
   

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-14

 
 
Sammanträde med  Ledningsutskottet  
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-16:30, Digitalt möte som genomförs via Teams med              

anledning av covid-19 pandemin. Ordförande, kommundirektör och sekreterare deltar på 
plats och sammanträdet sänds från kommunfullmäktigesalen. 

  
Beslutande 

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

  
  
Tjänstgörande ersättare Christer Ljung (L) tjänstgörande ersättare för Ulf Svensson (SD) § 130-131 

Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 127-129, 132-139 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Rozita Hedqvist (S) 
Birgitta Johanson (S) 
Christer Ljung (L) § 127-129, 132-139 
Bo Ljung (KD) 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 129-130 
Catharina Tingvall, kanslichef § 130 
Karin Höljfors, ekonomichef § 131 
Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig § 134-135 

 
Övriga   
 
Utses att justera Sebastian Hörlin 
 
Justeringens plats  Digital signering via kommunens e-tjänst    Paragrafer 127-139 
och tid 2021-09-20 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Helena Lundborg 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Annelie Hägg 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Sebastian Hörlin 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet   2021-09-14 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Ledningsutskottet  
 
Sammanträdesdatum 2021-09-14 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-09-20 Datum då anslag  2021-10-12 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
 

  

2Ledningsutskottets protokoll 2021-09-14
(Signerat, SHA-256 A5B8B84FDE5112AF438D077B8063545E866F5015455565306A6946808516CCF3)

Sida 2 av 47



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet   2021-09-14 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 127 Godkännande av föredragningslistan   

§ 128 Information om digital närvaro vid politiska möten 2021/239  

§ 129 Delårsrapport per 2021-08-31 - kommunledningskontoret 2021/29  

§ 130 Resultatdialog 2021 - kommunledningskontoret 2021/226  

§ 131 Budget 2022-23, verksamhetsplan 2024 - förslag till sektorsramar 2021/134  

§ 132 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 - Höglandsförbundet 2021/165  

§ 133 Förändra och anpassa arbetssättet efter covid-19 pandemin - 
motion 

2021/131  

§ 134 Eksjö kommuns lönepolitik 2021/198  

§ 135 Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal 2021/213  

§ 136 Anstaltsetablering - kriminalvården 2021/223  

§ 137 Gemensam nämnd och förvaltning för myndighetsärende inom 
bygg- och miljö 

2021/229  

§ 138 Obesvarade medborgarförslag och motioner   

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

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-14

 
  

Lu § 127 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Ärende som utgår:  
Anmälningsärende 
Hantering av avgifter för laddinfrastruktur 
 
Ärende som tillkommer:  
Information om digital närvaro vid politiska möten
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 128 Information om digital närvaro vid 
politiska möten 
Dnr KLK 2021/239 

Beslut  
Ledningsutskottet beslut 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-05 att nämnder, beredningar, utskott och 
bolagsstyrelser och kommunfullmäktige rekommenderas genomföra alla möten på 
distans så länge lokala allmänna råd från folkhälsomyndigheten aviserar detta. 29 
september försvinner folkhälsomyndighetens rekommendation som ligger bakom 
detta beslut vilket innebär att beslutet upphör att gälla. 

Beslutet från kommunfullmäktige den 2020-04-23 att deltagande i nämnd-, 
berednings-, utskotts- och kommunstyrelsens sammanträden, får ske på distans 
under Covid -19 pandemin gäller även fortsättningsvis.  
 
Även kommunfullmäktigesbeslut från 2020-09-24 gäller fortfarande det vill säga 
att möjlighet att medverka digitalt gäller för deltagare i riskgrupper och att 
deltagande i kommunfullmäktiges sammanträden får ske på distans under Covid -
19 pandemin. 

 Om ledamot är i någon riskgrupp och har för avsikt att delta digitalt på 
ovanstående möte så ska ordförande och sekreterare meddelas senast två 
dagar före mötet.  

 Digitala möten sker via Teams, länk skickas ut av sekreterare via mail 
(eksjo.se adressen). 

Beslutsunderlag  
PM från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-09-14 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Nämnder 
Beredningar 
Ledningsutskott 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottets  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 129 Delårsrapport per 2021-08-31 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att kommunledningskontoret redovisar en total positiv avvikelse mot 
helårsbudget med 1,6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,5 
procent, samt 
 
att godkänna redovisad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter augusti månad var 39,5 mnkr, vilket 
motsvarar 63,4 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 66,7 procent.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 60,7 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1,6 mnkr.  

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter augusti var 0,6 mnkr.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 3,5 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 11,7 mnkr. 

 

 

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2021-08-31 Riktpunkt 66,7%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 301 5 191 63% 7 993 308
Ekonomi & upphandling 8 714 4 877 56% 8 130 584
HR-avdelningen 12 234 7 231 59% 11 152 1 082
Kommunikationsavd. 11 059 7 559 68% 11 482 -423 
Räddningstjänsten 22 004 14 653 67% 21 975 29
TOTALT 62 312 39 510 63,4% 60 732 1 580

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 11 748 638 3 539 8 209
TOTALT 11 748 638 3 539 8 209

6Ledningsutskottets protokoll 2021-09-14
(Signerat, SHA-256 A5B8B84FDE5112AF438D077B8063545E866F5015455565306A6946808516CCF3)

Sida 6 av 47



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottets  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kansliet 
Prognos: +308 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,7 procent. 
Det är en positiv förändring jämfört mot föregående prognos med 256 tkr. 
Förändringen beror framförallt på högre intäkter för sålda administrativa tjänster 
samt att aktiviteter exempelvis utbildningsinsatser och projekt har förskjutits på 
grund av coronapandemin.   

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

 Högre intäkter (ca 70 tkr) relaterat till dels sålda administrativa tjänster 
samt kompensation sjukersättning covid-19.  

 Lägre övriga kostnader framförallt relaterat till att aktiviteter såsom 
utbildning, resor, projekt har förskjutits på grund av coronapandemin. Har 
tidigare varit prognostiserat att mer skulle hinnas med under 2021 än vad 
som kommer att göras. Återhållsamhet av övriga kostnader har också 
skett.  

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Prognos: +584 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 6,7 procent. 
Det är en positiv förändring jämfört mot föregående prognos på 173 tkr. 
Förändringen beror framförallt på lägre beräknade personalkostnader, högre 
intäkter för sålda tjänster.    

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: +1082 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 8,8 procent. Det är en 
positiv förändring jämfört mot föregående prognos på 491 tkr. Förändringen 
beror framförallt på lägre personalkostnader för projektorganisation på 
driftbudget där motsvarande belopp (ca 300 tkr) återfinns på investeringsprojektet 
för HR-system. Övrig förändring beror framförallt på återhållsamhet av övriga 
kostnader samt att aktiviteter exempelvis utbildningsinsatser förskjutits bland 
annat på grund av coronapandemin.  

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

 Företagshälsovården prognostiseras med såväl lägre kostnader som högre 
kostnadsersättningar. Positiv avvikelse mot budget 300 tkr.  

 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.  

 Förvaltningsövergripande kostnader för friskvård, chefsdagar, chefs- och 
ledarskapsutbildning prognostiseras positivt med ca 150 tkr där stora delar 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottets  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

av positiv avvikelse kan relateras till färre aktiviteter, förskjutna aktiviteter 
och digitala möten till följd av coronapandmin.  

 Återhållsamhet övriga kostnader, lägre personalkostnader på grund av 
sjukskrivningar, där del av sjuklönekostnader även kompenserats utifrån 
de tillfälliga ersättningarna för sjuklöner på grund av coronapandemin.   

Kommunikationsavdelningen 
Prognos: -423 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,8 procent. Det 
är en negativ förändring jämfört mot föregående prognos på 156 tkr där drygt 
hälften beror på flytt av till nya lokaler för Tryckservice i syfte av bland annat 
skapa mer utrymme till Linnéskolan. Övrig förändring av prognosen är fördelat på 
flera mindre poster.      

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. Avvikelsen är relaterad 
till åtgärder på grund av coronapandemin. Även Tryckservice har 
påverkats där även flytt till andra lokaler skett från augusti. Totalt för 
dessa verksamheter prognostiseras en negativ avvikelse på ca 650 tkr.  

 Portokostnader prognostiseras med en negativ avvikelse på 210 tkr.  
 De högre kostnaderna hämtas delvis in genom lägre kostnader för 

elektroniska körjournaler (ca 100 tkr), tillfälligt halverade kostnader för 
medfinansieringen av e-utvecklingsåret (ca 100 tkr), lägre fiberkostnader 
för förvaltningen som helhet (ca 50 tkr) samt lägre personalkostnader (ca 
230 tkr) framförallt på grund av personalvakans hos kommunikatörerna 
cirka tre månader under rekrytering.  

Räddningstjänsten 
Prognos: +29 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,1 procent. Det 
är en negativ förändring jämfört mot föregående prognos på 67 tkr. Förändringen 
finns på några olika mindre poster, däribland försäkringar och den operativa 
verksamheten.  

Avvikelsen beror framförallt på: 

 Första halvåret 2021 har till stor del präglats av coronapandemin 
Utbildningsverksamheten har i stort legat nere men beräknas göra viss 
återhämning under hösten. Några större eller kostbara insatser har inte 
skett under första halvåret och sommaren kan betraktas som normal utan 
större skogsbränder eller översvämningar. Kostnaderna för kommunens 
försäkringsskydd ökar igen framförallt inom motorfordonsområdet. 

Investeringar 
Prognos: +3,5 mnkr jämfört mot budget som är 11,7 mnkr.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottets  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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. 

En transportbil har vid föregående prognos varit med, men leverans kommer 
förmodligen att ske under 2022 istället. Därav är prognosen för 2021 sänkt.  

Det finns budget för införandeprojekt HR-system där delbetalningar sker under 
såväl 2021 som 2022. Därav en positiv avvikelse mot budget år 2021 på ca 2,5 
mnkr.  

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.   

Vad Budget Prognos 

Räddningstjänsten 8 085 tkr 837 tkr 

Övriga KLK 3 663 tkr 2702 tkr 

Summa 11 748 tkr 3 539 tkr 

 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, 2021-09-10 
Bilaga Uppföljning och analys av verksamhetsplan - Kommunledningskontoret  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 130 Resultatdialog 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/226 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Resultatdialogen för kommunledningskontoret kommer genomföras onsdagen den 
13 oktober. Syftet med resultatdialogen är att få möjlighet till en fördjupad dialog om 
både aktuella och strategiska frågor samt en uppföljning av verksamhetens 
grunduppdrag och effektmålen i kommunprogrammet.  

Under dagens sammanträde finns möjlighet till inspel som ledningsutskottets 
presidium och kommundirektör tar med sig till resultatdialogen.  

Dialog kring följande frågor   

 Vilka är de mest prioriterade frågorna för beredningen och verksamheten 
som finns behov av att lyfta? Aktuellt för kommande 6 månader samt på 
längre sikt 

 Reflektioner kring avvikelser och verksamhet utifrån den ekonomiska 
genomlysningen. 

På resultatdialogen kommer måltidsverksamheten att diskuteras. 

 

Beslutsunderlag  
Kommunprogram   
Verksamhetsplan som beslutades på kommunstyrelsen hösten 2020  
Uppföljning och analys av verksamhetsplan inklusive delårsrapport per sista augusti  
Ekonomisk genomlysning avvikelseanalys   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 131 Budget 2022-23, verksamhetsplan 2024 - 
förslag till sektorsramar 
Dnr KLK 2021/134 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

  

 
att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 

följande: 

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 
  Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet 
med nedanstående: 

 

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år
(mnkr):

2022 2023 2024

Samhällsbyggnadssektorn 45,6 45,8 46,7
Tillväxt- och utvecklingssektorn 63,4 62,1 63,9
Barn- och utbildningssektorn 487,8 497,0 498,7
Sociala sektorn 483,4 480,7 479,2
Kommunledningskontoret 63,8 64,7 66,3
KS/KF/Nämnder 7,2 7,1 7,1
Överförmyndaren 2,3 2,3 2,4
Revisionen 1,4 1,4 1,4
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat 17,8 41,5 66,2
Kapitalkostnad ofördelat 6,1 -1,8 -6,2
Resultatfond 1,0 1,0 1,6
Utvecklingsmedel 1,2 0,9 2,4
KS Oförutsett 1,0 0,7 1,0
KS integrationsmedel 0,3 0,3                0,3
Totalt 1 182,2 1 203,6 1 230,8
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -1 088,1 -1 144,7 -1 174,1 -1 196,7 -1 228,2
Avskrivningar -24,0 -23,9 -28,0 -26,4 -22,0
Verksamhetens nettokostnader -1 112,1 -1 168,7 -1 202,1 -1 223,1 -1 250,1
Skatteintäkter 818,2 857,6 882,9 910,6 935,8
Generella statsbidrag och utjämning 335,8 342,0 338,3 332,0 334,4
Verksamhetens resultat 41,9 30,9 19,0 19,5 20,0
Finansiella intäkter 7,2 5,5 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Extraordinära poster
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Resultat / skatteintäkter o bidrag 4,2% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Justering för avskrivningar/nedskrivning 24,0 23,9 28,0 26,4 22,0
Justering för avsättning 1,7 -0,4 -2,9 -0,4 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 73,6 59,3 49,6 50,9 47,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -4,4
Förändring kortfristiga skulder 20,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,5 59,3 49,6 50,9 47,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25,8 -53,9 -44,2 -41,0 -43,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar -73,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,1 -53,9 -44,2 -41,0 -43,1

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 74,7 5,4 5,4 9,9 3,9
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 62,6 62,6 68,0 73,4 83,3
Likvida medel vid årets slut 137,3 68,0 73,4 83,3 87,2

2022 2023 2024 

Samhällsbyggnadssektorn  19,9 19,9 26,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   5,9   4,8   6,0  
Barn- och utbildningssektorn     7,4   4,4   5,2 
Sociala sektorn    3,5   2,3   2,5 
Kommunledningskontoret      7,6   9,6   3,4 

Totalt   44,2  40,1 43,1 

att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med  
tabell A och B, 
 
Tabell A Resultatdialog 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Tabell B Balansbudget 
 

 
 
Ledningsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer  

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt 
bygglov tillförs 
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen 
att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad 
neddragning av trädgårdsmästartjänst verkställs 
att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att ramen tillförts resurser för hyresökningar 
att resurser tillförts för hälsocenter från 2024 
att resurser för lokalkostnader Norra Storgatan tillförts 
att resurser för internationell samordning tas bort 
att resurser för sektorsutveckling tas bort 
att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för 
helårseffekt 
att resurser för Småladsrallyt tillförs 2022 
att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag 
att effektivisering på museet sker från 2022 
att kostnader för Smålands turism minskar ramen och resurser för annan 
marknadsföring tillförs 
att resurser för sommaraktiviteter tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
att resurser för årets lägerkommun tillförs 2024 
att resurser tillförs för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin 
att resurser för aktivitetsbidrag minskas 
att driftmedel för näringsliv minskas 
att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12 
att resurser för städ minskar på Campus I12 
att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12 

att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade 
intäkter från migrationsverket 
att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning 
att resurser för ökad andel förskollärare tillförs 
att medel tillförs för fortbildning av lärare i förskoleklass 
att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha 
delårseffekt 2024 
att resurser tillförs för IT-pedagogik under hela planperioden 
att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan 
att resurser tillförs för läsa-skriva-räkna garanti 
att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan 
att utökning av lärare på estetprogram sker 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att utökning av psykologtjänst sker 
att ökade resurser för läromedel tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
att tillföra resurser för att minska ensamarbete på demensenheter 
att tillföra resurser för utemiljön på äldreboenden 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall 
att anpassa resurser för nattpatrullen efter nuvarande organisation 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske 
att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller 
biståndsenheten 
att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen 
att resurser för fyra ungdomslotsar permanentas 
att resurser tillförs för försörjningsstöd och placeringskostnader 
att medel tillförs för att förbättra ventilationen i gamla polishuset 
att fastighetseffektiviseringar ska genomföras 
att resurser för brandskyddsutbildning tillförs 
att resurser tillförs för Yrkesresan 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 

att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att tillföra resurser för kvalitetsstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem 
för styrning och ledning med delårseffekt 2024 
att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med 
bolagen 
att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader 
att tillföra resurser för delfinansierng av en HR-administratör  
att minska resurser för företagshälsovård och personlarm  
att KS/KF/Nämnder ska göra en effektivisering 2023 
 
Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustafsson (S) reserverar sig till förmån för 
Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – 
förslag till sektorsramar 

Ärendebeskrivning  
Till dagens sammanträde har det inkommit två förslag till beslut gällande budget 
2022-2023, verksamhetsplan 2024 förslag till sektorsramar. Alliansens förslag och 
Socialdemokraternas förslag. 

Nedan presenteras Alliansens förslag och Socialdemokraternas förslag. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Alliansens förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024, 
förslag till sektorsramar 

 

 
att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 

följande: 

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 
  Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet 
med nedanstående: 

 

2022 2023 2024 

Samhällsbyggnadssektorn  19,9 19,9 26,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   5,9   4,8   6,0  
Barn- och utbildningssektorn     7,4   4,4   5,2 
Sociala sektorn    3,5   2,3   2,5 
Kommunledningskontoret      7,6   9,6   3,4 

Totalt   44,2  40,1 43,1 

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år
(mnkr):

2022 2023 2024

Samhällsbyggnadssektorn 45,6 45,8 46,7
Tillväxt- och utvecklingssektorn 63,4 62,1 63,9
Barn- och utbildningssektorn 487,8 497,0 498,7
Sociala sektorn 483,4 480,7 479,2
Kommunledningskontoret 63,8 64,7 66,3
KS/KF/Nämnder 7,2 7,1 7,1
Överförmyndaren 2,3 2,3 2,4
Revisionen 1,4 1,4 1,4
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat 17,8 41,5 66,2
Kapitalkostnad ofördelat 6,1 -1,8 -6,2
Resultatfond 1,0 1,0 1,6
Utvecklingsmedel 1,2 0,9 2,4
KS Oförutsett 1,0 0,7 1,0
KS integrationsmedel 0,3 0,3                0,3
Totalt 1 182,2 1 203,6 1 230,8
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -1 088,1 -1 144,7 -1 174,1 -1 196,7 -1 228,2
Avskrivningar -24,0 -23,9 -28,0 -26,4 -22,0
Verksamhetens nettokostnader -1 112,1 -1 168,7 -1 202,1 -1 223,1 -1 250,1
Skatteintäkter 818,2 857,6 882,9 910,6 935,8
Generella statsbidrag och utjämning 335,8 342,0 338,3 332,0 334,4
Verksamhetens resultat 41,9 30,9 19,0 19,5 20,0
Finansiella intäkter 7,2 5,5 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Extraordinära poster
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Resultat / skatteintäkter o bidrag 4,2% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Justering för avskrivningar/nedskrivning 24,0 23,9 28,0 26,4 22,0
Justering för avsättning 1,7 -0,4 -2,9 -0,4 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 73,6 59,3 49,6 50,9 47,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -4,4
Förändring kortfristiga skulder 20,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,5 59,3 49,6 50,9 47,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25,8 -53,9 -44,2 -41,0 -43,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar -73,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,1 -53,9 -44,2 -41,0 -43,1

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 74,7 5,4 5,4 9,9 3,9
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 62,6 62,6 68,0 73,4 83,3
Likvida medel vid årets slut 137,3 68,0 73,4 83,3 87,2

att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med  
tabell A och B, 
 
Tabell A Resultatdialog 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Tabell B Balansbudget 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ledningsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer  

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt 
bygglov tillförs 
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen 
att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad 
neddragning av trädgårdsmästartjänst verkställs 
att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer 
 
att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att ramen tillförts resurser för hyresökningar 
att resurser tillförts för hälsocenter från 2024 
att resurser för lokalkostnader Norra Storgatan tillförts 
att resurser för internationell samordning tas bort 
att resurser för sektorsutveckling tas bort 
att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för 
helårseffekt 
att resurser för Småladsrallyt tillförs 2022 
att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag 
att effektivisering på museet sker från 2022 
att kostnader för Smålands turism minskar ramen och resurser för annan 
marknadsföring tillförs 
att resurser för sommaraktiviteter tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
att resurser för årets lägerkommun tillförs 2024 
att resurser tillförs för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin 
att resurser för aktivitetsbidrag minskas 
att driftmedel för näringsliv minskas 
att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12 
att resurser för städ minskar på Campus I12 
att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12 

att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade 
intäkter från migrationsverket 
att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning 
att resurser för ökad andel förskollärare tillförs 
att medel tillförs för fortbildning av lärare i förskoleklass 
att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha 
delårseffekt 2024 
att resurser tillförs för IT-pedagogik under hela planperioden 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan 
att resurser tillförs för läsa-skriva-räkna garanti 
att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan 
att utökning av lärare på estetprogram sker 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att utökning av psykologtjänst sker 
att ökade resurser för läromedel tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 

att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
att tillföra resurser för att minska ensamarbete på demensenheter 
att tillföra resurser för utemiljön på äldreboenden 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall 
att anpassa resurser för nattpatrullen efter nuvarande organisation 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske 
att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller 
biståndsenheten 
att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen 
att resurser för fyra ungdomslotsar permanentas 
att resurser tillförs för försörjningsstöd och placeringskostnader 
att medel tillförs för att förbättra ventilationen i gamla polishuset 
att fastighetseffektiviseringar ska genomföras 
att resurser för brandskyddsutbildning tillförs 
att resurser tillförs för Yrkesresan 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 

att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att tillföra resurser för kvalitetsstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem 
för styrning och ledning med delårseffekt 2024 
att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med 
bolagen 
att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader 
att tillföra resurser för delfinansierng av en HR-administratör  
att minska resurser för företagshälsovård och personlarm  
att KS/KF/Nämnder ska göra en effektivisering 2023 

 

 

20Ledningsutskottets protokoll 2021-09-14
(Signerat, SHA-256 A5B8B84FDE5112AF438D077B8063545E866F5015455565306A6946808516CCF3)

Sida 20 av 47



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Budgetförslagets uppfyllelse av mål i budgetdirektivet 
Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och 
finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna 
uppfyllas till största del.  

I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas 
och därav fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Förutsättningarna har 
förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts 
för 2022.  

Prioriterade mål  

Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kommenteras nedan i kursiv 
text:. 

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2022-2024 särskilt beakta: 

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

 Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i 
balans, integration, bostäder, digitalisering och kompetensförsörjning, 
prioritera följande: 

 

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

o Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. 
Minskade intäkter från Migrationsverket och ökade kostnader inom 
försörjningsstöd och placeringar har beaktats för att med dagens kännedom ha en 
korrekt budget. Inom vissa verksamheter har ambitionsnivån sänkts eller höjts och 
resurser minskats eller ökat. Neddragningar som ligger i budgeten är framtagna i 
sektorerna och förankrade med sektorsledningarna.  Detta arbetssätt tillsammans 
med politiska beslut och en fortsatt tydlig kommunikation i internbudgetarbetet 
leder till att ambitionsnivån i verksamheterna stämmer överens med tilldelad 
budgetram.  
 

- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas. 
o Utökning av barn-och ungdomssektorns och sociala sektorns ramar för att 

möjliggöra ett fortsatt arbete för ett inkluderade samhälle. 
Bemanning inom äldreomsorg och skola har prioriterats, satsningar på 
sommarlovsaktiviteter, ungdomslotsar och samordning mellan sektorerna för 
barn och unga skapar förutsättningar för att stödja barn och unga att 
utvecklas.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

- Öka och bredda tillgången till bostäder. 
o I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna möta behov av 

planer och bygglov under planperioden 
 

- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 
effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet 
o Resurser för digitala system finns avsatta i alla verksamheter, i slutet av 

planperioden också ett beslutsstödssystem för hela förvaltningen.  
 

- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna 
tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet. 

 

o Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen 
prioriteras i Campus I12s verksamhet   
Resurser finns också för chefs- och ledarskapsprogram. 

Finansiella mål  

Hur de finansiella målen uppfylls i budgetförslaget kommenteras nedan med kursiv text: 

I direktivet framgår följande 

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 
planperioden. 

o Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr 
 

- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-24 ska 
tillsammans med budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 
1,8 procent.  

o Överskottet budgeteras till  
2022: 2,0% 
2022: 2,0% 
2023: 2,0% 

(KF beslut i juni) 

vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och att det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med 
budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 procent.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2015-2024 vara självfinansierade. 

o Investeringarna självfinansieras under planperioden i den mening att årets 
överskott tillsammans med icke-likvidpåverkande poster, främst 
avskrivningar, täcker investeringarna. Även under 10-års perioden 2015-
2024 självfinansieras investeringarna, självfinansieringsgraden på 10-
årsperioden är 106 procent. 
 

- För finansiellt sparande under planperioden ska 5 mnkr årligen avsättas 
2022-2024. 

o Utrymme för finansiellt sparande under planperioden är 19,2 mnkr, fördelat 
på 5,4 mnkr 2022, 9,9 mnkr 2023 och 3,9 mnkr 2024. I snitt under 
planperioden överstiger det finansiella sparandet 5 mnkr årligen. 

 

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

o Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 65 
procent under planperioden, 2022 budgeteras att 64,6 procent uppnås. Med 
pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från 6,7 procent i bokslut 2020 till 
17,1 procent 2022. 

 

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

o Koncernbudget är ännu inte sammanställd, i bokslut 2020 uppnåddes 31,1 
procent i soliditet i koncernen. Med en årlig förstärkning av soliditen gör att 
40 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt dock inte till 2022-23. 

 

I budgetförslaget följs således direktivet gällande de finansiella målen. Men det är 
av ytterst vikt att de budgetramar som fastställs också hålls för att de finansiella 
målen i budget ska kunna uppnås i bokslut. 
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Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2023, 
verksamhetsplan 2024, förslag till sektorsramar 

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 

(mnkr): 

2022 2023 2024
  

Samhällsbyggnadssektorn      45,6  46,2 48,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   64,6  62,7 61,7 
Barn- och utbildningssektorn 485,2             494,7            500,3 
Sociala sektorn  485,4 482,2            481,5 
Kommunledningskontoret      63,9   64,5 65,9 
KS/KF/Nämnder      7,2     7,1   7,1 
Överförmyndaren      2,3     2,3   2,4 
Revisionen       1,4     1,4   1,4 
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat     17,8   41,5             66,2 
Kapitalkostnad ofördelat      6,1    -1,8 -6,2 
Resultatfond       1,0     1,2      1,2 
Utvecklingsmedel      0,3     0,3   0,3 
KS Oförutsett      1,0     1,0   1,0 
KS integrationsmedel      0,3     0,3               0,3 
Genomlysningsarbete      0,4     0,0               0,0  

Totalt                      1 182,2           1 203,6         1 230,8     

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en genomlysning med stöd av 
extern part. Genomlysningen ska avse kommunens övergripande organisation 
samt de delar av kommunens verksamheter där kommunen avviker gentemot 
andra kommuner enligt den ekonomiska genomlysning som tidigare har 
genomförts. 

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 

följande: 

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 

Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 
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Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet 
med nedanstående: 

2022 2023 2024 

Samhällsbyggnadssektorn  19,9 19,9 26,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   5,9   4,8   6,0  
Barn- och utbildningssektorn     7,9   4,4   5,2 
Sociala sektorn    3,5   2,3   2,5 
Kommunledningskontoret      7,6   9,6   3,4 

Totalt   44,7  41,0 43,1 

 

att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med  
tabell A och B, 

25Ledningsutskottets protokoll 2021-09-14
(Signerat, SHA-256 A5B8B84FDE5112AF438D077B8063545E866F5015455565306A6946808516CCF3)

Sida 25 av 47



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Tabell A resultatbudget 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -1 088,1 -1 144,7 -1 174,1 -1 196,7 -1 228,2
Avskrivningar -24,0 -23,9 -28,0 -26,4 -22,0
Verksamhetens nettokostnader -1 112,1 -1 168,7 -1 202,1 -1 223,1 -1 250,1
Skatteintäkter 818,2 857,6 882,9 910,6 935,8
Generella statsbidrag och utjämning 335,8 342,0 338,3 332,0 334,4
Verksamhetens resultat 41,9 30,9 19,0 19,5 20,0
Finansiella intäkter 7,2 5,5 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Extraordinära poster
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Resultat / skatteintäkter o bidrag 4,2% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Justering för avskrivningar/nedskrivning 24,0 23,9 28,0 26,4 22,0
Justering för avsättning 1,7 -0,4 -2,9 -0,4 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 73,6 59,3 49,6 50,9 47,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -4,4
Förändring kortfristiga skulder 20,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,5 59,3 49,6 50,9 47,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25,8 -53,9 -44,7 -41,0 -43,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar -73,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,1 -53,9 -44,7 -41,0 -43,1

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 74,7 5,4 4,9 9,9 3,9
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 62,6 62,6 68,0 72,9 82,8
Likvida medel vid årets slut 137,3 68,0 72,9 82,8 86,7
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Tabell B, Balansbudget 
 

 
 
 
Ledningsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer  

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt 
bygglov tillförs 
att indexökning för skötsel av park, gator och vägar ingår i ramen 
att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad 
neddragning av stadsträdgårdsmästartjänst verkställs 
att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer 

Bokslut Budget Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Tillgångar
Anläggningstillgångar 528,8 545,5 560,1 581,2
Omsättningstillgångar 249,3 256,3 266,0 270,0
Summa tillgångar 774,2 778,1 801,8 826,0 851,2
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 497,3 508,1 525,5 540,7 562,2
Rörelsekapital -35,4 -14,9 -7,9 1,8 5,8
Summa eget kapital 461,8 493,2 517,7 542,5 568,0
därav årets resultat 41,6 31,4 24,5 24,9 25,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,0 15,2 14,9 14,6 14,7
Avsatt för deponi 1,6 1,2 0,8 0,4 0
Summa avsättningar 16,6 16,4 15,7 15,0 14,7
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 747,0 778,1 801,8 826,0 851,2

Soliditet 59,7% 63,4% 64,6% 65,7% 66,7%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 409,7 393,0 380,2 365,6 352,0
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 6,7% 12,9% 17,1% 21,4% 25,4%
Borgensförbindelser 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

att minskning av konsulter ska ske  
att budgetera för ett ökat uttag ur skogen med hänvisning till bedömt 
utrymme för ett fortsatt hållbart skogsbruk enligt skogbruksplanen 
att utökade resurser tillförs för hantera fler ärenden kopplat till förorenad mark 
att resurser för gator och vägar ökas 
att resurser för parken ökas 
att tidigare beslut om utebliven indexökning enskilda vägar återtas 

att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att ramen tillförts resurser för hyresökningar 
att resurser för internationell samordning tas bort 
att resurser för sektorsutveckling halveras 
att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för 
helårseffekt 
att vandrarhemmet ska generera intäkter 
att resurser för sommaraktiviteter tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
att resurser för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin tillförs 
att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag 
att Klinten ska ha full kostnadstäckning 
att driftmedel för näringsliv minskas 
att tidigare beslut om ytterligare besparing inom SFI återtas 
att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12 
att visualiseringsutbildningarna på Campus I12 inte startar hösten 2022 utan 
avvecklas, men att elever som redan påbörjat sina studier ges möjlighet att slutföra 
dessa samt att medel tillförs för den tillfälligt ökade kostnaden 
att resurser för städ minskar på Campus I12 
att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12 
att omorganisation av Tillväxt- och utvecklingssektorn sker till 2023 

att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade 
intäkter från migrationsverket 
att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning 
att resurser för ökad andel förskollärare tillförs 
att medel tillförs för fortbildning av lärare i förskoleklass 
att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs 
att tillföra resurser för likvärdiga förutsättningar i förskolan 
att återföra tidigare minskning av personal inom fritidshem och förskoleklass 
att utöka lärarresurs för ökad klassorganisation i grundskolan 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha 
delårseffekt 2024 
att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet mindre grundskolor 
att minska resurser för IT-pedagogik  
att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan 
att tillföra resurser för kompetensutveckling i matematik 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan 
att resurser för uppehållsrum på gymnasiet tillförs 
att resurser för estetlärare på gymnasiet tillförs 
att återföra del av tidigare minskning av personal inom gymnasieskolan 
att resurser för uppdaterade lokaler tillförs 
att kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs 
att utökning av psykologtjänst sker 
att resurser för kompetensutveckling minskas 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
 
att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall 
att anpassa resurser för nattpatrullen efter nuvarande organisation 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske 
att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller 
biståndsenheten 
att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen 
att resurser för Villan utökas 
att resurser för fyra ungdomslotsar permanentas 
att resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader 
att medel tillskjuts för att förbättra ventilationen i gamla polishuset 
att fastighetseffektiviseringar ska genomföras 
att resurser för brandskyddsutbildning tillförs 
att resurser tillförs för Yrkesresan 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 

att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att tillföra resurser för kvalitetsstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem 
för styrning och ledning med delårseffekt 2024 
att tillföra verksamhetsmedel för hållbarhetsarbete 
att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med 
bolagen 
att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader 
att tillföra resurser för delfinansierng av en HR-administratör  
att minska resurser för företagshälsovård och personlarm  
att effektivisera servicefunktioner inom kommunledningskontoret 
att medel tillskjuts för att kompensera för minskade statsbidrag avseende funktion 
som beredskaps- och säkerhetssamordnare 
att KS/KF/Nämnder ska göra en effektivisering 2023 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Budgetförslagets uppfyllelse av mål i budgetdirektivet 
Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och 
finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna 
uppfyllas till största del.  

I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas 
och därav fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Förutsättningarna har 
förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts 
för 2022.  

Prioriterade mål  

Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kommenteras nedan i kursiv 
text: 

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2022-2024 särskilt beakta: 

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

 Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i 
balans, integration, bostäder, digitalisering och kompetensförsörjning, 
prioritera följande: 

 

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

o Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. 
Minskade intäkter från Migrationsverket och ökade kostnader inom 
försörjningsstöd och placeringar har beaktats för att med dagens kännedom ha en 
korrekt budget. Inom vissa verksamheter har ambitionsnivån sänkts eller höjts och 
resurser minskats eller ökat. Neddragningar som ligger i budgeten är framtagna i 
sektorerna och förankrade med sektorsledningarna.  Detta arbetssätt tillsammans 
med politiska beslut och en fortsatt tydlig kommunikation i internbudgetarbetet 
leder till att ambitionsnivån i verksamheterna stämmer överens med tilldelad 
budgetram.  
 

- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas. 
o Utökning av barn-och ungdomssektorns och sociala sektorns ramar för att 

möjliggöra ett fortsatt arbete för ett inkluderade samhälle. 
Bemanning inom äldreomsorg och skola har prioriterats, satsningar på 
sommarlovsaktiviteter, ungdomslotsar och samordning mellan sektorerna för 
barn och unga skapar förutsättningar för att stödja barn och unga att 
utvecklas.  
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- Öka och bredda tillgången till bostäder. 
o I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna möta behov av 

planer och bygglov under planperioden 
 

- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 
effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet 
o Resurser för digitala system finns avsatta i alla verksamheter, i slutet av 

planperioden också ett beslutsstödssystem för hela förvaltningen.  
 

- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna 
tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet. 

 

o Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen 
prioriteras i Campus I12s verksamhet   
Resurser finns också för chefs- och ledarskapsprogram. 

Finansiella mål  

Hur de finansiella målen uppfylls i budgetförslaget kommenteras nedan med kursiv text: 

I direktivet framgår följande 

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 
planperioden. 

o Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr 
 

- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-24 ska 
tillsammans med budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 
1,8 procent.  

o Överskottet budgeteras till  
2022: 2,0 % 
2022: 2,0 % 
2023: 2,0 % 

(KF beslut i juni) 

vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och att det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med 
budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 procent.  
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2015-2024 vara självfinansierade. 

o Investeringarna självfinansieras under planperioden i den mening att årets 
överskott tillsammans med icke-likvidpåverkande poster, främst 
avskrivningar, täcker investeringarna. Även under 10-års perioden 2015-
2024 självfinansieras investeringarna, självfinansieringsgraden på 10-
årsperioden är 106 procent. 
 

- För finansiellt sparande under planperioden ska 5 mnkr årligen avsättas 
2022-2024. 

o Utrymme för finansiellt sparande under planperioden är 18,7 mnkr, fördelat 
på 4,9 mnkr 2022, 9,9 mnkr 2023 och 3,9 mnkr 2024. I snitt under 
planperioden överstiger det finansiella sparandet 5 mnkr årligen. 

 

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

o Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 65 
procent under planperioden, 2022 budgeteras att 64,6 procent uppnås. Med 
pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från 6,7 procent i bokslut 2020 till 
17,1 procent 2022. 

 

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

o Koncernbudget är ännu inte sammanställd, i bokslut 2020 uppnåddes 31,1 
procent i soliditet i koncernen. Med en årlig förstärkning av soliditen gör att 
40 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt dock inte till 2022-23. 
 

I budgetförslaget följs således direktivet gällande de finansiella målen. Men det är 
av ytterst vikt att de budgetramar som fastställs också hålls för att de finansiella 
målen i budget ska kunna uppnås i bokslut. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

32Ledningsutskottets protokoll 2021-09-14
(Signerat, SHA-256 A5B8B84FDE5112AF438D077B8063545E866F5015455565306A6946808516CCF3)

Sida 32 av 47



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar 
Annelie Hägg (C), Markus Kyllenbeck (M) och Ulf Björlingson (M) bifall till 
Alliansens förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – förslag till 
sektorsramar 
 
Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustafsson (S) bifall till 
Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – 
förslag till sektorsramar 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Alliansens förslag till beslut mot 
Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Ledningsutskottet beslutar att bifalla Alliansens förslag till budget 2022-2023, 
verksamhetsplan 2024  

Beslutsunderlag  
Alliansens förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 
Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024   
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Lu § 132 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-
2024 - Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2021/165 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 för 
Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning  
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på  
1 195 tkr för 2022, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet. Resultatet för 2023 budgeterats med 1 procent och för 2024 
med 1 procent. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 
2020 uppgå till 10 500 tkr.  
 
Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster 
beräknas uppgå till 128 procent under 2022. För budget 2022 och 
verksamhetsplan 2023-2024 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna 
målet 100 procent. Förbundets omsättning ökar med 7 procent i budget 2022 mot 
föregående år. Ökning består framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret 
och GIS-systemet är inkluderat i budgeten. 

Efter direktionens beslut 2021-05-28 §19 har Höglandsförbundets budget 2022 
varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna. Vid samråden med respektive 
kommunstyrelserna har inga synpunkter på justering av budgeten framförts.  

Beslutsunderlag  
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024    
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Lu § 133 Förändra och anpassa arbetssättet efter 
covid-19 pandemin - motion 
Dnr KLK 2021/131 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 

att motionen anses besvarad 

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson framför i motion 2021-04-22 följande. 

Coronapandemin har påverkat hela Jönköpings Län och kommunernas olika sätt 
att arbeta. För att kunna bedriva det kommunala arbetet så har alla alternativa 
arbetssätt vuxit fram, och det digitala arbetssättet har vuxit sig allt starkare. 
Förhoppningsvis kommer vi att gå klokare ur denna pandemi och med flera av de 
anpassningar som gjorts i kommunen kan permanentas. Varje verksamhet och 
bolag har gjort anpassningar och man bör fundera på hur dessa kan utvecklas och 
effektivisera kommunen. Inom administrationen och politiken kan det finnas 
vinster med arbete hemifrån och mer samordning för en effektivare verksamhet, 
(digitala möten), och med nya rutiner. Pandemin har inneburit en stresstest för 
hela organisationen och kommunen som belyst både styrka och svagheter samt 
luft i systemet. Detta bör ses som en möjlighet att stå starkare inför framtiden. 
Med ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen ger samtliga 
organisatorer och kommunala bolag i Eksjö kommun i uppdrag att utreda vilka 
arbetssätt som kan förändras, förbättras och permanentas framöver med lärdom 
av pandemin. 

Svar 
I samband med att pandemin slog till i Sverige våren 2019 så aktiverades staben i 
kommunen. Staben leds av räddningschefen och består av personer från 
kommunledningskontoret och experter inom området såsom elevhälsochef och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Stabens uppdrag har varit att följa 
händelseutvecklingen, sammanställa och delge information och föreslå beslut i 
olika ärenden rörande pandemin. Staben har under hela pandemin följt 
utvecklingen gällande arbetssätt, arbetsmetoder och arbetsmiljön. Staben 
rapporterar till förvaltningsledningsgruppen om hur arbetet fortskrider osv. 
Gällande förändrade arbetssätt som motionären föreslår så pågår det arbetet sedan 
pandemin började och förvaltningen med hjälp av staben är nu mitt uppe i att 
förbereda för en eventuell återgång till arbetsplatserna för de som arbetar hemma. 
Samtidigt pågår och har pågått ett stort arbete att öppna upp verksamheterna som 
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varit stängda. Nya riktlinjer för distansarbete är påväg upp till kommunstyrelsen 
för beslut. Gällande vilka digitala möten som ska fortsätta kommer det utredas allt 
eftersom möjligheten till fysiska möten öppnas upp, det vi vet idag är att 
kunskaperna gällande digitala möten har ökat så att det inte kan anses som ett 
hinder i framtiden.   

Slutsats  

Det som motionären föreslår har pågått sedan pandemin startade och kommer på 
under lång tid därav förslaget att motionen ska anses besvarad.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-09-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Motion från Ulf Svensson (SD) 2021-04-22 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionären
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Lu § 134 Eksjö kommuns lönepolitik  
Dnr KLK 2021/198 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet för komplettering av underlag gällande bland annat 
jämförelser av löneläge i arbetsmarknadsregionen, samt komplettering med 
kommunens styrande dokument gällande lönesättning. 

Ärendebeskrivning  
Under kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-03 § 234 beslutades att i 
samband med ny lönemodell så skulle även förslag på Eksjö kommuns lönepolitik 
arbetas fram.  
 
Lönepolitiken är ett av flera medel för att nå den vision, den utveckling och de 
uppsatta verksamhetsmålen som vi önskar i Eksjö kommun.  

Lönepolitiken ska ge förutsättningar för ett hållbart medarbetar- och chefskap och 
en strategiskt långsiktig kompetensförsörjning.  

Kommunens lönepolitik ska 
 
• Bidra till en strategiskt hållbar kompetensförsörjning av samtliga verksamheter  
  i kommunen. 

• Bidra till att Eksjö kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare med  
  engagerade medarbetare. 

• Bidra till hållbarhet inom tillgängliga ekonomiska ramar. 

• Vara en grund för genomförande av årlig löneöversyn enligt kollektivavtal. 

Mål  

Lönebildningen ska 
 
• Bidra till att nå målen för verksamheterna i Eksjö kommun. 

• Stimulera till förbättringar av verksamheternas kvalitet, effektivitet och  
  produktivitet 

• Bidra till ett aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete 

• Ge förutsättningar för ett kort- och långsiktigt arbete mot önskvärd lönestruktur 
  med en relevant och tydligt differentierad lönespridning genom att 
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- Eksjö kommun har ett löneläge där medianlönen inom    
  yrkesgrupper som omfattar mer än tio medarbetare ligger i nivå  
  med, eller över medianlönen för motsvarande yrkesgrupper inom 
  Jönköpings län. Jämförelsen baserar sig på partsgemensam  
  statistik, sammanställd av SKR. 

- Eksjö kommun har en lönespridning inom yrkesgrupper som  
                        omfattar mer än tio medarbetare som motsvarar en spridning om  
                        minst 25 procent vid percentil 10/percentil 90 och som möjliggör  
                        rekrytering och bibehållande av kompetens för samtliga verksamheter. 

• Hållas inom beslutade ekonomiska ramar 

Lönesättningen ska 
 
• Göras vid nyrekrytering, vid den årliga löneöversynen och enligt möjligheter i  
  centrala och lokala kollektivavtal 

• Vara möjlig att göra vid strukturella förändringar i befattningar eller i  
   verksamheterna 

• Baseras på en bedömning av befattningens innehåll, krav på kompetens,  
  svårighetsgrad, ansvarsområden och arbetsförhållanden 

• Vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat 

• Ge möjlighet till en relevant och tydligt differentierad lönespridning 
 
• Kommunfullmäktige avsätter budget för årlig löneökningskostnad. 

• Kommunstyrelse beslutar om lönepolitisk inriktning. 

• Förhandlingsdelegationen tar beslut om inriktning för årlig löneöversyn. 

• Förvaltningsledning beslutar om rutiner och stöddokument efter genomförd 
samverkan. 

• HR-avdelningen tar fram och dokumenterar rutiner, tillämpningsanvisningar  
  och stöddokument för lönesättning utifrån styrdokument. 

• HR-avdelningen genomför och håller samman processen för den årliga  
   löneöversynen. 

• HR-avdelningen genomför utbildningar och ger den fortlöpande informationen  
  som lönesättande chefer behöver för att tillämpa intentionerna i centrala  
  kollektivavtal och följa Eksjö kommuns lönepolitik och tillhörande dokument. 

• Lönesättande chef sätter lön och säkerställer intentionerna i Eksjö kommuns  
  kulturhandbok. 
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• Medarbetare och chef genomför lönesamtal i dialog utifrån givna   
  förutsättningar. 

• Fackliga organisationer bevakar det partsgemensamma ansvaret för  
  tillämpningen av centrala kollektivavtal. 
 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Annelie Hägg (C) med bifall från 
Sebastian Hörlin (S) att återremittera ärendet för komplettering av underlag 
gällande bland annat jämförelser av löneläge i arbetsmarknadsregionen, samt 
komplettering med kommunens styrande dokument gällande lönesättning. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) återremissyrkande mot avslag. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig 2020-08-31 
Kommunstyrelsens beslut 201-09-03 
      

Utdrag:  
Ledningsutskottet 
HR-avdelningen 
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Lu § 135 Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal 
Dnr KLK 2021/213 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att se över innehåll 
kopplat till IT-relaterade frågor samt samråda med Höglandets IT kring detta. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har sedan 2004 ett lokalt kollektivavtal som möjliggör 
överenskommelse om distansarbete för enskild medarbetare, efter beslut av 
ansvarig chef. Ur arbetsrättslig synpunkt krävs inget lokalt kollektivavtal för att 
reglera detta, och utformningen av avtalet motsvarar inte dagens möjlighet till 
modern informationsteknik och verksamhetsanpassning.  

Det lokala avtalet kommer därför att sägas upp, för att ersättas med en riktlinje 
om reglering av distansarbete. 

Riktlinjen innehåller den reglering av distansarbete som följer av gällande ramavtal 
i EU, och rekommendationer i centrala Huvudöverenskommelser om lön och 
allmänna anställningsvillkor mellan SKR och kollektivavtalsbärande fackliga 
organisationer. 

Innehållet i riktlinjen motsvarar även den reglering av distansarbete som följer av 
lagstiftning och föreskrifter rörande arbetsmiljö, arbetstider och skattelagstiftning, 
samt i enlighet med övergripande policys i Eksjö kommun. 

Beslut om möjlighet till distansarbete utgår från verksamhetens behov och 
möjligheter, baseras på frivillighet från parterna och omfattningen dokumenteras i 
enskild överenskommelse mellan medarbetare och chef. 

Efterlevnaden av riktlinjen följs upp på olika nivåer i verksamheten och kan 
tillämpas utifrån förutsättningarna inom respektive sektor, verksamhet och 
arbetsplats. 
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Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Markus Kyllenbeck (M) att återremittera ärendet för att ge förvaltningen i 
uppdrag att se över innehåll kopplat till IT-relaterade frågor samt samråda med 
Höglandets IT kring detta. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) återremissyrkande mot 
avslag. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig 2021-08-31 
Eksjö kommuns riktlinjer för distansarbete 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen
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Lu § 136 Anstaltsetablering - kriminalvården 
Dnr KLK 2021/223 

Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att visa ett fortsatt intresse för anstaltetablering inom kommunen. 

Ärendebeskrivning  
Kriminalvården håller på med en utbyggnad av anstalter. Första delen av 
utbyggnad består av förtätningar och tillbyggnad vid befintliga anstalter men även 
flera nya anstalter är påväg att uppföras. En plan är att gå från dagens 4300 platser 
till 7000 platser år 2030. 

För att nå utbyggnadsplanen behöver flera nya anstalter byggas, en av dessa 
planeras att byggas/etableras i området mellan Norrköping och Jönköping, för 
denna etablering är Eksjö kommun aktuellt. 

Anstalten som ska etableras i närområdet planeras att ha 300-500 platser och vara 
en klass två anstalt. Klass två innebär att det är en låst anstalt, klass ett är en 
högrisk anstalt och klass tre är en öppen anstalt. För att etablera en anstalt av 
denna storlek krävs någonstans mellan 30-50 hektar mark varav det inhängda 
området med byggnader är cirka 15-18 hektar. Byggnaderna är oftast två våningar 
och källare. Platsen bör vara tillgänglig med kollektiv trafiken, ha cykelväg samt 
ligga cirka 10 km från närmsta tätort.  

Totalt inom kriminalvården arbetar det 70 olika yrkesgrupper. För varje plats 
räknar man med en anställd, detta innebär 300-500 arbetstillfällen.  

Befintliga anstalter i Sverige ägs av den privata marknaden och hyrs ut på 
långtidskontrakt till Kriminalvården. På samma sätt planeras etableringen i när 
området. 

För att kommunen ska vara aktuell krävs ett nära samarbete för att få allt att 
fungera tillexempel mark, infrastruktur, arbetskraft, räddningstjänst och samarbete 
med flera intressenter såsom regionens sjukvård med flera. 

En tänkbar väg är att samarbeta med en annan kommun det vill säga lägga det på 
gränsen mellan två kommuner och på så sätt dela på fördelarna (och nackdelarna).  

Kriminalvården kommer att ställa frågan till Eksjö kommun under vecka 39 ifall 
kommunen är intresserad av att gå vidare som en av flera tänkbara kommuner. Då 
kommer kriminalvården göra fördjupade utredningar för att hitta lämplig plats.  
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Slutsats 
Kommunen är van att ha mycket offentlig verksamhet under lång tid med bra 
resultat tillexempel Garnisonen, Länsdelssjukhus, Polisen på höglandet, 
Tingsrätten, SIS (Statens institutionsstyrelse) dvs. Långanässkolan och Hässleby 
behandlingshem med flera. Detta tillsammans med möjligheten till många 
arbetstillfällen gör att jag anser att kommunen ska visa ett fortsatt intresse och 
vara med på fortsatta utredningar. Att visa ett fortsatt intresse innebär inga 
förbindelser med kriminalvården. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-09-06 
Presentation anstaltsetablering 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadssektorn 
Tillväxt och utvecklingssektorn
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Lu § 137 Gemensam nämnd och förvaltning för 
myndighetsärende inom   bygg- och miljö 
Dnr KLK 2021/229 

Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam 
miljö- och byggnämnd, gällande myndighetsutövning samt gemensam förvaltning 
för verksamheten,  
                                                                                             
att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen 30 november 2021. 

Ärendebeskrivning  
Fråga har inkommit till Eksjö kommun om intresse finns av en gemensam miljö- 
och byggnämnd med Aneby kommun. Den ev tänkta gemensamma 
organisationen avgränsas till att endast hantera ärenden avseende 
myndighetsutövning. Möjligheter till samverkan mellan kommuner i 
myndighetsfrågor regleras i kommunallagen. 

Att inrätta en gemensam organisation minskar sårbarheten gällande bemanning 
och det stärker det kollegiala arbetet. En större organisation kan uppfattas som 
mer attraktiv gällande rekrytering och kan därför öka möjligheten för rekrytering 
av specialistkompetens.  

Om beslut tas för en gemensam nämnd bör inrättande ske i samband med ny 
mandatperiod med start den 1 januari 2023. 

Yrkande 
 
Sebastian Hörlin (S) yrkar bifall till beslutsförslaget 
 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från Annelie Hägg 2021-09-06 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadssektorn
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Lu § 138 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 § 139 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/35 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 3 delegationsbeslut gjorda av HR-chef och 
upphandlare. 

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-14


 
 
Sammanträde med  Ledningsutskottet  
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-16:30, Digitalt möte som genomförs via Teams med              


anledning av covid-19 pandemin. Ordförande, kommundirektör och sekreterare deltar på 
plats och sammanträdet sänds från kommunfullmäktigesalen. 


  
Beslutande 


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


  
  
Tjänstgörande ersättare Christer Ljung (L) tjänstgörande ersättare för Ulf Svensson (SD) § 130-131 


Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 127-129, 132-139 
 
Övriga närvarande  


Ersättare Rozita Hedqvist (S) 
Birgitta Johanson (S) 
Christer Ljung (L) § 127-129, 132-139 
Bo Ljung (KD) 


 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 


Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 129-130 
Catharina Tingvall, kanslichef § 130 
Karin Höljfors, ekonomichef § 131 
Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig § 134-135 


 
Övriga   
 
Utses att justera Sebastian Hörlin 
 
Justeringens plats  Digital signering via kommunens e-tjänst    Paragrafer 127-139 
och tid 2021-09-20 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 


  Helena Lundborg 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Annelie Hägg 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Sebastian Hörlin 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Ledningsutskottet  
 
Sammanträdesdatum 2021-09-14 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-09-20 Datum då anslag  2021-10-12 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   


 Val av justerare   


§ 127 Godkännande av föredragningslistan   


§ 128 Information om digital närvaro vid politiska möten 2021/239  


§ 129 Delårsrapport per 2021-08-31 - kommunledningskontoret 2021/29  


§ 130 Resultatdialog 2021 - kommunledningskontoret 2021/226  


§ 131 Budget 2022-23, verksamhetsplan 2024 - förslag till sektorsramar 2021/134  


§ 132 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 - Höglandsförbundet 2021/165  


§ 133 Förändra och anpassa arbetssättet efter covid-19 pandemin - 
motion 


2021/131  


§ 134 Eksjö kommuns lönepolitik 2021/198  


§ 135 Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal 2021/213  


§ 136 Anstaltsetablering - kriminalvården 2021/223  


§ 137 Gemensam nämnd och förvaltning för myndighetsärende inom 
bygg- och miljö 


2021/229  


§ 138 Obesvarade medborgarförslag och motioner   


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


 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-14


 
  


Lu § 127 Godkännande av föredragningslistan 
 


Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Ärende som utgår:  
Anmälningsärende 
Hantering av avgifter för laddinfrastruktur 
 
Ärende som tillkommer:  
Information om digital närvaro vid politiska möten
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Lu § 128 Information om digital närvaro vid 
politiska möten 
Dnr KLK 2021/239 


Beslut  
Ledningsutskottet beslut 


att notera informationen. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-05 att nämnder, beredningar, utskott och 
bolagsstyrelser och kommunfullmäktige rekommenderas genomföra alla möten på 
distans så länge lokala allmänna råd från folkhälsomyndigheten aviserar detta. 29 
september försvinner folkhälsomyndighetens rekommendation som ligger bakom 
detta beslut vilket innebär att beslutet upphör att gälla. 


Beslutet från kommunfullmäktige den 2020-04-23 att deltagande i nämnd-, 
berednings-, utskotts- och kommunstyrelsens sammanträden, får ske på distans 
under Covid -19 pandemin gäller även fortsättningsvis.  
 
Även kommunfullmäktigesbeslut från 2020-09-24 gäller fortfarande det vill säga 
att möjlighet att medverka digitalt gäller för deltagare i riskgrupper och att 
deltagande i kommunfullmäktiges sammanträden får ske på distans under Covid -
19 pandemin. 


 Om ledamot är i någon riskgrupp och har för avsikt att delta digitalt på 
ovanstående möte så ska ordförande och sekreterare meddelas senast två 
dagar före mötet.  


 Digitala möten sker via Teams, länk skickas ut av sekreterare via mail 
(eksjo.se adressen). 


Beslutsunderlag  
PM från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-09-14 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Nämnder 
Beredningar 
Ledningsutskott 
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Lu § 129 Delårsrapport per 2021-08-31 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/29 


Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 


att notera att kommunledningskontoret redovisar en total positiv avvikelse mot 
helårsbudget med 1,6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,5 
procent, samt 
 
att godkänna redovisad rapport. 


Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter augusti månad var 39,5 mnkr, vilket 
motsvarar 63,4 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 66,7 procent.  


Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 60,7 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1,6 mnkr.  


Kommunledningskontorets investeringsutfall efter augusti var 0,6 mnkr.  


Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 3,5 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 11,7 mnkr. 


 


 


BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2021-08-31 Riktpunkt 66,7%


DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 301 5 191 63% 7 993 308
Ekonomi & upphandling 8 714 4 877 56% 8 130 584
HR-avdelningen 12 234 7 231 59% 11 152 1 082
Kommunikationsavd. 11 059 7 559 68% 11 482 -423 
Räddningstjänsten 22 004 14 653 67% 21 975 29
TOTALT 62 312 39 510 63,4% 60 732 1 580


Budget Bokfört Prognos Avvikelse


INVESTERINGAR 11 748 638 3 539 8 209
TOTALT 11 748 638 3 539 8 209
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Kansliet 
Prognos: +308 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,7 procent. 
Det är en positiv förändring jämfört mot föregående prognos med 256 tkr. 
Förändringen beror framförallt på högre intäkter för sålda administrativa tjänster 
samt att aktiviteter exempelvis utbildningsinsatser och projekt har förskjutits på 
grund av coronapandemin.   


Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  


 Högre intäkter (ca 70 tkr) relaterat till dels sålda administrativa tjänster 
samt kompensation sjukersättning covid-19.  


 Lägre övriga kostnader framförallt relaterat till att aktiviteter såsom 
utbildning, resor, projekt har förskjutits på grund av coronapandemin. Har 
tidigare varit prognostiserat att mer skulle hinnas med under 2021 än vad 
som kommer att göras. Återhållsamhet av övriga kostnader har också 
skett.  


Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Prognos: +584 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 6,7 procent. 
Det är en positiv förändring jämfört mot föregående prognos på 173 tkr. 
Förändringen beror framförallt på lägre beräknade personalkostnader, högre 
intäkter för sålda tjänster.    


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: +1082 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 8,8 procent. Det är en 
positiv förändring jämfört mot föregående prognos på 491 tkr. Förändringen 
beror framförallt på lägre personalkostnader för projektorganisation på 
driftbudget där motsvarande belopp (ca 300 tkr) återfinns på investeringsprojektet 
för HR-system. Övrig förändring beror framförallt på återhållsamhet av övriga 
kostnader samt att aktiviteter exempelvis utbildningsinsatser förskjutits bland 
annat på grund av coronapandemin.  


Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  


 Företagshälsovården prognostiseras med såväl lägre kostnader som högre 
kostnadsersättningar. Positiv avvikelse mot budget 300 tkr.  


 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.  


 Förvaltningsövergripande kostnader för friskvård, chefsdagar, chefs- och 
ledarskapsutbildning prognostiseras positivt med ca 150 tkr där stora delar 
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av positiv avvikelse kan relateras till färre aktiviteter, förskjutna aktiviteter 
och digitala möten till följd av coronapandmin.  


 Återhållsamhet övriga kostnader, lägre personalkostnader på grund av 
sjukskrivningar, där del av sjuklönekostnader även kompenserats utifrån 
de tillfälliga ersättningarna för sjuklöner på grund av coronapandemin.   


Kommunikationsavdelningen 
Prognos: -423 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,8 procent. Det 
är en negativ förändring jämfört mot föregående prognos på 156 tkr där drygt 
hälften beror på flytt av till nya lokaler för Tryckservice i syfte av bland annat 
skapa mer utrymme till Linnéskolan. Övrig förändring av prognosen är fördelat på 
flera mindre poster.      


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. Avvikelsen är relaterad 
till åtgärder på grund av coronapandemin. Även Tryckservice har 
påverkats där även flytt till andra lokaler skett från augusti. Totalt för 
dessa verksamheter prognostiseras en negativ avvikelse på ca 650 tkr.  


 Portokostnader prognostiseras med en negativ avvikelse på 210 tkr.  
 De högre kostnaderna hämtas delvis in genom lägre kostnader för 


elektroniska körjournaler (ca 100 tkr), tillfälligt halverade kostnader för 
medfinansieringen av e-utvecklingsåret (ca 100 tkr), lägre fiberkostnader 
för förvaltningen som helhet (ca 50 tkr) samt lägre personalkostnader (ca 
230 tkr) framförallt på grund av personalvakans hos kommunikatörerna 
cirka tre månader under rekrytering.  


Räddningstjänsten 
Prognos: +29 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,1 procent. Det 
är en negativ förändring jämfört mot föregående prognos på 67 tkr. Förändringen 
finns på några olika mindre poster, däribland försäkringar och den operativa 
verksamheten.  


Avvikelsen beror framförallt på: 


 Första halvåret 2021 har till stor del präglats av coronapandemin 
Utbildningsverksamheten har i stort legat nere men beräknas göra viss 
återhämning under hösten. Några större eller kostbara insatser har inte 
skett under första halvåret och sommaren kan betraktas som normal utan 
större skogsbränder eller översvämningar. Kostnaderna för kommunens 
försäkringsskydd ökar igen framförallt inom motorfordonsområdet. 


Investeringar 
Prognos: +3,5 mnkr jämfört mot budget som är 11,7 mnkr.  
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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. 


En transportbil har vid föregående prognos varit med, men leverans kommer 
förmodligen att ske under 2022 istället. Därav är prognosen för 2021 sänkt.  


Det finns budget för införandeprojekt HR-system där delbetalningar sker under 
såväl 2021 som 2022. Därav en positiv avvikelse mot budget år 2021 på ca 2,5 
mnkr.  


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.   


Vad Budget Prognos 


Räddningstjänsten 8 085 tkr 837 tkr 


Övriga KLK 3 663 tkr 2702 tkr 


Summa 11 748 tkr 3 539 tkr 


 


 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, 2021-09-10 
Bilaga Uppföljning och analys av verksamhetsplan - Kommunledningskontoret  
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Lu § 130 Resultatdialog 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/226 


Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  


att notera informationen 


Ärendebeskrivning  
Resultatdialogen för kommunledningskontoret kommer genomföras onsdagen den 
13 oktober. Syftet med resultatdialogen är att få möjlighet till en fördjupad dialog om 
både aktuella och strategiska frågor samt en uppföljning av verksamhetens 
grunduppdrag och effektmålen i kommunprogrammet.  


Under dagens sammanträde finns möjlighet till inspel som ledningsutskottets 
presidium och kommundirektör tar med sig till resultatdialogen.  


Dialog kring följande frågor   


 Vilka är de mest prioriterade frågorna för beredningen och verksamheten 
som finns behov av att lyfta? Aktuellt för kommande 6 månader samt på 
längre sikt 


 Reflektioner kring avvikelser och verksamhet utifrån den ekonomiska 
genomlysningen. 


På resultatdialogen kommer måltidsverksamheten att diskuteras. 


 


Beslutsunderlag  
Kommunprogram   
Verksamhetsplan som beslutades på kommunstyrelsen hösten 2020  
Uppföljning och analys av verksamhetsplan inklusive delårsrapport per sista augusti  
Ekonomisk genomlysning avvikelseanalys   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Lu § 131 Budget 2022-23, verksamhetsplan 2024 - 
förslag till sektorsramar 
Dnr KLK 2021/134 


Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


  


 
att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 


följande: 


- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 
  Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 


att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet 
med nedanstående: 


 


att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år
(mnkr):


2022 2023 2024


Samhällsbyggnadssektorn 45,6 45,8 46,7
Tillväxt- och utvecklingssektorn 63,4 62,1 63,9
Barn- och utbildningssektorn 487,8 497,0 498,7
Sociala sektorn 483,4 480,7 479,2
Kommunledningskontoret 63,8 64,7 66,3
KS/KF/Nämnder 7,2 7,1 7,1
Överförmyndaren 2,3 2,3 2,4
Revisionen 1,4 1,4 1,4
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat 17,8 41,5 66,2
Kapitalkostnad ofördelat 6,1 -1,8 -6,2
Resultatfond 1,0 1,0 1,6
Utvecklingsmedel 1,2 0,9 2,4
KS Oförutsett 1,0 0,7 1,0
KS integrationsmedel 0,3 0,3                0,3
Totalt 1 182,2 1 203,6 1 230,8
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -1 088,1 -1 144,7 -1 174,1 -1 196,7 -1 228,2
Avskrivningar -24,0 -23,9 -28,0 -26,4 -22,0
Verksamhetens nettokostnader -1 112,1 -1 168,7 -1 202,1 -1 223,1 -1 250,1
Skatteintäkter 818,2 857,6 882,9 910,6 935,8
Generella statsbidrag och utjämning 335,8 342,0 338,3 332,0 334,4
Verksamhetens resultat 41,9 30,9 19,0 19,5 20,0
Finansiella intäkter 7,2 5,5 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Extraordinära poster
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Resultat / skatteintäkter o bidrag 4,2% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%


FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Justering för avskrivningar/nedskrivning 24,0 23,9 28,0 26,4 22,0
Justering för avsättning 1,7 -0,4 -2,9 -0,4 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 73,6 59,3 49,6 50,9 47,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -4,4
Förändring kortfristiga skulder 20,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,5 59,3 49,6 50,9 47,0


Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25,8 -53,9 -44,2 -41,0 -43,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar -73,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,1 -53,9 -44,2 -41,0 -43,1


Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 74,7 5,4 5,4 9,9 3,9
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 62,6 62,6 68,0 73,4 83,3
Likvida medel vid årets slut 137,3 68,0 73,4 83,3 87,2


2022 2023 2024 


Samhällsbyggnadssektorn  19,9 19,9 26,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   5,9   4,8   6,0  
Barn- och utbildningssektorn     7,4   4,4   5,2 
Sociala sektorn    3,5   2,3   2,5 
Kommunledningskontoret      7,6   9,6   3,4 


Totalt   44,2  40,1 43,1 


att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med  
tabell A och B, 
 
Tabell A Resultatdialog 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 
Tabell B Balansbudget 
 


 
 
Ledningsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 


att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer  


att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt 
bygglov tillförs 
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen 
att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad 
neddragning av trädgårdsmästartjänst verkställs 
att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 
att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att ramen tillförts resurser för hyresökningar 
att resurser tillförts för hälsocenter från 2024 
att resurser för lokalkostnader Norra Storgatan tillförts 
att resurser för internationell samordning tas bort 
att resurser för sektorsutveckling tas bort 
att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för 
helårseffekt 
att resurser för Småladsrallyt tillförs 2022 
att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag 
att effektivisering på museet sker från 2022 
att kostnader för Smålands turism minskar ramen och resurser för annan 
marknadsföring tillförs 
att resurser för sommaraktiviteter tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
att resurser för årets lägerkommun tillförs 2024 
att resurser tillförs för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin 
att resurser för aktivitetsbidrag minskas 
att driftmedel för näringsliv minskas 
att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12 
att resurser för städ minskar på Campus I12 
att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12 


att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade 
intäkter från migrationsverket 
att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning 
att resurser för ökad andel förskollärare tillförs 
att medel tillförs för fortbildning av lärare i förskoleklass 
att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha 
delårseffekt 2024 
att resurser tillförs för IT-pedagogik under hela planperioden 
att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan 
att resurser tillförs för läsa-skriva-räkna garanti 
att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan 
att utökning av lärare på estetprogram sker 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att utökning av psykologtjänst sker 
att ökade resurser för läromedel tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
att tillföra resurser för att minska ensamarbete på demensenheter 
att tillföra resurser för utemiljön på äldreboenden 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall 
att anpassa resurser för nattpatrullen efter nuvarande organisation 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske 
att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller 
biståndsenheten 
att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen 
att resurser för fyra ungdomslotsar permanentas 
att resurser tillförs för försörjningsstöd och placeringskostnader 
att medel tillförs för att förbättra ventilationen i gamla polishuset 
att fastighetseffektiviseringar ska genomföras 
att resurser för brandskyddsutbildning tillförs 
att resurser tillförs för Yrkesresan 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 


att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att tillföra resurser för kvalitetsstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem 
för styrning och ledning med delårseffekt 2024 
att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med 
bolagen 
att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader 
att tillföra resurser för delfinansierng av en HR-administratör  
att minska resurser för företagshälsovård och personlarm  
att KS/KF/Nämnder ska göra en effektivisering 2023 
 
Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustafsson (S) reserverar sig till förmån för 
Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – 
förslag till sektorsramar 


Ärendebeskrivning  
Till dagens sammanträde har det inkommit två förslag till beslut gällande budget 
2022-2023, verksamhetsplan 2024 förslag till sektorsramar. Alliansens förslag och 
Socialdemokraternas förslag. 


Nedan presenteras Alliansens förslag och Socialdemokraternas förslag. 
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Alliansens förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024, 
förslag till sektorsramar 


 


 
att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 


följande: 


- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 
  Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 


att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet 
med nedanstående: 


 


2022 2023 2024 


Samhällsbyggnadssektorn  19,9 19,9 26,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   5,9   4,8   6,0  
Barn- och utbildningssektorn     7,4   4,4   5,2 
Sociala sektorn    3,5   2,3   2,5 
Kommunledningskontoret      7,6   9,6   3,4 


Totalt   44,2  40,1 43,1 


att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive 
år
(mnkr):


2022 2023 2024


Samhällsbyggnadssektorn 45,6 45,8 46,7
Tillväxt- och utvecklingssektorn 63,4 62,1 63,9
Barn- och utbildningssektorn 487,8 497,0 498,7
Sociala sektorn 483,4 480,7 479,2
Kommunledningskontoret 63,8 64,7 66,3
KS/KF/Nämnder 7,2 7,1 7,1
Överförmyndaren 2,3 2,3 2,4
Revisionen 1,4 1,4 1,4
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat 17,8 41,5 66,2
Kapitalkostnad ofördelat 6,1 -1,8 -6,2
Resultatfond 1,0 1,0 1,6
Utvecklingsmedel 1,2 0,9 2,4
KS Oförutsett 1,0 0,7 1,0
KS integrationsmedel 0,3 0,3                0,3
Totalt 1 182,2 1 203,6 1 230,8
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -1 088,1 -1 144,7 -1 174,1 -1 196,7 -1 228,2
Avskrivningar -24,0 -23,9 -28,0 -26,4 -22,0
Verksamhetens nettokostnader -1 112,1 -1 168,7 -1 202,1 -1 223,1 -1 250,1
Skatteintäkter 818,2 857,6 882,9 910,6 935,8
Generella statsbidrag och utjämning 335,8 342,0 338,3 332,0 334,4
Verksamhetens resultat 41,9 30,9 19,0 19,5 20,0
Finansiella intäkter 7,2 5,5 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Extraordinära poster
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Resultat / skatteintäkter o bidrag 4,2% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%


FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Justering för avskrivningar/nedskrivning 24,0 23,9 28,0 26,4 22,0
Justering för avsättning 1,7 -0,4 -2,9 -0,4 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 73,6 59,3 49,6 50,9 47,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -4,4
Förändring kortfristiga skulder 20,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,5 59,3 49,6 50,9 47,0


Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25,8 -53,9 -44,2 -41,0 -43,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar -73,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,1 -53,9 -44,2 -41,0 -43,1


Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 74,7 5,4 5,4 9,9 3,9
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 62,6 62,6 68,0 73,4 83,3
Likvida medel vid årets slut 137,3 68,0 73,4 83,3 87,2


att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med  
tabell A och B, 
 
Tabell A Resultatdialog 
 


17







EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Tabell B Balansbudget 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Ledningsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 


att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer  


att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt 
bygglov tillförs 
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen 
att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad 
neddragning av trädgårdsmästartjänst verkställs 
att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer 
 
att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att ramen tillförts resurser för hyresökningar 
att resurser tillförts för hälsocenter från 2024 
att resurser för lokalkostnader Norra Storgatan tillförts 
att resurser för internationell samordning tas bort 
att resurser för sektorsutveckling tas bort 
att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för 
helårseffekt 
att resurser för Småladsrallyt tillförs 2022 
att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag 
att effektivisering på museet sker från 2022 
att kostnader för Smålands turism minskar ramen och resurser för annan 
marknadsföring tillförs 
att resurser för sommaraktiviteter tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
att resurser för årets lägerkommun tillförs 2024 
att resurser tillförs för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin 
att resurser för aktivitetsbidrag minskas 
att driftmedel för näringsliv minskas 
att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12 
att resurser för städ minskar på Campus I12 
att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12 


att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade 
intäkter från migrationsverket 
att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning 
att resurser för ökad andel förskollärare tillförs 
att medel tillförs för fortbildning av lärare i förskoleklass 
att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha 
delårseffekt 2024 
att resurser tillförs för IT-pedagogik under hela planperioden 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan 
att resurser tillförs för läsa-skriva-räkna garanti 
att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan 
att utökning av lärare på estetprogram sker 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att utökning av psykologtjänst sker 
att ökade resurser för läromedel tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 


att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
att tillföra resurser för att minska ensamarbete på demensenheter 
att tillföra resurser för utemiljön på äldreboenden 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall 
att anpassa resurser för nattpatrullen efter nuvarande organisation 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske 
att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller 
biståndsenheten 
att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen 
att resurser för fyra ungdomslotsar permanentas 
att resurser tillförs för försörjningsstöd och placeringskostnader 
att medel tillförs för att förbättra ventilationen i gamla polishuset 
att fastighetseffektiviseringar ska genomföras 
att resurser för brandskyddsutbildning tillförs 
att resurser tillförs för Yrkesresan 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 


att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att tillföra resurser för kvalitetsstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem 
för styrning och ledning med delårseffekt 2024 
att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med 
bolagen 
att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader 
att tillföra resurser för delfinansierng av en HR-administratör  
att minska resurser för företagshälsovård och personlarm  
att KS/KF/Nämnder ska göra en effektivisering 2023 
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Budgetförslagets uppfyllelse av mål i budgetdirektivet 
Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och 
finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna 
uppfyllas till största del.  


I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas 
och därav fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Förutsättningarna har 
förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts 
för 2022.  


Prioriterade mål  


Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kommenteras nedan i kursiv 
text:. 


Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2022-2024 särskilt beakta: 


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


 Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i 
balans, integration, bostäder, digitalisering och kompetensförsörjning, 
prioritera följande: 


 


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


o Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. 
Minskade intäkter från Migrationsverket och ökade kostnader inom 
försörjningsstöd och placeringar har beaktats för att med dagens kännedom ha en 
korrekt budget. Inom vissa verksamheter har ambitionsnivån sänkts eller höjts och 
resurser minskats eller ökat. Neddragningar som ligger i budgeten är framtagna i 
sektorerna och förankrade med sektorsledningarna.  Detta arbetssätt tillsammans 
med politiska beslut och en fortsatt tydlig kommunikation i internbudgetarbetet 
leder till att ambitionsnivån i verksamheterna stämmer överens med tilldelad 
budgetram.  
 


- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas. 
o Utökning av barn-och ungdomssektorns och sociala sektorns ramar för att 


möjliggöra ett fortsatt arbete för ett inkluderade samhälle. 
Bemanning inom äldreomsorg och skola har prioriterats, satsningar på 
sommarlovsaktiviteter, ungdomslotsar och samordning mellan sektorerna för 
barn och unga skapar förutsättningar för att stödja barn och unga att 
utvecklas.  
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- Öka och bredda tillgången till bostäder. 
o I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna möta behov av 


planer och bygglov under planperioden 
 


- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 
effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet 
o Resurser för digitala system finns avsatta i alla verksamheter, i slutet av 


planperioden också ett beslutsstödssystem för hela förvaltningen.  
 


- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna 
tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet. 


 


o Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen 
prioriteras i Campus I12s verksamhet   
Resurser finns också för chefs- och ledarskapsprogram. 


Finansiella mål  


Hur de finansiella målen uppfylls i budgetförslaget kommenteras nedan med kursiv text: 


I direktivet framgår följande 


- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 
planperioden. 


o Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr 
 


- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-24 ska 
tillsammans med budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 
1,8 procent.  


o Överskottet budgeteras till  
2022: 2,0% 
2022: 2,0% 
2023: 2,0% 


(KF beslut i juni) 


vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och att det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med 
budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 procent.  
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- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2015-2024 vara självfinansierade. 


o Investeringarna självfinansieras under planperioden i den mening att årets 
överskott tillsammans med icke-likvidpåverkande poster, främst 
avskrivningar, täcker investeringarna. Även under 10-års perioden 2015-
2024 självfinansieras investeringarna, självfinansieringsgraden på 10-
årsperioden är 106 procent. 
 


- För finansiellt sparande under planperioden ska 5 mnkr årligen avsättas 
2022-2024. 


o Utrymme för finansiellt sparande under planperioden är 19,2 mnkr, fördelat 
på 5,4 mnkr 2022, 9,9 mnkr 2023 och 3,9 mnkr 2024. I snitt under 
planperioden överstiger det finansiella sparandet 5 mnkr årligen. 


 


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


o Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 65 
procent under planperioden, 2022 budgeteras att 64,6 procent uppnås. Med 
pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från 6,7 procent i bokslut 2020 till 
17,1 procent 2022. 


 


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


o Koncernbudget är ännu inte sammanställd, i bokslut 2020 uppnåddes 31,1 
procent i soliditet i koncernen. Med en årlig förstärkning av soliditen gör att 
40 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt dock inte till 2022-23. 


 


I budgetförslaget följs således direktivet gällande de finansiella målen. Men det är 
av ytterst vikt att de budgetramar som fastställs också hålls för att de finansiella 
målen i budget ska kunna uppnås i bokslut. 


 


 


 


 


 


 


 


23







EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2023, 
verksamhetsplan 2024, förslag till sektorsramar 


att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 


(mnkr): 


2022 2023 2024
  


Samhällsbyggnadssektorn      45,6  46,2 48,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   64,6  62,7 61,7 
Barn- och utbildningssektorn 485,2             494,7            500,3 
Sociala sektorn  485,4 482,2            481,5 
Kommunledningskontoret      63,9   64,5 65,9 
KS/KF/Nämnder      7,2     7,1   7,1 
Överförmyndaren      2,3     2,3   2,4 
Revisionen       1,4     1,4   1,4 
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat     17,8   41,5             66,2 
Kapitalkostnad ofördelat      6,1    -1,8 -6,2 
Resultatfond       1,0     1,2      1,2 
Utvecklingsmedel      0,3     0,3   0,3 
KS Oförutsett      1,0     1,0   1,0 
KS integrationsmedel      0,3     0,3               0,3 
Genomlysningsarbete      0,4     0,0               0,0  


Totalt                      1 182,2           1 203,6         1 230,8     


att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en genomlysning med stöd av 
extern part. Genomlysningen ska avse kommunens övergripande organisation 
samt de delar av kommunens verksamheter där kommunen avviker gentemot 
andra kommuner enligt den ekonomiska genomlysning som tidigare har 
genomförts. 


att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 


följande: 


- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 


Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 
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att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet 
med nedanstående: 


2022 2023 2024 


Samhällsbyggnadssektorn  19,9 19,9 26,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   5,9   4,8   6,0  
Barn- och utbildningssektorn     7,9   4,4   5,2 
Sociala sektorn    3,5   2,3   2,5 
Kommunledningskontoret      7,6   9,6   3,4 


Totalt   44,7  41,0 43,1 


 


att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med  
tabell A och B, 
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Tabell A resultatbudget 
 


 


 


 


 


 


 


 


Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -1 088,1 -1 144,7 -1 174,1 -1 196,7 -1 228,2
Avskrivningar -24,0 -23,9 -28,0 -26,4 -22,0
Verksamhetens nettokostnader -1 112,1 -1 168,7 -1 202,1 -1 223,1 -1 250,1
Skatteintäkter 818,2 857,6 882,9 910,6 935,8
Generella statsbidrag och utjämning 335,8 342,0 338,3 332,0 334,4
Verksamhetens resultat 41,9 30,9 19,0 19,5 20,0
Finansiella intäkter 7,2 5,5 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Extraordinära poster
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Resultat / skatteintäkter o bidrag 4,2% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%


FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Justering för avskrivningar/nedskrivning 24,0 23,9 28,0 26,4 22,0
Justering för avsättning 1,7 -0,4 -2,9 -0,4 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 73,6 59,3 49,6 50,9 47,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -4,4
Förändring kortfristiga skulder 20,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,5 59,3 49,6 50,9 47,0


Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25,8 -53,9 -44,7 -41,0 -43,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar -73,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,1 -53,9 -44,7 -41,0 -43,1


Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 74,7 5,4 4,9 9,9 3,9
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 62,6 62,6 68,0 72,9 82,8
Likvida medel vid årets slut 137,3 68,0 72,9 82,8 86,7
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Tabell B, Balansbudget 
 


 
 
 
Ledningsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 


att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer  


att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt 
bygglov tillförs 
att indexökning för skötsel av park, gator och vägar ingår i ramen 
att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad 
neddragning av stadsträdgårdsmästartjänst verkställs 
att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer 


Bokslut Budget Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Tillgångar
Anläggningstillgångar 528,8 545,5 560,1 581,2
Omsättningstillgångar 249,3 256,3 266,0 270,0
Summa tillgångar 774,2 778,1 801,8 826,0 851,2
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 497,3 508,1 525,5 540,7 562,2
Rörelsekapital -35,4 -14,9 -7,9 1,8 5,8
Summa eget kapital 461,8 493,2 517,7 542,5 568,0
därav årets resultat 41,6 31,4 24,5 24,9 25,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,0 15,2 14,9 14,6 14,7
Avsatt för deponi 1,6 1,2 0,8 0,4 0
Summa avsättningar 16,6 16,4 15,7 15,0 14,7
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 747,0 778,1 801,8 826,0 851,2


Soliditet 59,7% 63,4% 64,6% 65,7% 66,7%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 409,7 393,0 380,2 365,6 352,0
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 6,7% 12,9% 17,1% 21,4% 25,4%
Borgensförbindelser 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148
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att minskning av konsulter ska ske  
att budgetera för ett ökat uttag ur skogen med hänvisning till bedömt 
utrymme för ett fortsatt hållbart skogsbruk enligt skogbruksplanen 
att utökade resurser tillförs för hantera fler ärenden kopplat till förorenad mark 
att resurser för gator och vägar ökas 
att resurser för parken ökas 
att tidigare beslut om utebliven indexökning enskilda vägar återtas 


att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att ramen tillförts resurser för hyresökningar 
att resurser för internationell samordning tas bort 
att resurser för sektorsutveckling halveras 
att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för 
helårseffekt 
att vandrarhemmet ska generera intäkter 
att resurser för sommaraktiviteter tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
att resurser för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin tillförs 
att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag 
att Klinten ska ha full kostnadstäckning 
att driftmedel för näringsliv minskas 
att tidigare beslut om ytterligare besparing inom SFI återtas 
att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12 
att visualiseringsutbildningarna på Campus I12 inte startar hösten 2022 utan 
avvecklas, men att elever som redan påbörjat sina studier ges möjlighet att slutföra 
dessa samt att medel tillförs för den tillfälligt ökade kostnaden 
att resurser för städ minskar på Campus I12 
att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12 
att omorganisation av Tillväxt- och utvecklingssektorn sker till 2023 


att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade 
intäkter från migrationsverket 
att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning 
att resurser för ökad andel förskollärare tillförs 
att medel tillförs för fortbildning av lärare i förskoleklass 
att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs 
att tillföra resurser för likvärdiga förutsättningar i förskolan 
att återföra tidigare minskning av personal inom fritidshem och förskoleklass 
att utöka lärarresurs för ökad klassorganisation i grundskolan 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha 
delårseffekt 2024 
att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet mindre grundskolor 
att minska resurser för IT-pedagogik  
att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan 
att tillföra resurser för kompetensutveckling i matematik 


28







EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan 
att resurser för uppehållsrum på gymnasiet tillförs 
att resurser för estetlärare på gymnasiet tillförs 
att återföra del av tidigare minskning av personal inom gymnasieskolan 
att resurser för uppdaterade lokaler tillförs 
att kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs 
att utökning av psykologtjänst sker 
att resurser för kompetensutveckling minskas 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
 
att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall 
att anpassa resurser för nattpatrullen efter nuvarande organisation 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske 
att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller 
biståndsenheten 
att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen 
att resurser för Villan utökas 
att resurser för fyra ungdomslotsar permanentas 
att resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader 
att medel tillskjuts för att förbättra ventilationen i gamla polishuset 
att fastighetseffektiviseringar ska genomföras 
att resurser för brandskyddsutbildning tillförs 
att resurser tillförs för Yrkesresan 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 


att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att tillföra resurser för kvalitetsstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem 
för styrning och ledning med delårseffekt 2024 
att tillföra verksamhetsmedel för hållbarhetsarbete 
att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med 
bolagen 
att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader 
att tillföra resurser för delfinansierng av en HR-administratör  
att minska resurser för företagshälsovård och personlarm  
att effektivisera servicefunktioner inom kommunledningskontoret 
att medel tillskjuts för att kompensera för minskade statsbidrag avseende funktion 
som beredskaps- och säkerhetssamordnare 
att KS/KF/Nämnder ska göra en effektivisering 2023 
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Budgetförslagets uppfyllelse av mål i budgetdirektivet 
Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och 
finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna 
uppfyllas till största del.  


I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas 
och därav fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Förutsättningarna har 
förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts 
för 2022.  


Prioriterade mål  


Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kommenteras nedan i kursiv 
text: 


Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2022-2024 särskilt beakta: 


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


 Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i 
balans, integration, bostäder, digitalisering och kompetensförsörjning, 
prioritera följande: 


 


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


o Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. 
Minskade intäkter från Migrationsverket och ökade kostnader inom 
försörjningsstöd och placeringar har beaktats för att med dagens kännedom ha en 
korrekt budget. Inom vissa verksamheter har ambitionsnivån sänkts eller höjts och 
resurser minskats eller ökat. Neddragningar som ligger i budgeten är framtagna i 
sektorerna och förankrade med sektorsledningarna.  Detta arbetssätt tillsammans 
med politiska beslut och en fortsatt tydlig kommunikation i internbudgetarbetet 
leder till att ambitionsnivån i verksamheterna stämmer överens med tilldelad 
budgetram.  
 


- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas. 
o Utökning av barn-och ungdomssektorns och sociala sektorns ramar för att 


möjliggöra ett fortsatt arbete för ett inkluderade samhälle. 
Bemanning inom äldreomsorg och skola har prioriterats, satsningar på 
sommarlovsaktiviteter, ungdomslotsar och samordning mellan sektorerna för 
barn och unga skapar förutsättningar för att stödja barn och unga att 
utvecklas.  
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- Öka och bredda tillgången till bostäder. 
o I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna möta behov av 


planer och bygglov under planperioden 
 


- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 
effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet 
o Resurser för digitala system finns avsatta i alla verksamheter, i slutet av 


planperioden också ett beslutsstödssystem för hela förvaltningen.  
 


- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna 
tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet. 


 


o Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen 
prioriteras i Campus I12s verksamhet   
Resurser finns också för chefs- och ledarskapsprogram. 


Finansiella mål  


Hur de finansiella målen uppfylls i budgetförslaget kommenteras nedan med kursiv text: 


I direktivet framgår följande 


- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 
planperioden. 


o Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr 
 


- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-24 ska 
tillsammans med budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 
1,8 procent.  


o Överskottet budgeteras till  
2022: 2,0 % 
2022: 2,0 % 
2023: 2,0 % 


(KF beslut i juni) 


vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och att det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med 
budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 procent.  
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- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2015-2024 vara självfinansierade. 


o Investeringarna självfinansieras under planperioden i den mening att årets 
överskott tillsammans med icke-likvidpåverkande poster, främst 
avskrivningar, täcker investeringarna. Även under 10-års perioden 2015-
2024 självfinansieras investeringarna, självfinansieringsgraden på 10-
årsperioden är 106 procent. 
 


- För finansiellt sparande under planperioden ska 5 mnkr årligen avsättas 
2022-2024. 


o Utrymme för finansiellt sparande under planperioden är 18,7 mnkr, fördelat 
på 4,9 mnkr 2022, 9,9 mnkr 2023 och 3,9 mnkr 2024. I snitt under 
planperioden överstiger det finansiella sparandet 5 mnkr årligen. 


 


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


o Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 65 
procent under planperioden, 2022 budgeteras att 64,6 procent uppnås. Med 
pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från 6,7 procent i bokslut 2020 till 
17,1 procent 2022. 


 


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


o Koncernbudget är ännu inte sammanställd, i bokslut 2020 uppnåddes 31,1 
procent i soliditet i koncernen. Med en årlig förstärkning av soliditen gör att 
40 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt dock inte till 2022-23. 
 


I budgetförslaget följs således direktivet gällande de finansiella målen. Men det är 
av ytterst vikt att de budgetramar som fastställs också hålls för att de finansiella 
målen i budget ska kunna uppnås i bokslut. 
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Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar 
Annelie Hägg (C), Markus Kyllenbeck (M) och Ulf Björlingson (M) bifall till 
Alliansens förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – förslag till 
sektorsramar 
 
Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustafsson (S) bifall till 
Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – 
förslag till sektorsramar 


Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Alliansens förslag till beslut mot 
Socialdemokraternas förslag till beslut. 


Ledningsutskottet beslutar att bifalla Alliansens förslag till budget 2022-2023, 
verksamhetsplan 2024  


Beslutsunderlag  
Alliansens förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 
Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024   
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Lu § 132 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-
2024 - Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2021/165 


Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut  


Kommunfullmäktige beslutar 


att godkänna budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 för 
Höglandsförbundet. 


Ärendebeskrivning  
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på  
1 195 tkr för 2022, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet. Resultatet för 2023 budgeterats med 1 procent och för 2024 
med 1 procent. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 
2020 uppgå till 10 500 tkr.  
 
Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster 
beräknas uppgå till 128 procent under 2022. För budget 2022 och 
verksamhetsplan 2023-2024 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna 
målet 100 procent. Förbundets omsättning ökar med 7 procent i budget 2022 mot 
föregående år. Ökning består framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret 
och GIS-systemet är inkluderat i budgeten. 


Efter direktionens beslut 2021-05-28 §19 har Höglandsförbundets budget 2022 
varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna. Vid samråden med respektive 
kommunstyrelserna har inga synpunkter på justering av budgeten framförts.  


Beslutsunderlag  
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024    
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Lu § 133 Förändra och anpassa arbetssättet efter 
covid-19 pandemin - motion 
Dnr KLK 2021/131 


Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 


att motionen anses besvarad 


Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson framför i motion 2021-04-22 följande. 


Coronapandemin har påverkat hela Jönköpings Län och kommunernas olika sätt 
att arbeta. För att kunna bedriva det kommunala arbetet så har alla alternativa 
arbetssätt vuxit fram, och det digitala arbetssättet har vuxit sig allt starkare. 
Förhoppningsvis kommer vi att gå klokare ur denna pandemi och med flera av de 
anpassningar som gjorts i kommunen kan permanentas. Varje verksamhet och 
bolag har gjort anpassningar och man bör fundera på hur dessa kan utvecklas och 
effektivisera kommunen. Inom administrationen och politiken kan det finnas 
vinster med arbete hemifrån och mer samordning för en effektivare verksamhet, 
(digitala möten), och med nya rutiner. Pandemin har inneburit en stresstest för 
hela organisationen och kommunen som belyst både styrka och svagheter samt 
luft i systemet. Detta bör ses som en möjlighet att stå starkare inför framtiden. 
Med ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen ger samtliga 
organisatorer och kommunala bolag i Eksjö kommun i uppdrag att utreda vilka 
arbetssätt som kan förändras, förbättras och permanentas framöver med lärdom 
av pandemin. 


Svar 
I samband med att pandemin slog till i Sverige våren 2019 så aktiverades staben i 
kommunen. Staben leds av räddningschefen och består av personer från 
kommunledningskontoret och experter inom området såsom elevhälsochef och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Stabens uppdrag har varit att följa 
händelseutvecklingen, sammanställa och delge information och föreslå beslut i 
olika ärenden rörande pandemin. Staben har under hela pandemin följt 
utvecklingen gällande arbetssätt, arbetsmetoder och arbetsmiljön. Staben 
rapporterar till förvaltningsledningsgruppen om hur arbetet fortskrider osv. 
Gällande förändrade arbetssätt som motionären föreslår så pågår det arbetet sedan 
pandemin började och förvaltningen med hjälp av staben är nu mitt uppe i att 
förbereda för en eventuell återgång till arbetsplatserna för de som arbetar hemma. 
Samtidigt pågår och har pågått ett stort arbete att öppna upp verksamheterna som 
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varit stängda. Nya riktlinjer för distansarbete är påväg upp till kommunstyrelsen 
för beslut. Gällande vilka digitala möten som ska fortsätta kommer det utredas allt 
eftersom möjligheten till fysiska möten öppnas upp, det vi vet idag är att 
kunskaperna gällande digitala möten har ökat så att det inte kan anses som ett 
hinder i framtiden.   


Slutsats  


Det som motionären föreslår har pågått sedan pandemin startade och kommer på 
under lång tid därav förslaget att motionen ska anses besvarad.   


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-09-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Motion från Ulf Svensson (SD) 2021-04-22 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionären
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Lu § 134 Eksjö kommuns lönepolitik  
Dnr KLK 2021/198 


Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet för komplettering av underlag gällande bland annat 
jämförelser av löneläge i arbetsmarknadsregionen, samt komplettering med 
kommunens styrande dokument gällande lönesättning. 


Ärendebeskrivning  
Under kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-03 § 234 beslutades att i 
samband med ny lönemodell så skulle även förslag på Eksjö kommuns lönepolitik 
arbetas fram.  
 
Lönepolitiken är ett av flera medel för att nå den vision, den utveckling och de 
uppsatta verksamhetsmålen som vi önskar i Eksjö kommun.  


Lönepolitiken ska ge förutsättningar för ett hållbart medarbetar- och chefskap och 
en strategiskt långsiktig kompetensförsörjning.  


Kommunens lönepolitik ska 
 
• Bidra till en strategiskt hållbar kompetensförsörjning av samtliga verksamheter  
  i kommunen. 


• Bidra till att Eksjö kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare med  
  engagerade medarbetare. 


• Bidra till hållbarhet inom tillgängliga ekonomiska ramar. 


• Vara en grund för genomförande av årlig löneöversyn enligt kollektivavtal. 


Mål  


Lönebildningen ska 
 
• Bidra till att nå målen för verksamheterna i Eksjö kommun. 


• Stimulera till förbättringar av verksamheternas kvalitet, effektivitet och  
  produktivitet 


• Bidra till ett aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete 


• Ge förutsättningar för ett kort- och långsiktigt arbete mot önskvärd lönestruktur 
  med en relevant och tydligt differentierad lönespridning genom att 
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- Eksjö kommun har ett löneläge där medianlönen inom    
  yrkesgrupper som omfattar mer än tio medarbetare ligger i nivå  
  med, eller över medianlönen för motsvarande yrkesgrupper inom 
  Jönköpings län. Jämförelsen baserar sig på partsgemensam  
  statistik, sammanställd av SKR. 


- Eksjö kommun har en lönespridning inom yrkesgrupper som  
                        omfattar mer än tio medarbetare som motsvarar en spridning om  
                        minst 25 procent vid percentil 10/percentil 90 och som möjliggör  
                        rekrytering och bibehållande av kompetens för samtliga verksamheter. 


• Hållas inom beslutade ekonomiska ramar 


Lönesättningen ska 
 
• Göras vid nyrekrytering, vid den årliga löneöversynen och enligt möjligheter i  
  centrala och lokala kollektivavtal 


• Vara möjlig att göra vid strukturella förändringar i befattningar eller i  
   verksamheterna 


• Baseras på en bedömning av befattningens innehåll, krav på kompetens,  
  svårighetsgrad, ansvarsområden och arbetsförhållanden 


• Vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat 


• Ge möjlighet till en relevant och tydligt differentierad lönespridning 
 
• Kommunfullmäktige avsätter budget för årlig löneökningskostnad. 


• Kommunstyrelse beslutar om lönepolitisk inriktning. 


• Förhandlingsdelegationen tar beslut om inriktning för årlig löneöversyn. 


• Förvaltningsledning beslutar om rutiner och stöddokument efter genomförd 
samverkan. 


• HR-avdelningen tar fram och dokumenterar rutiner, tillämpningsanvisningar  
  och stöddokument för lönesättning utifrån styrdokument. 


• HR-avdelningen genomför och håller samman processen för den årliga  
   löneöversynen. 


• HR-avdelningen genomför utbildningar och ger den fortlöpande informationen  
  som lönesättande chefer behöver för att tillämpa intentionerna i centrala  
  kollektivavtal och följa Eksjö kommuns lönepolitik och tillhörande dokument. 


• Lönesättande chef sätter lön och säkerställer intentionerna i Eksjö kommuns  
  kulturhandbok. 
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• Medarbetare och chef genomför lönesamtal i dialog utifrån givna   
  förutsättningar. 


• Fackliga organisationer bevakar det partsgemensamma ansvaret för  
  tillämpningen av centrala kollektivavtal. 
 


Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Annelie Hägg (C) med bifall från 
Sebastian Hörlin (S) att återremittera ärendet för komplettering av underlag 
gällande bland annat jämförelser av löneläge i arbetsmarknadsregionen, samt 
komplettering med kommunens styrande dokument gällande lönesättning. 


Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) återremissyrkande mot avslag. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig 2020-08-31 
Kommunstyrelsens beslut 201-09-03 
      


Utdrag:  
Ledningsutskottet 
HR-avdelningen 
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Lu § 135 Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal 
Dnr KLK 2021/213 


Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att se över innehåll 
kopplat till IT-relaterade frågor samt samråda med Höglandets IT kring detta. 


Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har sedan 2004 ett lokalt kollektivavtal som möjliggör 
överenskommelse om distansarbete för enskild medarbetare, efter beslut av 
ansvarig chef. Ur arbetsrättslig synpunkt krävs inget lokalt kollektivavtal för att 
reglera detta, och utformningen av avtalet motsvarar inte dagens möjlighet till 
modern informationsteknik och verksamhetsanpassning.  


Det lokala avtalet kommer därför att sägas upp, för att ersättas med en riktlinje 
om reglering av distansarbete. 


Riktlinjen innehåller den reglering av distansarbete som följer av gällande ramavtal 
i EU, och rekommendationer i centrala Huvudöverenskommelser om lön och 
allmänna anställningsvillkor mellan SKR och kollektivavtalsbärande fackliga 
organisationer. 


Innehållet i riktlinjen motsvarar även den reglering av distansarbete som följer av 
lagstiftning och föreskrifter rörande arbetsmiljö, arbetstider och skattelagstiftning, 
samt i enlighet med övergripande policys i Eksjö kommun. 


Beslut om möjlighet till distansarbete utgår från verksamhetens behov och 
möjligheter, baseras på frivillighet från parterna och omfattningen dokumenteras i 
enskild överenskommelse mellan medarbetare och chef. 


Efterlevnaden av riktlinjen följs upp på olika nivåer i verksamheten och kan 
tillämpas utifrån förutsättningarna inom respektive sektor, verksamhet och 
arbetsplats. 
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Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Markus Kyllenbeck (M) att återremittera ärendet för att ge förvaltningen i 
uppdrag att se över innehåll kopplat till IT-relaterade frågor samt samråda med 
Höglandets IT kring detta. 


Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) återremissyrkande mot 
avslag. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig 2021-08-31 
Eksjö kommuns riktlinjer för distansarbete 
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen
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Lu § 136 Anstaltsetablering - kriminalvården 
Dnr KLK 2021/223 


Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 


att visa ett fortsatt intresse för anstaltetablering inom kommunen. 


Ärendebeskrivning  
Kriminalvården håller på med en utbyggnad av anstalter. Första delen av 
utbyggnad består av förtätningar och tillbyggnad vid befintliga anstalter men även 
flera nya anstalter är påväg att uppföras. En plan är att gå från dagens 4300 platser 
till 7000 platser år 2030. 


För att nå utbyggnadsplanen behöver flera nya anstalter byggas, en av dessa 
planeras att byggas/etableras i området mellan Norrköping och Jönköping, för 
denna etablering är Eksjö kommun aktuellt. 


Anstalten som ska etableras i närområdet planeras att ha 300-500 platser och vara 
en klass två anstalt. Klass två innebär att det är en låst anstalt, klass ett är en 
högrisk anstalt och klass tre är en öppen anstalt. För att etablera en anstalt av 
denna storlek krävs någonstans mellan 30-50 hektar mark varav det inhängda 
området med byggnader är cirka 15-18 hektar. Byggnaderna är oftast två våningar 
och källare. Platsen bör vara tillgänglig med kollektiv trafiken, ha cykelväg samt 
ligga cirka 10 km från närmsta tätort.  


Totalt inom kriminalvården arbetar det 70 olika yrkesgrupper. För varje plats 
räknar man med en anställd, detta innebär 300-500 arbetstillfällen.  


Befintliga anstalter i Sverige ägs av den privata marknaden och hyrs ut på 
långtidskontrakt till Kriminalvården. På samma sätt planeras etableringen i när 
området. 


För att kommunen ska vara aktuell krävs ett nära samarbete för att få allt att 
fungera tillexempel mark, infrastruktur, arbetskraft, räddningstjänst och samarbete 
med flera intressenter såsom regionens sjukvård med flera. 


En tänkbar väg är att samarbeta med en annan kommun det vill säga lägga det på 
gränsen mellan två kommuner och på så sätt dela på fördelarna (och nackdelarna).  


Kriminalvården kommer att ställa frågan till Eksjö kommun under vecka 39 ifall 
kommunen är intresserad av att gå vidare som en av flera tänkbara kommuner. Då 
kommer kriminalvården göra fördjupade utredningar för att hitta lämplig plats.  
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Slutsats 
Kommunen är van att ha mycket offentlig verksamhet under lång tid med bra 
resultat tillexempel Garnisonen, Länsdelssjukhus, Polisen på höglandet, 
Tingsrätten, SIS (Statens institutionsstyrelse) dvs. Långanässkolan och Hässleby 
behandlingshem med flera. Detta tillsammans med möjligheten till många 
arbetstillfällen gör att jag anser att kommunen ska visa ett fortsatt intresse och 
vara med på fortsatta utredningar. Att visa ett fortsatt intresse innebär inga 
förbindelser med kriminalvården. 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-09-06 
Presentation anstaltsetablering 
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadssektorn 
Tillväxt och utvecklingssektorn
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Lu § 137 Gemensam nämnd och förvaltning för 
myndighetsärende inom   bygg- och miljö 
Dnr KLK 2021/229 


Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 


att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam 
miljö- och byggnämnd, gällande myndighetsutövning samt gemensam förvaltning 
för verksamheten,  
                                                                                             
att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen 30 november 2021. 


Ärendebeskrivning  
Fråga har inkommit till Eksjö kommun om intresse finns av en gemensam miljö- 
och byggnämnd med Aneby kommun. Den ev tänkta gemensamma 
organisationen avgränsas till att endast hantera ärenden avseende 
myndighetsutövning. Möjligheter till samverkan mellan kommuner i 
myndighetsfrågor regleras i kommunallagen. 


Att inrätta en gemensam organisation minskar sårbarheten gällande bemanning 
och det stärker det kollegiala arbetet. En större organisation kan uppfattas som 
mer attraktiv gällande rekrytering och kan därför öka möjligheten för rekrytering 
av specialistkompetens.  


Om beslut tas för en gemensam nämnd bör inrättande ske i samband med ny 
mandatperiod med start den 1 januari 2023. 


Yrkande 
 
Sebastian Hörlin (S) yrkar bifall till beslutsförslaget 
 


Beslutsunderlag  
Skrivelse från Annelie Hägg 2021-09-06 
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadssektorn
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Lu § 138 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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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-09-14


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Lu § 139 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/35 


Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  


att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 


Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 3 delegationsbeslut gjorda av HR-chef och 
upphandlare. 


Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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