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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-01-09

 
  

Ks § 1 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: 
Anmälan av socialchef 
 
Förändring av rubriksättning i ärende:  
Val av andre vice ordförande i kommunstyrelsens utskott 2023-2026 
Val av 2 representanter och 1 ersättare till kommunala pensionärsrådet 2023-2026 
Val av 2 representanter och 1 ersättare till kommunala funktionshinderådet 2023-2026 
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Ks § 2 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i 
kommunstyrelsens utskott 2023-2026, ordförande, 
förste vice ordförande och andre vice ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att till ledamöter kommunstyrelsens utskott 2023-2026 utse 
 
Markus Kyllenbeck (M)                   
Annelie Hägg (C)                           
Sebastian Hörlin (S)  
Maria Österberg (S)                       
Ulf Svensson (SD)        
Bo-Kenneth Knutsson (C)              
Ulf Björlingson (M)  
                               
att till ersättare för samma period utse 
 
Mats Danielsson (M)  
Mattias Ingesson (KD)  
Lars Persson (S)  
Karolina Holmberg (S)  
Jonas Lindvall (SD)  
Magnus Alm (L)  
Lars Ugarph (M)  
 
att till ordförande i kommunstyrelsens utskott utse Markus Kyllenbeck (M),  
 
att till förste vice ordförande utse Sebastian Hörlin (S), samt  
 
att till andre vice ordförande utse Annelie Hägg (C). 
 

 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
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Ks § 3 Val av 1 ombud och 1 ersättare till 
kommuninvest 2023-2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att till ombud i Kommuninvest 2023-2026, utse Markus Kyllenbeck (M) med  
ekonomichef Karin Höljfors som ersättare. 
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Ks § 4 Val av 1 representant och 1 ersättare till 
kommunalt Forum 2023-2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att till representant till Kommunalt Forum 2023-2026 utse Markus Kyllenbeck (M) 
 
att till ersättare för samma period utse Sebastian Hörlin (S). 

 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
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Ks § 5 Val av 2 representanter och 1 ersättare till 
kommunala pensionärsrådet 2023-2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att till representant till Kommunala pensionärsrådet 2023-2026 utse  
Sebastian Hörlin (S) och Marie-Louise Gunnasrsson (M) 
 
att till ersättare för samma period utse Annelie Hägg (C).  

 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
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Ks § 6 Val av 1 representant och 1 ersättare till 
kommunala funktionshinderrådet 2023-2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till representant till Kommunalt funktionshinderrådet 2023-2026 utse  
Annelie Hägg (C) och Mikael Andreasson (S), 
 
att till ersättare för samma period utse Sebastian Hörlin (S).  

 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
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Ks § 7 Val av 1 representant och 1 ersättare till 
Primärkommunalt samverkansorgan 2023-2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att till representant till Primärkommunalt samverkansorgan 2023-2026 utse 
Markus Kyllenbeck (M), 
 
att till ersättare för samma period utse Sebastian Hörlin (S). 

 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
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Ks § 8 Val av 5 representanter till barn- och 
ungdomsrådet 2023-2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att till barn- och ungdomsrådet utse  
 
Annelie Hägg (C), andre vice ordförande i kommunstyrelsen 
Gun-Ann Öholm Jansson (C), andre vice ordförande i socialnämnden 
Stig Axelsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
Lars Ugarph (M), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 
Johan Andersson (S), vice ordförande i myndighetsnämnden 
 

      

Utdrag:  
De valda  
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Ks § 9 Kommunstyrelsens delegationsordning 
2023 
Dnr KLK 2023/1 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta delegationsordningen , samt 
 
att revidera delegationsordningen till kommunstyrelsens sammanträde 2023-05-02. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2022-06-14 om en ny politisk 
organisation. Den nya organisationen innebär en så kallad renodlad 
nämndsorganisation till skillnad från de två sista mandatperioderna när kommunen 
har haft en nämndsorganisation gällande myndighetsbeslut och en 
beredningsorganisation till kommunstyrelsen gällande verksamhet och ekonomi.  

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2022-11-24 om vissa 
förändringar i nämnds strukturen men fortsatt en nämndsorganisation. Utifrån 
denna beslutade organisation har nu förslag arbetats fram på delegationsordningar i 
kommunstyrelsen och i respektive nämnd. 

Delegationsordningen för kommunstyrelsen innehåller en gemensam del med 
information och en del med de områdena som kommunstyrelsen delegerar. Dessa 
två delar beslutas av kommunstyrelsen och anmäls i nämnderna.  

Nämnderna har en tredje del som handlar om nämndens ansvarsområde och hur 
detta delegeras, den delen beslutas av varje nämnd.  

Inom samhällsbyggnadsnämndens- och kommunstyrelsens delegationsordning 
finns en extra bilaga där tillagda delar är gulmarkerade och borttagna delar 
överstryka. Inom socialnämnden är inget förändrat mer än redaktionellt och namn 
på nya ledamöter. Inom barn- och utbildningsnämnden är vuxenutbildnings delarna 
överflyttade (utan förändringar) från tillväxt- och utvecklingsnämndens gamla 
delegationsordning. I myndighetsnämnden är allt nytt utifrån att det är en helt ny 
nämnd. Innehållet har tagits från tidigare samhällsbyggnadsnämnden utan 
förändringar förutom något tillägg på grund av ny lagstiftning.  

Kommunstyrelsens delar har juridiskt granskats och godkänts av 
kommunjuristerna. Nämndernas delar har granskats övergripande och är under 
2023 beroende av en fördjupad granskning. Förslagsvis sker detta under våren med 
beslut senast i juni i respektive nämnd, då finns det också en möjlighet för nämnden 
att justera utifrån hur man vill delegera besluten i sin verksamhet. 
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsen överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) att revidera 
delegationsordningen till kommunstyrelsens sammanträde 2023-05-02. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Markus Kyllenbeks (M) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Ritz kommundirektör 2022-12-23 
Kommunstyrelsens delegationsordning  
Kommunstyrelsens delegationsordning 2023 – färgmarkerad 
Kommunstyrelsens delegationsordning 20230110 
Kommunstyrelsens delegationsordning 20230110 - färgmarkerad 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2023-01-10 
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Ks § 10 Presentation av internbudget 2023 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/235 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen, samt 
 
att ta upp ärendet om fastställande av internbudget för kommunledningskontoret 
den 7 februari. 

Ärendebeskrivning  
Sektorernas budgetramar 2023 fastställdes av det nyvalda kommunfullmäktige 
2022-10-27 § 9. Kommunstyrelsen godkände verksamhetsplaner och 
internbudgetar för sektorerna 2022-11-29 § 298, detta för att det skulle finnas 
internbudget vid årets ingång.  

De nyvalda nämnderna ska fastställa internbudgeten för respektive sektor 2023 då 
det är nämnderna som har det ekonomiska ansvaret under 2023. Nämnden har 
möjlighet att inom den av kommunfullmäktige fastställda ramen justera 
internbudgeten som kommunstyrelsen godkände 2022-11-29.  

För att nämnden ska få möjlighet att sätta sig in i sektorns budget informeras 
nämnden om budgeten på det konstituerande nämndsammanträdet i januari. På 
nämndens sammanträde 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, verksamhetsplan och internbudget 2023, 
daterad 2022-11-11  
Verksamhetsplan Kommunledningskontoret 2023 
Verksamhetsplan Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 2023 
Verksamhetsplan HR-avdelningen 2023 
Verksamhetsplan Kommunikationsavdelningen 2023 
Verksamhetsplan räddningstjänsten 2023 
Verksamhetsplan 2023 Rekrytering och bemaningsenheten 
Verksamhetsplan kansliavdelningen 2023 
Effektkedjor 2023 Näringslivsavdelningen  
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
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Ks § 11 Sammanträdesplan 2023 
Dnr KLK 2022/187 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att faställa sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
utskott för år 2023, samt 
 
att ändra kommunstyrelsens sammanträde 2023-10-10 till 2023-10-17. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige, nämnder och nämndsutskott beslutar själva om sina 
sammanträdesdagar. Nämnd och nämndsutskott bör, för att följa den politiska 
processen, besluta enligt föreslagen tidplan. 
 
Förslag är att ändra kommunstyrelsens sammanträde den 2023-10-10 till  
2023-10-17. 
 

Beslutsunderlag  
Sammanträdesplan 2023 
      

15



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2023-01-10 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 12 Nyvalsutbildning om kommunstyrelsens 
reglemente 2023 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens reglemente 
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen, 
(styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till kommunfullmäktige 
(uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter, jämte sådana uppgifter 
som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen 
för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan 
lagstiftning. 

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en 
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 
 
Verksamhetsplan - policy för syrning och ledning 
Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna ansvarar för att driva en 
effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, kommunfullmäktiges 
beslut, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument 
och ekonomiska förutsättningar. Syftet med policyn för Eksjö kommuns styrning 
och ledning är att säkerställa att kommunkoncernen uppfyller de politiska målen 
och grunduppdragen, oavsett om verksamheten drivs i förvaltningsform eller i 
bolagsform. 
Eksjö kommuns styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd 
från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd 
styrmodell för hur kommunkoncernen styr blir det enklare och effektivare för 
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chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot, det vill säga själva 
innehållet. 
 

Beslutsunderlag  
Reglemente kommunstyrelsen 2023 
Verksamhetsplan kommunledningskontoret 2023 
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Ks § 13 Anmälan av ny socialchef 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att anse ärendet anmält. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Tord du Rietz har anställt Catharina Tingvall som socialchef. 
Catharina tillträde tjänsten den 1 januari 2023. 
 
Fackliga-, politiska- och personalrepresentanterna, har varit delaktiga i 
rekryteringsprocessen. 
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