
   

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-17

 
 
Sammanträde med  Ledningsutskottet  
 
Plats och tid Tisdag 2021-08-17 kl. 13:00-15:45, 17:00-18:00, mötet genomförs digitalt via              

Teams och sänds från kommunfullmäktigesalen med anledning av Covid-19.  
  
Beslutande 

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

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

  
 
Övriga närvarande  

Ersättare Birgitta Johansson (S) 
Bo ljung (KD) § 104–115, 117-119 
Christer Ljung (L) 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande § 104–115, 117-119 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 105-107  
Malin Claesson, HR-chef § 109, 118-119 
Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg § 117 

 
Övriga   
 
Utses att justera Markus Kyllenbeck 
 
Justeringens plats  Digital signering via kommunens e-tjänst   Paragrafer 104-124 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Helena Lundborg 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Annelie Hägg 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Markus Kyllenbeck 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet   2021-08-17 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Ledningsutskottet  
 
Sammanträdesdatum 2021-08-17 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  Anslags datum Datum då anslag  Tas ned datum. 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet   2021-08-17 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 104 Godkännande av föredragningslistan   

§ 105 Budgetuppföljning per 2021-06-30 - kommunledningskontoret 2021/29  

§ 106 Direktupphandling 2021 - kvartalsredovisning två - 
kommunledningskontoret 

2021/142  

§ 107 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - sektorsramar - 
information 

2021/22  

§ 108 Ersättningar till förtroendevalda - tillämpningsanvisningar 2019/362  

§ 109 Pension - erbjudande om alternativ KAPL-KL 2020/125  

§ 110 Förbundsordning - Höglandets Ekonomiservicekontor - revidering 2021/171  

§ 111 Tertialrapport 2021 - Höglandsförbundet - information 2021/172  

§ 112 Höglandets Samordningsförbund - äskande av medel 2022 2021/191  

§ 113 Underhåll väg Skedhult Ga:1 till Skedhults gård - rutiner och 
utbildning 

2021/144  

§ 114 Kyckling från Kronfågel 2021/190  

§ 115 Eksjö International Tattoo 2022 2021/199  

§ 116 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner 
och regioner SOU 2021:16 - remiss 

2021/137  

§ 117 Åtgärdsprogram minskad klimatpåverkan 2021-2025 för 
Jönköpingslän - remiss 

2020/325  

§ 118 Antalet anställda och sjukfrånvaro - kommunledningskontoret 2021/30  

§ 119 Chefs- och ledarskapsprogram - information 2021/206  

§ 120 Brottsstatistik 2021 2021/76  

§ 121 Sammanträdesplan 2022 2021/203  

§ 122 Verkställighet medborgarförslag och motioner 2021 2021/196  

§ 123 Obesvarade medborgarförslag och motioner   

§ 124 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - kommunledningskontoret 2021/35  
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Ledningsutskottet    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-17

 
  

Lu § 104 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärende som tillkommer: 
Chefs- och ledarskapsprogram 
 
----

4



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-08-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 105 Budgetuppföljning per 2021-06-30 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 
 
att notera att kommunledningskontoret redovisar en total positiv avvikelse mot 
helårsbudget med 0,9 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,4 
procent, samt 
 
att godkänna redovisad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter juni månad var 29,2 mnkr, vilket 
motsvarar 46,9 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 50 procent.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 61,4 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,9 mnkr.  

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter juni var 0,6 mnkr.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 4,0 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 11,8 mnkr. 

 

 

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2021-06-30 Riktpunkt 50,0%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 301 4 073 49% 8 249 52
Ekonomi & upphandling 8 714 4 273 49% 8 303 411
HR-avdelningen 12 234 4 990 41% 11 643 591
Kommunikationsavd. 11 059 5 075 46% 11 326 -267 
Räddningstjänsten 21 994 10 816 49% 21 898 96
TOTALT 62 302 29 226 46,9% 61 419 883

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 11 748 631 4 024 7 724
TOTALT 11 748 631 4 024 7 724
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-08-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kansliet 
Prognos: +52 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,6 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

 Några mindre olika poster som på totalen innebär en positiv avvikelse.  

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Prognos: +411 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,7 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos.   

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

 Lägre personalkostnader än budget på grund av vakant tjänst 
ekonomiassistent under rekrytering samt partiella tjänstledigheter. 

 Lägre övriga kostnader kopplat till förvaltningshuset.  

HR-avdelningen 
Prognos: +591 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 4,8 procent. Ingen 
förändring jämfört mot föregående månads prognos.  

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

 Företagshälsovården prognostiseras med såväl lägre kostnader som högre 
kostnadsersättningar. Positiv avvikelse mot budget 300 tkr. Det är en 
positiv förändring jämfört mot föregående månad på 100 tkr bland annat 
på grund av beslut att utföra rullbandstest för rök- och kemdykare i egen 
regi.  

 Högre intäkter än budgeterat på grund av ersättningar ifrån 
omställningsfonden, cirka 100 tkr.  

 Fackliga kostnader för hela förvaltningen som HR-avdelningen har budget 
för prognostiseras med en positiv avvikelse på 145 tkr.  

Kommunikationsavdelningen 
Prognos: -267 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,4 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos.     

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

 Kommuncaféterian har varit stängd, vilket prognostiseras med lägre 
intäkter. Kommunens poolbilar prognostiseras köra färre mil, vilket ger 
mindre intäkter till Kommunikationsavdelningen. Kommuncaféterian 
prognostiseras med negativ avvikelse med -255 tkr, poolbilar med negativ 
avvikelse med -215 tkr.  

 Nytt system för elektroniska körjournaler som innebär lägre kostnader, 
cirka 100 tkr. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-08-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Lägre personalkostnader än budget på grund av vakant tjänst, 
kommunikatör, under rekrytering, cirka 150 tkr.   

 Lägre kostnader för medfinansieringen e-utvecklingsrådet cirka 100 tkr, 
vilket delvis kommer att finansiera högre kostnader kopplat till e-arkiv 
under 2021.  

 Lägre fiberkostnader än budgeterat med cirka 50 tkr.  
 Portokostnader prognostiseras med en negativ avvikelse på 210 tkr.  

Räddningstjänsten 
Prognos: +96 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,4 procent. 
Ingen direkt förändring jämfört mot föregående månads prognos.    

Avvikelsen beror framförallt på: 

 Lägre intäkter än budget på grund av inställda utbildningar.  
 Lägre prognostiserade kostnader och högre prognostiserade intäkter inom 

den operativa verksamheten.  
 Högre kostnader för kommunens försäkringar.  

Investeringar 
Prognos: +4,0 mnkr jämfört mot budget som är 11,7 mnkr.  

Inom räddningstjänstens budget finns det medel för en släckbil. Det är medel som 
är avsatta i budgeten för framtida inköp av släckbil. Under åren fram till 2022 
avsätts del av medel för inköpet. Av den anledningen finns 2,3 mnkr i budget 
2021, men kommer inte att användas under 2021. Leveranstid för en lastväxlare 
gör att leveransen inte kommer att ske under 2021. Budget för detta fordon är 4,4 
mnkr. 

Projekt- och införandeplan för HR-system är inte fastställd för hela 
införandeprojektet. Betalningsmodellen för införandeprojektet baserar sig på att 
olika steg ska vara godkända och då utgår ersättning med en procentuell del vid 
dessa tillfällen. Prognosen är justerad för uppdelning mellan 2021 och 2022. Dock 
fortsatt osäkerhet när i tid de olika delarna sker.  

Eksjö kommunfastigheter har tidigare år bekostat delar av åtgärder i Stadshuset. 
Eftersom kommunen äger Stadshuset ska investeringarna för Stadshus och 
Förvaltningshus bekostas av kommunen och finnas i kommunens 
anläggningsregister. Kvarstående belopp i Kommunfastigheters 
anläggningsregister är 1,4 mnkr som avser Stadshuset. Detta kommer att regleras 
under 2021. Utifrån detta påverkar det KLKs investeringsutfall under 2021 med 
motsvarande belopp. Detta är justerat i prognos jämfört med föregående månad.  

Vad Budget Prognos 

Räddningstjänsten 8 085 tkr 1 377 tkr 

Övriga KLK 3 663 tkr 2 647tkr 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-08-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Summa 11 748 tkr 4 025 tkr 

 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-08-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 106 Direktupphandling 2021 - 
kvartalsredovisning två - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/142 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna lämnad rapport 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2021 års internkontroll för kommunledningskontoret godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj (Ks §157, 2021-05-04). 

Internkontrollen berör tre områden, kontroll av effektivitet och ändamålsenlighet 
i verksamheten, kontroll av finansiell rapportering samt kontroll av följsamhet 
mot lagar och förordningar. I kommunens upphandlings- och inköpspolicy 
framgår att området om upphandling och inköp ska vara med i 
internkontrollplanen.  

I kommunledningskontorets internkontrollplan är ett kontrollområde 
direktupphandlingar som ska delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt 
ramavtal eller avtal ingår inte i denna uppföljning.  

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan 
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att 
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på 
dokumentation.  

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör 
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats.  

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas. 

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 2 kommunledningskontoret 
Tre direktupphandlingar mellan 25-100 tkr har kontrollerats. Samtliga av dessa var 
konkurrensutsatta och dokumenterade.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-08-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 

Upphandlingssamordnare
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-08-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 107 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 
– sektorsramar - information 
Dnr KLK 2021/22 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att presentera underlag för att 
budgeten ska rymmas i den ram kommunfullmäktige beslutat om för sektorn 
2022-2023. För 2024 är ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera 
samma ram som 2023. Biträdande ekonomichef Simon Lennermo presenterar 
muntligt kommunledningskontorets förslag till budget 2022-2023, 
verksamhetsplan 2024. Budgetmaterialet kommer att publiceras i samband med 
att ärendet bereds i budgetberedningen 2021-08-25--26. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-08-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 108 Ersättningar till förtroendevalda - 
tillämpningsanvisningar 
Dnr KLK 2019/362 

Beslut  
Ledningsutskottet  

att återremittera ärendet för att komplettera handlingarna ytterligare. 

Ärendebeskrivning  
Den reviderade utgåvan av ersättningsreglementet till förtroendevalda antogs av 
kommunfullmäktige 2019-12-12 § 479. Reglementet behöver i vissa delar 
förtydligas med lokala tillämpningsanvisningar, därav detta ärende. Hänvisningar 
till paragrafnummer avser paragraf i ersättningsreglementet.  

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att 
återremittera ärendet för att komplettera handlingarna ytterligare. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) återremissyrkande mot att 
besluta ärendet idag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med Sebastian Hörlins (S) yrkande. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Ersättning till förtroendevalda i Eksjö kommun 2019-2022, samt arvode till 
presidierna i kommunens helägda bolag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-12 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-08-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 109 Pension - erbjudande om alternativ 
KAPL-KL 
Dnr KLK 2020/125 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ändra beslut Ks § 157 2020-06-02 till att enbart medarbetare som är 
representanter i förvaltningsövergripande ledningsgrupp erbjuds alternativ  
KAP-KL. 
 
Stellan Johnsson (C) deltar inte i beslutet. Ulf Svensson (SD) reserverar sig  
mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Tidigare har det beslutats om att erbjuda Alternativ KAP-KL till alla medarbetare 
som har en lön över 8,5 inkomstbasbelopp som en del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Alternativ KAP-KL är en flexiblare lösning för pensionsplacering 
samt även på det sättet att det går att skydda avsättningen vid dödsfall så att den 
tillfaller dess efterlevande. För Eksjö kommun är detta kostnadsneutralt. 

Inklusive förvaltningsövergripande ledningsgruppen är det 64 medarbetare som 
har lön över 8,5 inkomstbasbelopp. Av dessa är alla chefsbefattningar förutom nio 
medarbetare, varav sex av dessa medarbetare är lärare och tre är specialister inom 
olika områden. 

Vår nuvarande rådgivare i pensionsfrågor har via juriststöd och Sveriges 
kommuner och regioner gjort tolkningen att det är högst tveksamt om det går att 
erbjuda en så bred grupp av anställda Alternativ KAP-KL. Tidigare beslut taget av 
Ks 2020-06-02 har inte marknadsförts till den bredare gruppen då det under 
hösten kom indikationer på en stramare tolkning. 

Erbjudandet kan utan tveksamhet förmedlas till kommundirektör, sektorchefer, 
HR- och ekonomichefer samt beslut kring någon ytterligare befattning som kan 
vara aktuell. För att göra urvalet tydligt föreslås att medlemmar av den 
förvaltningsövergripande ledningsgruppen ska få möjlighet till Alternativ KAP-
KL. I dagsläget förutom ovanstående befattningar innefattar det även kanslichef 
och kommunikationschef. 
 
Anställda som redan har förmånen påverkas inte. Idag har fem medarbetare 
Alternativ KAP-KL i Eksjö kommun. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-08-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Växla lön mot pension 
Tillsvidareanställda medarbetare i kommunen har möjlighet att växla lön till 
pension. Löneväxlingen innebär att medarbetaren tar en del av bruttolönen och 
placerar i pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Det är dock inte alltid 
fördelaktigt att växla lön till pension eftersom den allmänna pensionen, 
sjukpenninggrundande inkomst med mera kan påverkas. Medarbetare som har en 
årslön på under 8,07 inkomstbasbelopp rekommenderas inte att löneväxla lön mot 
pension.  

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Ulf svensson (SD) avslag på 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännanden proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Ulf Svenssons (SD) avslagsyrkande. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 
Information från Söderberg & Partners 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-chef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-08-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 110 Förbundsordning - Höglandets 
Ekonomiservicekontor - revidering 
Dnr KLK 2021/171 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reviderat förslag till förbundsordning för Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning  
I samband med att ekonomiservicekontor för medlemskommunerna och 
Höglandsförbundet inrättas i Höglandsförbundet från 1 december 2021 behöver 
förbundsordningen, som är förbundets styrande dokument, revideras för att 
inkludera den nya verksamheten. I den reviderade förbundsordningen har även 
uppdraget kring kompentens reglerats mot Höglandsförbundets tidigare uppdrag. 

Direktionen för Höglandsförbundet har 2021-05-28 § 21 behandlat förslag till 
revidering av förbundsordningen och skickat den för slutgiltigt fastställande i 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Direktionens beslut2021-05-28 
Förbundsordning för Höglandsförbundet 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet 
Kommunfullmäktige

15



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottets  2021-08-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 111 Tertialrapport 2021 – Höglandsförbundet 
- information 
Dnr KLK 2021/172 

Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Direktionen för Höglandsförbundet godkände 2021-05-28 Höglandsförbundets 
tertialrapport 2021 och har överlämnat den till medlemskommunerna för 
information. 
 
Tertialrapporten är den första rapporten för 2021 och omfattar perioden  
2021-01-01—2021-04-30 både i finansiella mått, men även i den mån utfall finns 
gällande Höglandsförbundets verksamhetsmål i förhållande till den fastslagna 
budgeten för 2021. 
 
Årets budgeterade resultat är 1 098 tkr vilket motsvarar 1 procent av förbundets 
omsättning under året. Det prognostiserade resultatet för perioden är 504 tkr. 
Självfinansieringsgraden för investeringar uppgår till 284 procent för perioden. 
100 procent eller mer i självfinansiering innebär att investeringarna fullt ut 
finansieras med utrymme av avskrivningar och årets resultat, vilket stärker 
förbundets finansiella ställning. 
 
Förbundets övergripande mål mäts genom 10 indikatorer. Flertalet av 
indikatorerna är inte framtagna vid tertialrapporten. Det finansiella målet om 
självfinansieringsgrad prognostiseras uppnås på trotts att målet gällande 1 procent 
i resultatnivå för löpande tre år inte prognostiseras uppnås fullt ut. 
 

Beslutsunderlag  
Direktionens beslut 2021-05-28 
Tertialrapport 2021 Höglandsförbundet 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Lu § 112 Höglandets Samordningsförbund - 
äskande av medel 2022 
Dnr KLK 2021/191 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att utöka budget inför 2022 med ytterligare 2325 kr, samt  
 
att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Höglandets Samordningsförbund äskar av utökade medel inför 2022 från 
medlemskommunerna, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda 
kommun samt Region Jönköpings Län. 

Enligt den av medlemmarna godkända förbundsordningen ska medlemmarna 
lämna bidrag till Höglandets Samordningsförbund för att täcka förbundets 
kostnader.  Verksamheten ska, enligt lag*, finansieras till 50 procent av staten 
(Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), 25 procent av Region 
Jönköpings län och 25 procent av kommunerna på Höglandet.   

Enligt information från Försäkringskassan finns möjlighet att förstärka 
budgeten inför 2022 under förutsättning att Region Jönköpings län och 
Höglandets sex kommuner bidrar med samma mängd medel. Enligt detta kan 
förbundets budget öka med 62 000 SEK. Förändringen i nivå/part ses i 
nedanstående tabell.   

Fördelning Bidrag 2021 Utökat bidrag 2022 Förändring 

FK/AF 3 996 000 4 027 000 31 000 

Region Jönköpings län 1 998 000 2 013 500 15 500 

Aneby kommun 119 880 120 810 930 

Eksjö kommun 299 700 302 025 2 325 

Nässjö kommun 559 440 563 780 4 340 

Sävsjö kommun 199 800 201 350 1 550 

Tranås kommun 339 660 342 295 2 635 

Vetlanda kommun 479 520 483 240 3 720 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Summa 7 992 000 8 054 000 62 000 

 
 *Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

Beslutsunderlag  
Höglandets Samordningsförbund – äskande av medel 2022 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Höglandets Samordningsförbund
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Lu § 113 Underhåll väg Skedhult Ga:1 till 
Skedhults gård - rutiner och utbildning 
Dnr KLK 2021/144 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 § 210 att utifrån den felaktiga 
beslutshanteringen och jävssituationen i ärendet uppdra till kommundirektören att 
ta fram rutiner för hur eventuella jävssituationer framöver ska hanteras och 
undvikas samt att återrapportera detta till kommunstyrelsens sammanträde 2021-
08-31, samt att tillse att förvaltnings- och koncernledningen genomgår en 
uppdaterande utbildning gällande regler kring jävssituationer. 

Koncernledningsgruppen (kommundirektör, sektorschefer, vd för helägda bolag, 
ekonomichef, HR-chef, kanslichef, upphandlingssamordnare och 
utvecklingsledare EBO) har genomgått utbildning i jäv den 1 juni 2021. 
Utbildningsledare var chefsjurist Lars-Åke Svensson från Jönköpings kommun. 
Utbildningen ingick i det avtalet som vi har med Jönköpings kommun gällande 
juristkompetens.  

Rutiner för hur jävssituationer ska hanteras och undvikas finns sedan tidigare på 
sociala sektorn inom IFO verksamheten. Med utgångspunkt från dessa har rutiner 
tagits fram tillsammans med chefsjurist Lars-Åke Svensson. Rutinen bygger på 
kunskap, dialog (rådgivning) och försiktighet. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Rutin jävsituationer 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-11 
 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Lu § 114 Kyckling från Kronfågel 
Dnr KLK 2021/190 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta följa utvecklingen gällande kyckling 
från Kronfågel. 

Ärendebeskrivning  
Kronfågel som är ett företag som slaktar kycklingar (ca: 1 miljon djur/vecka) från 
svenska uppfödare av kyckling. De skriver följande på sin hemsida gällande 
problematiken med ostuckna djur. 

”Vidtagna åtgärder 
Vi rapporterade problemet till myndigheterna i höstas och förstärkte då också den manuella 
bevakningen med extra kontrollpersonal. Vi investerade i nya verktyg, såg över våra rutiner och 
förbättrade arbetsytan. Tyvärr räckte det inte för att helt avhjälpa problemet och i höstas köpte 
vi därför även en ny stickmaskin. På grund av pandemin tog det tyvärr tid att få maskinen och 
installatörerna till Sverige så fort som vi önskade. Sedan den installerades i januari har 
maskinen tyvärr inte heller levt upp till våra och myndigheternas krav och vi har därför 
kontinuerligt felsökt och kalibrerat den sedan dess. Vi arbetar fortsatt med kalibrering av den 
nya maskinen och har fortsatt ha extra kontrollpersonal. Vi arbetar med att installera ännu en 
kontroll-lösning efter stickmaskinen.” 

Ostuckna kycklingar 

 
 Tidsperiod  Antal ostuckna djur*  Antal Rödskinn**  Totalt antal slaktade 

djur  
Vecka 21  4  0  1 160 000 st  
Vecka 22  5  0  1 157 000 st  
Vecka 23  2  0  1 130 000 st  
Vecka 24  8  0  1 152 000 st  
Vecka 25  0  0  974 826 st  
Vecka 26  3  0  1 139 308 st  
Vecka 27  3  0  1 078 766 st  
Vecka 28  3  0  1 091 579 st  
Vecka 29  3  0  1 114 650 st  
Vecka 30  1  0  1 113 017 st  
Vecka 31  1  0  1 127 917 st  
Sedan årsskiftet  181  0  33 033 306 st  
Mål/Krav från Länsstyrelsen  Några enstaka ostuckna 

kycklingar per år.  
0  
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Ostuckna djur innebär att kycklingarna inte blivit stuckna i halsen och tömda på 
blod (avlivade enligt lag) innan de förs till skålning. De är dock sedan tidigare 
nedsövda, bedövade och medvetslösa och utan hjärtfrekvens/blodcirkulation. 

Eksjö kommun 

Kommunen köper drygt 2 ton kyckling per år från Kronfågel via upphandlade 
avtal med Martin och Servera. Det är främst kycklingfärs och kycklingköttbullar. 
Måltidsamordnaren i kommunen har tidigare gjort bedömningen att kommunen 
ska fortsätta servera kyckling från Kronfågel eftersom företaget har en 
handlingsplan för att komma tillrätta med problemet. Resultatet har varit stabilt 
med en försämring vecka 24 och sedan en förbättring resen av sommaren. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att förvaltningen ska följa utvecklingen och 
återkomma om det sker en försämring alternativt att Kronfågel inte når sin 
målsättning i slutet av året.   

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Kundinformation 9 augusti 2021 
Kundinformation 12 augusti 2021 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Måltidsverksamheten
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Lu § 115 Eksjö International Tattoo 2022 
Dnr KLK 2021/199 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föreslagen överenskommelse men med oförändrat kommunalt 
anslag, samt  
 
att utifrån pågående dialog med regionen avvakta beslut om eventuellt utökat 
anslag. 

Ärendebeskrivning  
Föreningen Eksjö International Tattoo genomför evenemanget på uppdrag av 
Eksjö kommun och i samarbete med Försvarsmakten, Eksjö garnison och 
Svenska kyrkan. Tattoo i Eksjö genomfördes för första gången 1989. Vid 
föreställningen 2014 dubbeljubilerade evenemanget då det genomfördes för 
tionde gången, 25 år efter dess premiär. Det är därmed det äldsta aktiva tattooet i 
Sverige.  

2022 är det dags igen, föreningen är i full gång med planeringen och 
marknadsföringen. 

Överenskommelsen har tagits fram i samarbete mellan kommunen och 
föreningen.  

Gällande budgeten från kommunen så är det en uppräkning utifrån prisökningar 
för planering och genomförande. 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Sebastian Hörlin (S) att godkänna 
föreslagen överenskommelse men med oförändrat kommunalt anslag, samt 
 
att utifrån pågående dialog med regionen avvakta beslut om eventuellt utökat 
anslag. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Sebastian 
Hörlins (S) ändringssyrkande. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandena 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Överenskommelse 2022 
Överenskommelse 2020 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Eksjö International Tattoo
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Lu § 116 En väl fungerande ordning för val och 
beslutsfattande i kommuner och regioner SOU 
2021:16 - remiss 
Dnr KLK 2021/137 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att avge yttrandet till Finansdepartementet. 
 
Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning  
Regeringskansliet har gett Eksjö kommun möjlighet att yttra sig över den statliga 
utredningen ”En välfungerande ordning för val i kommuner och regioner”. 
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om en väl fungerande ordning 
för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Syftet med uppdraget är att 
åstadkomma en valordning som är lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställer 
representation från politiska minoriteter. Uppdraget syftar även till att tillförsäkra 
fortsatt goda möjligheter för ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande i 
kommuner och regioner. 
 

Eksjö kommun ställer sig positiv till betänkandet. De två delarna i betänkandet 
som Eksjö kommun mest fokuserat på är:  

 hur möjlighet till automatiserat beslutsfattande kan införas i kommuner 
och regioner. Utredningen ska särskilt överväga hur ett automatiserat 
beslutsfattande bör förenas med principerna för det kommunala 
beslutsfattandet, Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och EU:s dataskyddsförordning. 

 Utredningen ska vidare analysera ordningen för val i kommun och 
regionfullmäktige och särskilt ta ställning till hur det kan säkerställas att 
ledamöter, valda av fullmäktige, som avgår från ett kommunalt organ får 
en ersättare som tillhör samma parti. Vidare ska utredningen analysera om 
regleringen i lagen om proportionellt valsätt är ändamålsenlig. 

 
Anledningen till det är att dessa frågor är viktiga för en mindre kommun som 
Eksjö med ca 17 800 invånare. Det är mycket positivt med en tydlighet i 
lagstiftningen kring beslutsfattande, då kommunen arbetar med att se över 
processen med att automatisera försörjningsstöd. Att införa automatisering är en 
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del i att effektivisera och använda resurser rätt, med begränsade resurser är det än 
viktigare i den lilla kommunen.  
 
Detsamma gäller säkerställandet när valda ledamöter som avgår från ett 
kommunalt uppdrag ersätts och att det då säkerställs att ersättaren tillhör samma 
parti. Med färre ledamöter i kommunfullmäktige till exempel, är risken troligtvis 
större i en liten kommun att ersättaren kan komma att tillhöra ett annat parti, 
annars. Därför välkomnar kommunen den delen också av utredningens förslag. 
 
Remissyttrandet har tagits fram i samverkan med grannkommunen Aneby, som 
också är remissinstans. Aneby kommun med sin storlek, med knappt 7000 
invånare, ser liksom Eksjö att de frågor som uppmärksammats i Eksjös svar är 
viktiga för Aneby med den storleken på kommun och ställer sig liksom Eksjö 
bakom förslaget i sin helhet. 
 
 
Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Sebastian Hörlin (S) att i slutet av 
näst sista stycket lägga till ”Dock borde en liknande skrivelse kunna övervägas 
generellt, det vill säga även om valet skett genom majoritetsval eftersom det även 
då finns risk att representationen, vid ett fyllnadsval, kan förändras”, samt  
 
att nytt stycke efter det ovanstående lägga till ”Utredningen föreslår även att 
möjligheten att begära proportionellt valsätt vid val av ersättare enbart ska finnas 
om ledamöterna valts på detta vis. Utredningen nämner att minoritetsskyddet 
riskerar att försvagas men framför inte någon direkt anledning till att en reglering 
av detta slag faktiskt behövs. Det bör därför övervägas om inte möjligheten att 
begära proportionellt valsätt vid val av ersättare ska kvarstå, oavsett hur 
ledamöterna valdes. Detta för att inte försvaga det minoritetsskydd som 
lagstiftningen är avsedd att skapa”. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkanden mot avslag. 
 
Ledningsutskottet beslutar att avslå yrkandena. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, kanslichef 
Remissmissiv SOU 2021-16 
En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen  
Finansdepartementet 
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Lu § 117 Åtgärdsprogram minskad 
klimatpåverkan 2021-2025 för Jönköpingslän - 
remiss 
Dnr KLK 2020/325 

Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta för kommunen redovisade åtgärder enligt reviderad version av 
åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan 2021–2025 Jönköpings län. Bilaga 1. 

Ärendebeskrivning  
I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta fram åtgärdsprogram för länets arbete med 
de nationella miljömålen. I Jönköpings län finns totalt fem åtgärdsprogram som 
alla består av åtgärder som kommunerna (och andra organisationer) väljer att åta 
sig eller inte.  
 
I Eksjö kommun pågår nu ett arbete med att ta fram en ny Miljöpolicy. När 
Miljöpolicyn är antagen kommer vi arbeta fram en handlingsplan. Tanken är att de 
åtgärder som vi åtar oss och har åtagit oss i länets åtgärdsprogram kommer utgöra 
grunden i handlingsplanen.  

 
För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län: 

 Hälsans miljömål 2016–2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 10 åtgärder, 
varav 1 är genomförd) 

 Vattnets miljömål 2017–2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 12 åtgärder, 
varav 3 är genomförda) 

 Grön handlingsplan 2018–2022 (Eksjö kommun har åtagit sig 6 åtgärder, 
varav 4 är genomförda) 

 
Nya åtgärdsprogram som nu antagits: 

 Minskad klimatpåverkan 2021–2025 
 Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 

 
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan syftar till att förbättra klimat- och 
energiarbetet i Jönköpings län. Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Det 
vi gör idag har stor påverkan på framtiden och kommande generationer. I 
Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska våra utsläpp av växthusgaser.  
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Åtgärdsprogrammet ersätter ett tidigare program som gällde mellan åren 2015-
2019. Under perioden 15 december 2020 till och med 31 mars 2021 gavs 
organisationer möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nytt program, samt 
svara på vilka av åtgärderna som man vill bidra med att genomföra. Eksjö 
skickade in sitt remissvar i mars 2021. Remissrundan medförde att 17 åtgärder har 
genomgått någon form av förändring eller korrigering. Den största förändringen 
är att åtgärden Minska avfallet flyttas över till Hälsans miljömål som just nu är 
under revidering. Innehållsmässigt har inte några förändringar gjort som påverkar 
Eksjö kommuns förutsättningar att genomföra de åtgärder man svarat att man vill 
åta sig under remissrundan.  

Sammantaget har nu programmet 21 åtgärder och 6 projektåtgärder. En 
sammanställning av synpunkterna och hur Länsstyrelsen har hanterat dem, finns i 
Remissredogörelsen. Bilaga 2. Längst fram i redogörelsen finns en 
sammanfattning där man kan se vilka åtgärder som har justerats och vilka som står 
kvar som de var i remissversionen. De färdiga formuleringarna av själva 
åtgärderna, samt vilka som kommunerna och Eksjö kommun åtagit sig, finns i den 
senaste versionen av åtgärdsprogrammet som också bifogas.  

Åtgärderna ska genomföras under programtiden (2021–2025) och följs upp 
årligen genom rapportering till Länsstyrelsen. Varje åtgärd i programmet har 
tillhörande indikatorer. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 
Bilaga 1 Åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan 2021–2025 version 2021-06-28 
Bilaga 2 Remissredogörelse Minskad klimatpåverkan  
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Lu § 118 Antalet anställda och sjukfrånvaro - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/30 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Enligt ledningsutskottet 2021-06-15 § 99 har kommunledningskontoret i uppdrag 
att säkerställa att tillbud och arbetsskador löpande anmäls enligt gällande rutiner, 
samt att återrapportera till ledningsutskottets sammanträde 2021-08-17. 

Vid Kommunledningskontorets ledningsgrupp 2021-08-19 ska information ges 
från HR-avdelningen till övriga chefer i kommunledningskontorets ledningsgrupp 
angående tillbud och arbetsskador samt kunskap kring hur systemstödet fungerar. 
En planering för hur Kommunledningskontoret säkerställer att arbetsskador och 
tillbud anmäls löpande tas fram för de verksamheter som finns inom 
kommunledningskontoret. 
 
Eksjö kommun har på övergripande nivå i inspektionsmeddelande, från 
genomförd inspektion, den 2021-06-09 av Arbetsmiljöverket fått krav gällande 
tillbud.  Enligt inspektionsmeddelandet ska Eksjö kommun tydliggöra, förankra 
och informera kring tillbud i verksamheten.  Eksjö kommun ska säkerställa 
rutinen kring hur arbetstagare/chefer ska rapportera tillbud som inträffar i 
verksamheten.  
 
Eksjö kommun kommer att åtgärda kravet i inspektionsmeddelandet genom att 
arbeta fram en åtgärdsplan i Centrala samverkansgruppen tillika skyddskommittén 
som sedan ska genomföras. Inför Centrala samverkansgruppen kommer frågan att 
hanteras av förvaltningsövergripande ledningsgrupp. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 
Ledningsutskottets beslut 2021-06-15 
 
      

Utdrag:  
HR-avdelningen
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Lu § 119 Chefs- och ledarskapsprogram - 
information 
Dnr KLK 2021/206 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun planerar för ett chefs- och ledarutvecklingsprogram som har två 
grenar. Den ena med fokus på kunskap och den andra grenen med fokus på 
individuell utveckling. Syftet är att rusta chefer med kunskap som krävs i 
uppdraget som chef samt ge möjlighet att utvecklas som chef och ledare i Eksjö 
kommun. 

Vid medarbetarsamtal eller annan uppföljning som sker mellan chef och dennes 
chef sker planering och uppföljning om vilka utbildningar/utvecklingsinsatser 
som genomförts och hur planeringen ser ut framåt. Vissa utbildningar är 
obligatoriska. Detta ska läggas in i utvecklingsplanen vid medarbetarsamtalet. 

För att administrera chefs- och ledarskapsprogrammet kommer den modul i HR-
systemet som heter WinLas kompetens att användas. 

Kunskapsspåret kommer bland annat att innehålla utbildningar som bedrivs 
digitalt, fysisk på plats eller i filmformat. 

Chefskörkortet 
Hållbart ledarskap 
Rehabilitering och korttidssjukfrånvaro 
Samverkan 
Arbetsrätt vid misskötsamhet 
Ekonomi grund och fördjupningsutbildning 
Möta media 
LAS-hantering utifrån Allmänna Bestämmelser 
Upphandling 
Bättre arbetsmiljöutbildning 
Lönemodell 
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Spåret med Individuell utveckling kommer bland annat att innehålla: 

Mentorskap och mentorsutbildning 
Skuggning 
Personlighetstester 

Programmet planeras vara i full gång 2022 men kommer att delvis startas under 
hösten 2021. 

 

----
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Lu § 120 Brottsstatistik 2021 
Dnr KLK 2021/76 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av brottsstatistik för Eksjö kommun per 2021-06-30 

                                                 Jan-Juni 
 
Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter)    13 
Tillgrepp i butik      14 
Trafiknykterhetsbrott – narkotika     23 
Trafiknykterhetsbrott – alkohol       5 
Tillgrepp genom inbrott – fritidshus       8 
Ringa narkotikabrott innehav/bruk   107 
Dopningsbrott        6 
Skadegörelse (exkl. stat, kommun…)     76 
Tillgrepp genom inbrott (ej bostadshus, fritidshus)    78 
Tillgrepp genom inbrott – bostad     15 
Våld i offentlig miljö      20 
Brott i nära relationer      35 

 

 

Beslutsunderlag  
Statistik 
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Lu § 121 Sammanträdesplan 2022 
Dnr KLK 2021/203 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-31, samt  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-31 
komplettera sammanträdesplanen. 

Ärendebeskrivning  
Förslag till sammanträdesdagar för år 2021 avseende utskott, nämnder, 
beredningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats vid 
kommunledningskontoret och redovisas vid dagens sammanträde. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att hänskjuta 
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-31, samt  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-31 
komplettera sammanträdesplanen. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) ändringsyrkanden mot 
förvaltningens förslag till beslut. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandena. 

Beslutsunderlag  
Sammanträdesplan 2022 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Lu § 122 Verkställighet medborgarförslag och 
motioner 2021 
Dnr KLK 2021/196 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen, samt 
 
att uppföljningen anmäls till Kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Till dagens sammanträde redovisas motioner och medborgarförslag från 2021 och 
bakåt, som inte tidigare redovisats som verkställt. Av uppföljningen framgår att 8 
motioner och 39 medborgarförslag behandlats under perioden. 

Beslutsunderlag  
Förteckning av verkställighet motioner och medborgarförslag 
Tidigare redovisade motioner och medborgarförslag 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Sociala sektorn 
Samhällsbyggnadssektorn
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Lu § 123 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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Lu § 124 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/35 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 6 delegationsbeslut gjorda ut HR-chef, 
förhandlingsansvarig, och upphandlare. 

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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