygghet och livskvalitet men det har inte arbetats vidare
med frågan.
Suicidprevention berör många delar av den kommunala förvaltningen;
barn- och ungdomssektorn (elevhälsan, skolor och öppen ungdomsverksamhet)
sociala sektorn (ungdomslotsarna, biståndsenheten, vård och omsorg, HIA)
tillväxt- och utvecklingssektorn (kultur, fritid och dess kontakter med det lokala
förenings- och kulturlivet), räddningstjänsten och arbetet kring säkerhet och
trygghet, personalavdelningen med fokus på psykiska hälsan hos medarbetare.
Frågan berör även åtgärder i fysisk miljö och planering och är därmed kopplat till
Samhällsbyggnadssektorn, Eksjö Energi och Räddningstjänsten.
Att aktivt ta ställning för och strategiskt arbeta med suicidprevention är ett led i
att medvetet arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Att säkerställa hälsa, främja
jämställdhet och minska ojämlikhet är sätt att förverkliga globala målen Agenda
2030 och genomföra Eksjö kommuns vision ”Alla är vi Eksjö kommun”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Hållbarhetsstrateg Maria Lagneby 2019-03-12
Medborgarförslag från Frank Pettersson 2018-10-29
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-15
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 46 Smålands Turism budget 2020-2021
Dnr KLK 2019/196
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå förslaget på indexuppräkning men för övrigt godkänna ägarinsatsen
att fortsätta dialogen med Smålands Turism inför kommande budget.
Ärendebeskrivning
Smålands turism har lämnat in ett budgetförslag för år 2020. I Budgetförslaget
föreslås en indexuppräkning med tre procent per år. Budgeten har inte räknats
upp på flera år.
Eksjö kommuns kostnad är 330 000 kr och blir enligt förslaget 339 900 kr.
Smålands Turism har varit hos kommunen och presenterat sin verksamhet och
sitt budgetförslag för kommunstyrelsens presidium och några tjänstepersoner.
Smålands Turism bedriver en betydelsefull verksamhet för Eksjö kommun med
bl.a. marknadsföring framförallt för internationella besökare.
På grund av det ekonomiska läget i kommunen föreslås avslag på index
uppräkningen. Ett samråd med andra kommuner i länet har skett där de flesta
kommunerna kommer att föreslå ett avslag på grund av samma skäl som vi. Det
föreslår också att man vid kommande årsstämma när ägarna träffas har en fortsatt
dialog om kommande budget.
Eksjö kommun tycker Smålands Turism gör ett värdefullt arbete och att
verksamheten är viktig. Man önskar därför fortsatt dialog inför kommande
budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommundirektör Tord du Rietz 2019-04-11
Smålands Turism förslag till budget 2020
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 47 Ansökan ur kommunstyrelsens
integrationspott - Vänskapens förening
Dnr KLK 2019/197
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Vänskapens förening ett bidrag motsvarande 69 400 kr samt
att finansieringen sker via kommunstyrelsen integrationspott för föreningar
Ärendebeskrivning
Vänskapens föreningar har funnit i några år och har under åren 2015-2017 fått
bidrag för dess verksamhet som främst avser att skapa förutsättningar för en god
integration. Föreningen vänder sig till alla nyanlända och asylflyktingar oavsett
etnisk bakgrund eller religiös. Föreningen verkar över hela kommunens yta och
samarbetar gärna med andra föreningar. De tidigare kommunala anslagen har
främst gått till finansiering av lokalhyra.
Under år 2018 ansökte inte föreningen några kommunala bidrag och enligt
verksamhetsberättelsen har aktiviteten därför varit låg. Under det gångna året
genomförde föreningen några aktiviteter som Al-Eid familjefester,
fotbollsturnering, sommaraktiviteter, kvinnoträffar och har dessutom haft tolkoch kontaktstöd med olika myndigheter.
Inför 2019 har en ny styrelse utsetts som har ambition att höja
föreningsaktiviteten. Av ansökan framgår att följande aktiviteter är planerade:
-

Kursverksamhet som innefattar tolk-kontaktstöd, hjälp med att fylla i
blanketter till olika myndigheter.
Språkstöd i form av läxhjälp i olika ämnen för barn och arabiska som
modermål för barn
Ungdomsaktiviteter såsom inomhusfotboll varje vecka, pingisturnering,
sommaraktiviteter på kvällarna.
Familjeaktiviteter såsom bad, kulturfester, familjefest för medlemmar
Övriga aktiviteter är 1:a maj firande, uppmärksamma Kvinnodagen i
samarbete med S-kvinnor, nationaldagsfirande, Al-Eid böner och julfest.

Vänskapens Förening hyr av kommunen fastigheten Västra Vågen 2 i andra hand.
Eksjö kommun i sin tur hyr fastigheten av Larm Fastigheter AB. Avtalet mellan
kommunen och fastighetsägaren upphör 2019-12-31.
Även andrahandsavtalet mellan Eksjö kommun och Vänskapens Förening är
uppsagd till 2019-12-31.
Av ansökan framgår att det ansökta beloppet avser följande:
-

56 400 kr (4 700 per månad) lokalhyra
3 000 kr övriga administrativa kostnader
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10 000 kr verksamhets- arrangemangsmedel
69 400 kr

Beslutsunderlag
Ansökan från Vänskapens förening 2019-03-01
Tjänsteskrivelse från Utvecklingschef Jurgen Beck 2019-03-29
Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018
Årsmöte 2018-03-01
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 48 Obesvarade medborgarförslag och
motioner
Dnr KLK 2019/85
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 § 49 Redovisning av delegationsbeslut
Dnr KLK 2019/87
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att ärendet anmäls till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlare Inköp, Upphandlingar
 Service- och underhållsavtal avseende en styck kopiator till
VuxI12/Integrationscentrum har tecknats med Konica Minolta för perioden
2019-03-01—2022-02-28.
 Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till gymnasiet för perioden 201904-01—2022-03-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica
Minolta.
 Ramavtal avseende kuvert med tryck har tecknats med Bong Sverige AB för
perioden
2019-06-01—2021-05-31, med möjlighet till förlängning ett (1) plus ett (1) år.
 Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Mogården för perioden 201904-01—2022-03-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica
Minolta.
 Leasingavtal är tecknat med Volkswagen Finans avseende 1st elskåpbil till
Kärntvätten för perioden 2019-02-01-2024-01-31.
 Ramavtal avseende Livsmedel - Färskt bröd, dagliga leveranser har tecknats
med Höglandets Konditori i Nässjö AB för perioden 2019-03-01—2021-0430, med möjlighet till förlängning ett (1) år.
Beslut fattade med stöd av delegation av ekonomichefen, Ekonomi
 2019-03-25 Nedskrivning av fordran om 712 kronor på privatperson i
samband med beviljande av skuldsanering.

Utdrag:

Kommunstyrelsen
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