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EKSJÖ KOMMUN 
 
Ledningsutskottet     

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-03-15

 
  

Lu § 21 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som utgår: 
15. Arbetsmiljöuppföljning för 2020 - förvaltningen 
18. Anmälningsärende 
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Lu § 22 Omvärlden - information 
 
Beslut  
Ledningsutskottet  beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Tord du Rietz har beslutat att starta upp kommunens 
krisledningsstab, för att arbeta med frågor kopplade till omvärldsläget och 
Rysslands invasion av Ukraina.  
 
Till staben kopplas fyra arbetsgrupper som ska arbeta med prioriterade områden: 
Flyktingmottagning, nödtankning, IT-säkerhet och kontinuitetsplanering mat 
 
Många människor är på flykt från kriget i Ukraina. Eksjö kommun har via 
länsstyrelsen fått en begäran från Migrationsverket om att bidra med tillfälliga 
boendeplatser. Begäran avser i första hand tillfälliga boendeplatser i till exempel 
stugor, skolor eller gymnastiksalar där kommunen är ägare eller 
verksamhetsansvarig.  

Eksjö kommun har förberett och samordnat så att 150 tillfälliga boendeplatser är 
tillgängliga från och med onsdagen den 16 mars om Migrationsverket behöver 
kapaciteten. 

Mer information om krisledningsstabens arbete kommer att publiceras löpande på 
Kom in 
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Lu § 23 Budgetuppföljning per 2022-02-28 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/11 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att kommunledningskontorets redovisar en total positiv avvikelse mot 
helårsbudget med 0,4 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,6 
procent, samt 
 
att godkänna redovisad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter februari månad var 9,4 mnkr, vilket 
motsvarar 14,7 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 16,7 procent.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 63,5 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mnkr.  

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter februari var 0 mnkr.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 8,6 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 14,0 mnkr (grundbudget 2022 inklusive förslag på överförda 
medel ifrån 2021 till 2022, ledningsutskottet har föreslagit överföring. 
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget.) 

 

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2022-02-28 Riktpunkt 16,7%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 451 846 10% 8 439 12
Ekonomi & upphandling 9 092 844 9% 8 792 300
HR-avdelningen 12 337 1 513 12% 12 109 228
Kommunikationsavd. 11 398 2 371 21% 11 398 0
Räddningstjänsten 22 610 3 839 17% 22 740 -130 
TOTALT 63 888 9 414 14,7% 63 478 410

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR (GRUNDBUDGET) 4 895 43 1 150 3 745
Ledningsutskottets förslag på 
överförda investeringsmedel 
ifrån 2021 9 060 7 419 1 641
TOTALT INKL. FÖRSLAG PÅ 
ÖVERFÖRDA MEDEL 13 955 43 8 569 5 386
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Kansliet 
Prognos: +2 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,1 procent.  

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Prognos: +300 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,3 procent.  

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

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

• Lägre övriga kostnader.  

HR-avdelningen 
Prognos: +228 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 1,9 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.   

• Fackliga kostnader för hela förvaltningen som HR-avdelningen har budget 
för prognostiseras med en positiv avvikelse på 50 tkr.  

Kommunikationsavdelningen 
Prognos: +-0 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0 procent.  

Räddningstjänsten 
Prognos: -130 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,6 procent  

Avvikelsen beror framförallt på: 

• Negativ avvikelse kopplat till kommunens försäkringar och högre 
kostnader för drivmedel.  

Investeringar 
Kommunledningskontorets grundbudget för 2022 är 4895 tkr. Det fanns 
kvarstående investeringsprojekt som inte var slutförda under 2021. 
Ledningsutskottet har föreslagit att 9060 tkr ska föras över ifrån 2021 års budget 
och tilläggsbudgeteras 2022. Kommunfullmäktige beslutar om att överföra medel. 
Budget inklusive föreslagen tilläggsbudget är 13 955 tkr.  

Prognos för objekt kopplat till grundbudget är 1150 tkr och helårsprognos 
inklusive föreslagen tilläggsbudget är 8 569 tkr 

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.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo 2022-03-11 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 24 Internkontroll 2021 - redovisning - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/75 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad internkontroll 2021. 

Ärendebeskrivning  
Iakttagelser i internkontrollen 

• Neddragningarna och effektiviseringarna för 2021 års budgetram jämfört 
med 2019 års ram uppgick till 43,7 mnkr. Ekonomisk uppnådd effekt av 
dessa 43,7 mnkr var 35,2 mnkr. 

• Upplevelsen av kommunens styrning och ledningsstruktur har förbättrats 
sedan arbetet startades igång med beslut 2018 om den nya visionen Alla är 
vi Eksjö kommun.   

• Vid en genomgång av fakturor som kommunen har fått ifrån leverantörer 
har det visat sig att kommunen har ansökt om för låg ersättning för 
mervärdesskatt, dels för den generella kommunmomsen och dels för 
kompensationsersättningen. Retroaktiv återsökning görs med cirka  
0,6 mnkr.  

• För kommunledningskontoret var andelen av antalet direktupphandlingar 
som var konkurrensutsatt och dokumenterat alternativt bara 
dokumenterat uppgick till 94 procent år 2021. Motsvarande nivå 2020 var 
93 procent. Av inköpsvärdet på 1364 tkr var det 1330 tkr som var 
konkurrensutsatt och/eller dokumenterat, vilket motsvarar 98 procent. 
Motsvarande siffra 2020 var 96 procent.  

• Dokumentationsgranskning av direktupphandlingar i förvaltningen för att 
se om verifierade dokument för köpen finns visar att tre har det och sju 
delvis har det. Ingen direktupphandling saknar dokumentation i urvalet 
som granskats. Generellt är bedömningen att köpen gjorts korrekt och att 
en hel del dokumentation finns, men att viss bakomliggande 
dokumentation saknas.  

Åtgärder utifrån internkontrollen 
Kontroll av arbetet med styrning och ledning 

• Resultatet ifrån ekonomistyrningsenkäten kommer arbetas med i bland 
annat analys- och kvalitetsgruppen (AKG), ekonomiledningsgruppen 
(ELG) samt i sektorerna. 
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Kontroll momsersättning 

• Riktad informationsspridning till personer som arbetar med ansökan om 
momsersättning.  

• Retroaktiv återsökning för åren 2020-2021.  
• Vidare föreslås att kontrollområdet bör vara kvar i 2022 års plan för intern 

kontroll för att fortsätta ha fokus på området.  

Kontroll av direktupphandlingar 

• I kommunens upphandlings- och inköpspolicy framgår att området om 
upphandling och inköp ska vara med i internkontrollplanen. 
Kontrollområdet föreslås vara kvar i 2022 års plan för intern kontroll för 
att fortsätta ha fokus på området. 

Kontroll av direktupphandlingar, kvalitativ dokumentationsgranskning 

• Information med exempel på vilken typ av bakomliggande dokumentation 
som ska finnas till en direktupphandling där exempelvis en checklista kan 
kompletteras till befintlig e-tjänst. 

• Undersöka om det finns möjligheter att utveckla e-tjänsten för att 
underlätta för att göra rätt.  

• Kontrollområdet föreslås att vara kvar till kommande års 
internkontrollplan 

Bakgrund till internkontroll 
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 2021-04-20 (Lu §49) att föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna en plan för internkontroll, vilken sedan kommunstyrelsen godkände 
2021-05-04 (Ks §157). 

Kontroll av verkställande av politiska beslut 
 
Anledning till kontrollområdet 

I driftsramarna för sektorerna har det tillförts medel för exempelvis 
volymförändringar, resurser för att bibehålla nuvarande kvalitet samt angelägna 
behov. Det har också beslutats om neddragningar och effektiviseringar. 
Granskning ska göras med redovisning vilken ekonomisk effekt besluten om 
neddragningarna och effektiviseringarna har fått. 

Granskning 

Materialet innehåller beslutade neddragningar och effektiviseringar som är 
beslutade i budgetprocessen och avser de beslutade förändringarna till 2021 
jämfört med 2019 års budgetram. De totala neddragningarna och 
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effektiviseringarna för 2021 jämfört med 2019 års ram uppgick till 43,7 mnkr. 
Ekonomisk uppnådd effekt av dessa 43,7 mnkr var 35,2 mnkr. Fördelningen per 
sektor är enligt tabellen nedan. Effekten av respektive åtgärd inom sektorerna är 
specificerade i tabellerna i tjänsteskrivelsen.  

Av barn- och utbildningssektorns neddragningar på 10,8 mnkr var effekten 9,3 
mnkr det vill säga en avvikelse mot beslutad nivå på -1,5 mnkr.  Neddragningar 
som inte fått full effekt är framförallt relaterat till interkommunala ersättningar 
(IKE) samt personalminskning inom gymnasiet. Dessa avser 1,4 mnkr av 
avvikelsen.  

Av kommunledningskontorets neddragningar på 2,8 mnkr var effekten 2,6 mnkr 
det vill säga en avvikelse mot beslutad nivå på -0,2 mnkr. Avvikelsen berodde 
framförallt på att inte effekt uppnåtts att övergå till digital post i tillräcklig hög 
utsträckning (0,2 mnkr).  

Av samhällsbyggnadssektorns neddragningar på 1,2 mnkr var effekten 1,0 mnkr, 
det vill säga en avvikelse mot beslutad nivå på -0,2 mnkr. Avvikelsen berodde på 
åtgärder kopplat till förvaltning av byggnader och att sektorn inte lyckats minska 
konsultkostnader i nivå med budgetbeslut.  

Av sociala sektorns neddragningar på 25,6 mnkr var effekten 21,3 mnkr, det vill 
säga en avvikelse mot beslutad nivå på -4,3 mnkr. Sektorn har haft såväl lägre 
effekt som högre effekt på åtgärderna. De negativa avvikelserna mot beslutad nivå 
är framförallt relaterat till minskning av placeringskostnader (-2,7 mnkr), 
kostnadsminskningar inom personlig assistans LSS, gruppbostäder och bostad 
med särskild serivce (-3,0 mnkr) samt nattpatrull (-0,3 mnkr). Positiva avvikelser 
jämfört med beslutad nivå var framförallt relaterat till äldreomsorgsintäkter (0,4 
mnkr) och daglig verksamhet LSS (+0,3 mnkr) som haft tillfälligt högre effekter 
under 2021.  

Av tillväxt- och utvecklingssektorns neddragningar på 3,2 mnkr var effekten 2,1 
mnkr, det vill säga en avvikelse mot beslutad nivå på 1,1 mnkr. Avvikelsen är 
relaterad till det högre intäktskravet för museum (0,4 mnkr) vilket varit svårt 
under coronapandemin samt negativ budgetavvikelse inom SFI.   

Kontroll av arbetet med styrning och ledning 
Anledning till kontrollområdet 

Kommunkoncernen håller på att implementera ny förändrad styrmodell. Viktigt 
att arbetssättet förankras och att delaktighet finns ute i verksamheterna. 

Granskning 

Kommunfullmäktige antog en ny vision Alla är vi Eksjö kommun i mars 2018. I 
december 2018 antog kommunfullmäktige en ny policy för styrning och ledning. I 
september 2019 beslutade kommunfullmäktige om en kulturhandbok som 
beskriver de mjuka värdena för att uppnå visionen såsom arbetskultur och 
förhållningssätt. I oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige om 
kommunprogrammet som är Eksjö kommuns övergripande måldokument som 
beskriver den politiska viljeinriktningen. I mars 2020 beslutade kommunstyrelsen 
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om verksamhetsplaner på sektorsnivå och i oktober 2020 informerades om 
verksamhetsplaner på verksamhets/enhetsnivå som anmäldes upp till 
kommunstyrelsen. 

Kontroll av arbetet har gjorts på två olika tillvägagångssätt 

• Frågor om styrning och ledning har varit med i kommunens 
medarbetarundersökning som utförs vartannat år som alla medarbetare i 
Eksjö kommun har möjlighet att svara på.  

• En ekonomistyrningsenkät har skickats ut till budgetansvariga chefer i 
kommunen där bland annat några frågor om kommunens styrning och 
ledning har ingått.  

I tjänsteskrivelsen redovisas även delar av resultatet ifrån 
medarbetarundersökningen och resultatet ifrån ekonomistyrningsenkäten. 

Kontroll av arbetet med externa bidrag 
Anledning till kontrollområdet 

Kommunen har möjlighet att ta del av olika typer av externa bidrag. Det är viktigt 
att det säkerställs att kommunen söker externa bidrag som kommunen är 
berättigad till. Finns rutiner och arbetssätt etablerat som en del i det kontinuerliga 
arbetet hos sektorerna för att veta vilka typer av bidrag som är möjliga att söka?  

Granskning 

Det finns olika typer av statsbidrag och bidrag. Generella statsbidrag är bidrag 
som inte är förenade med några krav på hur bidragen ska användas. De flesta 
generella statsbidragen ryms i systemet för kommunalekonomisk utjämning. 
Generella statsbidrag berörs inte mer i detta avsnitt. Riktade statsbidrag är 
specialdestinerade bidrag till något specifikt ändamål. De flesta betalas inte ut per 
automatik utan kommunen behöver ansöka om dessa. Flera olika myndigheter 
tillhandahåller olika riktade bidrag. Det finns också andra externa bidrag, 
exempelvis EU-bidrag. 

Eksjö har en decentraliserad modell för bevakning, ansökningsförfarande och 
redovisning av olika typer av bidrag. Det finns ingen utsedd funktion centralt för 
samordning av riktade statsbidrag utan det är respektive verksamhet som ansvar 
inom sitt område. Det finns en risk att helhetsperspektivet missas utifrån detta. 
Organisation för externa bidrag är olika i verksamheterna. Det finns funktioner, 
exempelvis verksamhetsutvecklare, som har i sitt uppdrag att omvärldsbevaka 
statsbidrag inom sitt område till att ansvaret ligger på ansvarig chef i andra 
verksamheter. Riktade statsbidrag söks oftast av en eller flera funktioner där dessa 
personer är med från ansökan till uppföljning. Det finns en risk att 
omvärldsbevakningen av vilka bidrag som finns blir för personbundet och att 
bevakningen blir för smalt inom sitt område/sektor. Likaså koncernperspektivet 
där flera investeringar inom fastigheter finns.  

Det finns olika nätverk inom Kommunal utveckling i Region Jönköpings län där 
det sker omvärldsbevakning av vissa statsbidrag. 
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Både Skolverket och Socialstyrelsen har flera riktade statsbidrag och även 
statsbidragskalendrar som underlättar arbetet med att veta vad som finns och vad 
som är på gång. Bedömningen är att det finns en bra koll på de olika statsbidragen 
ifrån dessa myndigheter inom sitt respektive område. 

Andra större återkommande riktade statsbidrag är exempelvis assistansersättning 
ifrån Försäkringskassan och ersättningar ifrån Migrationsverket. Det finns 
etablerade arbetssätt för att säkerställa att medel söks och erhålls, men även här är 
det personberoende, vilket kan vara sårbart vid exempelvis frånvaro.  

Det finns andra myndigheter där det går att söka bidrag ifrån. Hanteringen är till 
viss del utifrån identifierat behov. Externa bidrag såsom ESF-medel (Europeiska 
socialfonden). ESF-projekt uppges som svårare utifrån högre krav på 
projektorganisation, administration och redovisning.     

Kontroll av momsersättning 
Anledning till kontrollområdet 

Kontrollområdet har varit med 2019 och 2020 och totalt har granskningen 
inneburit att kommunen kunnat göra en retroaktiv återsökning av moms 
motsvarande 1,7 mnkr för perioden 2017-2019 (1,1 mnkr ifrån internkontrollen 
2019 och 0,6 mnkr ifrån internkontrollen 2020).  

Vart tredje år bör granskning även ske av extern part som har anpassade 
analysverktyg för att granska kommunens momshantering. Kommunen kan 
återsöka moms retroaktivt under tre år. 

Granskning 

Delar av leverantörsreskontran för 2020 och 2021 har gåtts igenom för samtliga 
sektorer, dels för den generella kommunmomsen och dels för ett urval av några 
verksamhetsområden som berättigar momskompensation. Kommuner har 
möjlighet att söka momskompensation med en viss procent av inköpspriset i 
specifika verksamheter (exempelvis social omsorg och utbildning).  

Genomgånget material för 2020-2021 visar att kommunen kan söka ersättning för 
ytterligare 623 tkr, varav 352 tkr avser 2020 och 271 tkr avser 2021. Retroaktiv 
återsökning av moms kommer att göras och vid godkännande av samtliga poster 
ifrån Skatteverket kommer 623 tkr att påverka kommunens resultat positivt år 
2022.  

Åtgärder 

• Riktad informationsspridning till personer som arbetar med ansökan om 
momsersättning.  

• Retroaktiv återsökning för åren 2020-2021.  
• Vidare föreslås att kontrollområdet bör vara kvar i 2022 års plan för intern 

kontroll för att fortsätta ha fokus på området.  
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Kontroll av direktupphandlingar 
Anledning till kontrollområdet 

I kommunens upphandlings- och inköpspolicy framgår att området om 
upphandling och inköp ska vara med i internkontrollplanen.  

För kommunledningskontoret var 12 stycken (1049 tkr) av 15 stycken (1090 tkr) 
direktupphandlingar antingen konkurrensutsatta eller både dokumenterade och 
konkurrensutsatta år 2020.  

Granskning 

I samtliga sektorers internkontrollplan fanns direktupphandlingar med som ett 
kontrollområde under 2021. Granskningen som lyfts upp här är den del som är 
för kommunledningskontoret.  

En kommun ska följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om 
offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUFS) vid i storts sett alla köp, 
hyra och leasing av varor och tjänster. Det samma gäller för driftentreprenader 
och byggentreprenader. Vilken typ av upphandlingsförfarande som behövs styrs 
av beloppet på varorna/tjänsten som ska köpas.  

Om ramavtal saknas kan man, under förutsättning att värdet understiger 615 312 
kronor, göra en direktupphandling. Eksjö kommun har riktlinjer för hur 
direktupphandlingar ska genomföras och vad som ska dokumenteras. Utifrån 
dessa riktlinjer har kommunledningskontorets fakturor för köp utanför ramavtal 
och avtal granskats. 

Under 2021 har det varit totalt 17 direktupphandlingar som granskats inom 
kommunledningskontoret till ett värde av 1364 tkr.  

• Det var 12 stycken till ett värde av 1048 tkr som var både 
konkurrensutsatta och dokumenterade.  

• Det var 4 stycken till ett värde av 282 tkr som var dokumenterade, men 
inte konkurrensutta.  

o En som var dokumenterad men inte konkurrensutsatt avsåg inköp 
av tester för användning vid rekrytering, grupputveckling och 
ledarutveckling där det fanns en leverantör vid tidpunkten för 
inköpet som kunde tillhandahålla efterfrågade tjänster.  

o En akutåtgärd avseende brandlarm där avtal finns med 
leverantören gällande elarbetet.   

o Bild- och mediabank där kommunikationsavdelningen har scannat 
av marknaden och det fanns ingen annan leverantör/aktör som 
erbjöd önskad tjänst där samtliga krav uppfylls.  

o Leverantörer har bjudits för minnes- och pensionsavtackning, men 
inga svar har inkommit.  

• Det var 1 styck till ett värde av 33 tkr där dokumentation saknas. Den som 
saknade dokumentation har enligt uppgift konkurrensutsatts under 2020, 
men på grund av coronapandemin blev aktiviteten inställd och förskjuten 
till 2021 då inköpet gjordes och då har dokumentationen missats.  
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Andelen av antalet direktupphandlingar som var konkurrensutsatt och 
dokumenterat alternativt bara dokumenterat uppgick till 94 procent år 2021. 
Motsvarande nivå 2020 var 93 procent.  

Av det inköpsvärdet på 1364 tkr var det 1330 tkr som var konkurrensutsatt 
och/eller dokumenterat, vilket motsvarar 98 procent. Motsvarande siffra 2020 var 
96 procent.  

Åtgärder 

I kommunens upphandlings- och inköpspolicy framgår att området om 
upphandling och inköp ska vara med i internkontrollplanen. Kontrollområdet 
föreslås vara kvar i 2022 års plan för intern kontroll för att fortsätta ha fokus på 
området. 

Kontroll av direktupphandlingar, kvalitativ 
dokumentationsgranskning 
Anledning till kontrollområdet 

Utifrån genomlysningen av Campus i12 och Vux i12 har förvaltningsövergripande 
utvecklingsområden identifierats. Ks § 73 2021-04-14 beslutade att ge 
förvaltningen i uppdrag att vid framtagande av förslag på internkontrollplan 2021 
ska en kvalitativ analys av direktupphandlingar ingå i internkontrollplanen.  

Granskning 

Kontroll av gjorts av ett urval av direktupphandlingar. Två dokumenterade 
direktupphandlingar per sektor ingår i urvalet där granskning skett ifrån 
upphandlingsenheten av den bakomliggande dokumentationen för köpet. Det 
granskade värdet uppgår till cirka 1,2 mnkr.  

Dokumentation som ska finnas till direktupphandlingar ska kunna verifiera att 
upphandlingarna skett affärsmässigt och följer grundprinciperna i Lagen om 
offentlig upphandling som också Eksjö kommuns upphandlings- och 
inköpspolicy med riktlinjer bygger på.  

Granskningen kan delas in i två kategorier: 

• Finns verifierade dokument för köpet 
• Finns dokumentation sparat i Evolution 

Granskningen om verifierade dokument för köpen finns visar att tre har det och 
sju delvis har det. Ingen direktupphandling saknar dokumentation. Generellt är 
bedömningen att köpen gjorts korrekt och att en hel del dokumentation finns, 
men att viss bakomliggande dokumentation saknas.  

Dokumentation ska arkiveras på ett strukturerat sätt av respektive verksamhet och 
från och med 2021 gäller att arkivering av direktupphandlingsdokumentation ska 
ske i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Evolution. 
Granskningen visar att denna förändring inte har satt sig ännu utan 
dokumentationen finns i större utsträckning samlat hos respektive verksamhet. Av 
ovanstående tio direktupphandlingar fanns samtlig dokumentation i en 
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direktupphandling i Evolution. I fem direktupphandlingar fanns delar av 
dokumentationen i Evolution och i fyra direktupphandlingar fanns det inte i 
Evolution utan hos verksamheterna.  

Åtgärder 

• Information med exempel på vilken typ av bakomliggande dokumentation 
som ska finnas till en direktupphandling där exempelvis en checklista kan 
kompletteras till befintlig e-tjänst. 

• Undersöka om det finns möjligheter att utveckla e-tjänsten för att 
underlätta för att göra rätt.  

• Kontrollområdet föreslås att vara kvar till kommande års 
internkontrollplan 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 25 Internkontrollplan 2022 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/65 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på 
internkontrollplan till ledningsutskottets sammanträde i april med utgångspunkt 
ifrån ledningsutskottets diskussion om vad som bör ingå i planen. 

Ärendebeskrivning  
Internkontroll 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 internkontroll och det är viktigt att 
den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån detta 
förs en diskussion på sammanträdet i mars om vilka områden som 
ledningsutskottet vill fokusera på i planen för intern kontroll 2022. Beslut om 
intern kontroll tas på aprilsammanträdet.  

I reglementet för intern kontroll, som kommunfullmäktige har fastställt 2000 (Kf 
§116) och reviderat 2006 (Kf §143), framgår att senast före april månads utgång 
varje år ska en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen 
upprättas. Planen ska antas av kommunstyrelsen.   

En internkontrollplan ska årligen tas fram. Den politiska involveringen och 
styrningen av internkontroll är viktig. Av den anledningen ska internkontroll 
behandlas vid olika sammanträdestillfällen. På sammanträdet i mars ska diskussion 
ske om vilka kontrollområden som bör ingå i planen. Utifrån diskussionen 
kommer tjänstepersoner att ta fram en bruttolista på en plan för den interna 
kontrollen som sedan ska besluta om på sammanträdet i april.  

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 
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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  

Ledamöterna fick under sammanträdet möjlighet att göra medskick. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2022-03-06  
      

Utdrag:  
Ledningsutskottet 
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Lu § 26 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 - 
förvaltningsram - inledande diskussion 
Dnr KLK 2022/14 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni. Inför det ska sektorerna presentera underlag till 
budgetberedningen i april.  

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.  

Aktuellt ekonomiskt läge 2023–25 
Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år, beroende på prognostiserad förbättrad konjunktur som 
ger mer skatteintäkter. Även de goda resultaten 2020-21 medför att mer resurser 
inte behöver avsättas för resultat under kommande planperiod utan utökat 
utrymme kan användas till verksamhetsramar.  

Ett nytt pensionsavtal som är tecknat för kommunanställda innebär ökade 
pensionskostnader från 2023, exakt påverkan är inte känd men uppskattad 
kostnadsökning är 29 procent, eller 12,4 mnkr.  

Med ovan i beaktande och utifrån nuvarande kända skatteprognos finns möjlighet 
att omprioritera mellan verksamheter och utöka ramarna med ca 25 mnkr. 

Det finns mycket osäkerheter i hur konjunkturen kommer att utveckla sig i och 
med kriget i Ukraina och dess följdeffekter varför skatteprognoserna framåt kan 
komma att avvika från den nuvarande. Kostnader för varor och tjänster som 
kommunen köper in riskerar att öka, något som måste tas hänsyn till i 
budgetprocessen. 

Underlag till budgetberedningen 
I underlaget kommer följande tre delar att finnas:  

- Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2022 (volym-, 
prisförändringar) 

- Behov för ökad ambition 
- Möjliga effektiviseringar och minskad ambition 
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Minskad ambition kommer i underlaget att värderas av sektorn i tre nivåer efter 
hur det drabbar brukarna. Detta underlag kommer att presenteras för respektive 
beredning i april, före budgetberedningen.  

Underlaget kommer också att innehålla en beskrivning av konsekvenser för 
grunduppdrag och kommunfullmäktiges effektmål. 

Diskussionsfrågor till beredningarna 
På sammanträdet i mars får samtliga beredningar information om det ekonomiska 
läget för sin sektor efter årets första uppföljning. Beredningarna diskuterar, bland 
annat utifrån årets första uppföljning följande som sektorn kan ta med sig i arbete 
med budgetunderlaget: 

- Om det krävs, inom vilka av beredningens områden är det möjligt att 
minska ambitionsnivån? 

- Om det finns möjlighet, inom vilka områden vill beredningen helst att  
o ambitionen inte sänks? 
o ambitionen höjs? 

Biträdande ekonomichef deltar i diskussionen och tar med sig de förslag som 
framkommer under överläggningen. 
 
 - Driftskostnader för nybyggnationer  
 - Digitalt beslutsstöd 
 - Digital post 
 - Krisledning 
 - Kommunikatör till bolagen 
 - Fastigheter 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef och Tord du Rietz, 
kommundirektör 2022-03-02 
      

Utdrag:  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
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Lu § 27 Samordnat integrationsarbete 
Dnr KLK 2021/72 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör i samråd med sektorchefer har beslutat att i samband med del- 
och helårsredovisning rapportera till kommunstyrelsen om förvaltningens arbete 
med integration. 

En integrationsgrupp med representanter från alla sektorer bildades i början av 
2021. Gruppen tog fram en handlingsplan som följs upp och revideras två gånger 
per år i förvaltningsledningsgruppen.  

Under 2021 fick gruppen igenom ett beslut på att alla kommunala arbetsplatser 
ska ta emot praktikanter. Man utredde frågan kring möjlighet till mer tid på 
förskolan, men konstaterade att det främst är information som behövs för utökat 
nyttjande. Grundskolechefen redogjorde för arbetet med studiehandledning på 
modersmål i grundskolan. 

Under 2022 ska följande åtgärder genomföras alternativt utredas; 

• utveckling av studiehandledning på modersmål på komvux 
• utreda utökad fritidsverksamhet 
• involvera föräldrar i föreningslivet 
• vägledning i välfärdssamhället/digitaliseringsstöd 
• samordnare för praktikplatser 
• utbildning för anställda 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 2020-03-09 
Handlingsplan integration, delrapport december 2021   
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 28 Ansökan ur kommunstyrelsens 
integrationspott - Storegårdskyrkans församling 
Dnr KLK 2022/67 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Storegårdskyrkans församling 74 tkr med medel från kommunstyrelsens 
integrationspott, samt 
 
att Storegårdskyrkans församling återredovisar till kommunstyrelsen hur beviljade 
medel har använts, samt vilka aktiviteter som genomförts och resultatet av dem. 
 
Sebastian Hörlin (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Storegårdskyrkans församling har 22-03-04  inkommit med en ansökan om 74 tkr 
från kommunstyrelsens integrationspott för uppstart, utrustning och hyra av 
lokal.  

Storegårdskyrkans församling avser att starta en öppen verksamhet i 
Tuvehagsområdet, källarlokal   Tuvan. Tidsplanen är att öppna innan sommaren 
2022.  

Mötesplats Tuvehagen 

Storegårdskyrkan hoppas att kunna främja integrationen genom att skapa 
relationer. Förhoppningen är att kunna möta människor som de annars inte 
kommer i kontakt med och hjälpa människor till en positiv förändring och 
delaktighet i det svenska samhället. Storegårdskyrkans församling har goda ideella 
krafter och människor     med olika kompetenser och erfarenheter som vill ge av sin 
tid. Känsla av sammanhang och gemenskap är viktiga faktorer för människors 
hälsa och de tänker att denna mötesplats kan utgöra en viktig insats i samhället.  
 
Verksamheten vänder sig främst till de människor som är i behov av gemenskap 
och stöd. Boende i området Tuvehagen är till stor del nyanlända med annan 
nationalitet och en av målsättningarna är att stödja integrationen mellan 
människor i Eksjö.  

Verksamheten kommer att ha öppet  minst tre tillfällen i veckan. På dagtid är 
verksamheten öppen för de daglediga i området och på eftermiddag/kvällstid till 
barn och ungdomar i området. 
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Det kommer finnas en enkel caféverksamhet (självkostnadspris) för att 
möjliggöra möten och samtal mellan människor. Tanken är att göra gästerna 
delaktiga i verksamheten och skapa aktiviteter som är av intresse för besökarna. 
Avseende barn och ungdomsarbetet vill de skapa en mötesplats och känsla av 
vardagsrum och möte med trygga vuxna. Möjliga aktiviteter kan vara biljard 
och andra spel samt läxhjälp. 

Ansökan avser ekonomiskt stöd för hyreskostnaden samt utrustningskostnader 
till en totalsumma på 74 192 kr. Storegårdskyrkans församling står för 
förbrukningsmaterial och försäkring till en uppskattad summa på 9000 kr under 
perioden. 

De har fått en begagnad soffgrupp i gåva och avser att handla mycket av porslin 
och köksutrustning på second hand. Verksamheten kommer inte få några intäkter 
då försäljning kommer ske till självkostnadspris. Finns det önskemål kan 
uppstartsutrustning som inköpts av stödpengar tillfalla kommunen om 
verksamheten skulle avslutas. Målsättningen är dock att verksamheten kan 
fortsätta under flera år. 
 
Eksjöbostäder är positiva till satsningen i området. Fritidsverksamhet och 
lotsverksamhet har haft dialog med församlingen och ser att det kan finnas 
möjligheter till framtida samarbete.  

I riktlinjerna för ansökan från kommunstyrelsen integrationspott framgår att 
potten i första hand vänder sig till ideella organisationer och föreningar som vill 
underlätta för nyanlända och asylsökande att integreras i vår kommun. 
Storegårdskyrkans församling passar väl in på målgruppen och ansökan följer 
upprättande riktlinjer för integrationspotten.  
 
Under ledningsutskottets sammanträde diskuteras att man önskar ta del utav de 
aktiviteter som anordnas. 

 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) att 
Storegårdskyrkans församling återredovisar till kommunstyrelsen hur beviljade 
medel har använts, samt vilka aktiviteter som genomförts och resultatet av dem. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Markus Kyllenbecks (M) tilläggsyrkande mot 
avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, kanslichef 2022-03-11 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Storegårdskyrkan  
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Lu § 29 Förbättra skolmaten i Eksjö kommun - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/256 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att tillse att matråden genomförs på skolorna, samt 
 
att därefter anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Gymnasieprogrammet EK20 genom Elin Stejdahl, framför i medborgarförslag 
2021-09-26 att skolmaten i Eksjö kommun måste förbättras. I förslaget framförs 
förslag om mer närproducerat och/eller svenskt kött, mer energi- och näringsrik 
mat med hänsyn till elevernas ekonomi då de tvingas köpa egen mat eller 
mellanmål för att hålla sig mätta.  

Måltidsverksamheten tillsammans med gymnasiechef/rektor träffade 
förslagsställarna, klass EK20, för att lyssna på deras synpunkter och vad de 
upplever behöver förbättras. Ett matråd har också hållits med inbjudna 
representanter från övriga klasser på Eksjö gymnasium.   

I förslaget framförs krav på mer närproducerat eller svenskt kött vilket Eksjö 
kommun enligt nuvarande avtal uppfyller se bilaga 1. Andelen oberett nöt-, fläsk- 
samt fågelkött kommer till största delen från svenska bönder. För färdiga 
produkter av fågel som till exempel salladskyckling är andelen lägre men 
produkterna uppfyller samma krav på djurskydd som produkter med ursprung 
Sverige har. Måltidspersonalens ambition är att i största möjliga mån tillaga maten 
från grunden av oberedd köttråvara för att i hög utsträckning kunna servera 
svenskt på menyn. Eksjö kommun har avtal med Björnstorps potatis, Hult som 
sedan november även levererat potatis till gymnasieskolan.     

Förslagsställarna menar att skollunchen inte är näringsriktig. Skollunchen ska, 
enligt näringsrekommendationerna täcka 25–30 procent av dagsbehovet 
inkluderat sallad, bröd och dryck. En matsedelsanalys genomfördes vecka 3 och 4 
2022 som visade att näringsrekommendationerna uppfylls för målgruppen 
skolelever 16–18 år. Menyn näringsberäknas regelbundet för att kontrollera 
närings- och energiinnehåll. Men för att den närings- och energiriktiga maten ska 
kunna tillgodogöras av eleverna behöver den hamna i magen, därför behöver alla 
aspekter kring måltiden tas hänsyn till i det kommande utvecklingsarbetet.  

För att fånga upp elevernas behov, önskemål och synpunkter kring måltiden har 
matråden återupptagits efter en tids uppehåll vilket framför allt berott på 
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pandemin. Måltidsråden kommer att hållas regelbundet, minst en gång per termin, 
där samtliga klasser och måltidsverksamheten representeras. Flera förslag kom 
upp på det första matrådet som eleverna bjöds in till vilka redan har åtgärdats. 
Mer långsiktiga utvecklingsområden identifierades som måltidsverksamheten 
arbetar vidare med.  

Måltidspersonalen eftersträvar en god kommunikation och en ständigt närvarande 
dialog med elever i det dagliga mötet för att kunna fånga upp synpunkter och 
önskemål. Det ger måltidspersonalen en möjlighet att utveckla verksamheten och 
måltidsupplevelsen i dialog med matgästerna. Måltidsverksamheten inom barn- 
och utbildningssektorn arbetar ständigt med förbättringar för att tillgodose 
matgästernas behov av god och näringsriktig mat.    
 
Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att ge 
förvaltningen i uppdrag att tillse att matråden genomförs på skolorna. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Bilaga 1 Eksjö kommuns livsmedelsavtal 2021 
Förbättra skolmaten i Eksjö kommun – medborgarförslag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Lu § 30 Försäljning av fastigheten Myran 2 
Dnr KLK 2022/45 

Beslut  
Ledningsutskottet  förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna försäljning av Myran 2 enligt förslag till köpekontrakt 

Ärendebeskrivning  
Myran 2 omfattar drygt 11 000 kvadratmeter och är planlagt för industriändamål 
enligt detaljplan för Flugan och Myran i Eksjö stad, laga kraft 2004-11-04. 
Samhällsbyggnadssektorn och Maskin & Truck AB har gemensamt utformat 
bifogat förslag till köpekontrakt, se beslutsunderlag.   
 
Myran 2 omfattar drygt 11 000 kvadratmeter och är planlagt för industriändamål 
enligt detaljplan för Flugan och Myran i Eksjö stad, laga kraft 2004-11-04. 
Samhällsbyggnadssektorn och Maskin & Truck AB har gemensamt utformat 
bifogat förslag till köpekontrakt, se beslutsunderlag.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mark- och exploateringschef 2022-02-14 
Köpekontrakt Myran 2 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadssektorn 
Maskin & Truck AB 
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Lu § 31 Prissättningsmodell för försäljning av 
kommunal mark 
Dnr KLK 2022/68 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en prissättningsmodell för försäljning av 
kommunal mark, samt 

att delredovisning ska ske på ledningsutskottets sammanträde den 7 juni. 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen förordar att en prissättningsmodell för kommunal mark tas fram. 
Syftet med en prissättningsmodell är att skapa tydlighet och transparens vid 
framförallt nyetablering av företag, utökningar av befintliga verksamheter samt 
försäljning av bostadstomter och områden.  

Prissättningsmodellen bedöms kunna underlätta och effektivisera handläggningen 
samt skapa en mer rättvis hantering över tid. Dialogen mellan kommunens 
handläggare i markfrågor och intressenter blir tydligare och Eksjö kommun kan ge 
snabba konkreta svar i frågor om markpriser för olika ändamål.  

Yrkande 

Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Markus Kyllenbeck (M) att 
delredovisning ska ske på ledningsutskottets sammanträde den 6 juni. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Markus Kyllenbecks (M) tilläggsyrkande mot 
avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 202-03-11 

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Kommunstyrelsen 
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Lu § 32 Medborgarlöfte Eksjö kommun 2022-2023 
Dnr KLK 2022/64 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till medborgarlöfte 2022-2023. 

Ärendebeskrivning  
Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta 
effektivt med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 
Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser och är 
en del av polismyndighetens styrmodell. Den lokala lägesbilden ska vara 
utgångspunkt för de mål som polisen ska arbeta med.  
 
Medborgarlöften fokuserar på den lokala lägesbilden och på sådant som de som 
bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och 
säkra.  
 
Förslag till nytt medborgarlöfte för 2022-2023 har tagits fram i samverkan mellan 
polisen och företrädare för Eksjö kommun.  
 
Förslaget innebär följande: 
Polisen och kommunen lovar gemensamt arbeta för att: 
 

• Förebygga brott 
• öka den upplevda tryggheten,  
• minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet. 

 
Löftena handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans 
kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.  

• Samarbetet mellan polisen och tjänstepersoner inom kommunen ska 
fortsätta att fördjupas och utvecklas.  

• Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen, 
fortsätta att arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, effektiv 
samordning för trygghet.  

• Polisen och kommunen ska tillsammans genomföra tillsyner för att 
förhindra organiserad brottslighet  

•  Polisen lovar att genomföra minst tio riktade aktiviteter mot alkohol och 
droger i hela kommunen  

• Kommunen lovar att ordna minst en drogförebyggande föreläsning för 
föräldrar och skolpersonal i samverkan med polisen.  

29



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-03-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

• Kommunen lovar att arbeta för hög skolnärvaro utifrån 
kommunprogrammets indikator skolnärvaro.  

• Polisen och kommunen lovar att genomföra minst fyra 
samverkansmöten/år om pågående aktiviteter.  

• Polisen genomför en trygghetsundersökning 2022. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall 2022-03-07 
Medborgarlöfte Eksjö kommun 2022-2023 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 33 Redovisning av delegationsbeslut 2022 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/9 
 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 10 delegationsbeslut gjorda ut HR-chef, 
ekonomichef, upphandlare och upphandlingssamordnare. 

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 34 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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