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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-12-14

Sammanträde med Ledningsutskottet 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 08:30 -11:45, en del deltagande digitalt med anledning utav 
covid-19 pandemin. 

Beslutande 
Ledamöter Annelie Hägg (C) 

Markus Kyllenbeck (M) § 173-174,176-183 
Sebastian Hörlin (S) 
Stellan Johnsson (C) 
Lennart Gustavsson (S) 
Ulf Björlingson (M) 

Tjänstgörande ersättare Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) 
Bo Ljung (KD) tjänstgörande ersättare för Markus Kyllenbeck (M) § 171–172, 175 

Övriga närvarande 
Ersättare Birgitta Johanson (S) * digitalt via Teams § 172–183 

Rozita Hedqvist (S) 
Bo Ljung (KD) § 173-174, 176-183 

Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 
Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 172 
Karin Höljfors, ekonomichef § 175 
Anette Stendahl, kommunikationschef § 179 
Martins Jönsson, HR-konsult* § 178 
Felix Mårtensson, planarkitekt* § 177 
Sara Bergqvist, hållbarhetssamordnare § 177 

Övriga 

Utses att justera 

Justeringens plats 

Lennart Gustavsson  

Stadshuset 2021- 12-17  kl. 11:30 Paragrafer 171-183 
och tid 

Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………………… 

Helena Lundborg 

Ordförande   …………………………………………… 
Annelie Hägg 

Justerande   ……………………………………………. 
Lennart Gustavsson 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 171 Godkännande av föredragningslistan  4 

§ 172 Budgetuppföljning per 2021-11-30 - kommunledningskontoret 2021/29 5 
- 
8 

§ 173 Partistöd 2022 2021/318 9 
- 
10 

§ 174 Ersättningar till förtroendevalda - revidering 2019/362 11 

§ 175 Remiss - Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare 
bokföringslag SOU 2021-60 

2021/270 12 

§ 176 Kommunens byggnader i Klinten, Ägersgöl 2:1 - intresseanmälan 2020/142 13 
- 
15 

§ 177 Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat - remiss 2020/301 16 
- 
17 

§ 178 Medarbetarundersökning 2021 - kommunledningskontoret och 
förvaltningen 

2021/322 18 
- 
19 

§ 179 Gemensam fordonssamordning - uppföljning 2021/323 20 
- 
24 

§ 180 Obesvarade medborgarförslag och motioner  25 

§ 181 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - kommunledningskontoret 2021/35 26 

§ 182 Anmälningsärenden  27 

§ 183 Covid-19 information  28 
- 
29 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-12-14

 
  

Lu § 171 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: Covid-19 information 
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Lu § 172 Budgetuppföljning per 2021-11-30 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att kommunledningskontoret redovisar en total positiv avvikelse mot 
helårsbudget med 2,0 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,3 
procent, samt 
 
att godkänna redovisad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter november månad var 53,8 mnkr, 
vilket motsvarar 86,4 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 91,7 
procent.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 60,3 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 2,0 mnkr.  

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter november var 2,4 mnkr.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 3,0 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 11,7 mnkr. 

 

 

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2021-11-30 Riktpunkt 91,7%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 301 7 256 87% 8 049 252
Ekonomi & upphandling 8 714 6 580 76% 8 157 557
HR-avdelningen 12 234 9 616 79% 10 780 1 454
Kommunikationsavd. 11 059 10 035 91% 11 356 -297 
Räddningstjänsten 22 004 20 354 92% 21 944 60
TOTALT 62 312 53 841 86,4% 60 286 2 026

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 11 748 2 425 3 030 8 718
TOTALT 11 748 2 425 3 030 8 718
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Kansliet 
Prognos: +237 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,0 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos.    

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: +557 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 6,4 procent. 
Ingen direkt förändring jämfört mot föregående månads prognos.       

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

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

• Lägre övriga kostnader kopplat till förvaltningshuset.  

HR-avdelningen 
Prognos: +1454 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 11,9 procent. Det är en 
positiv förändring jämfört mot föregående månad med 388 tkr. Förändringen är 
framförallt relaterad till förändrad prognos för företagshälsovårdstjänster.   

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

• Företagshälsovården prognostiseras med såväl lägre kostnader som högre 
kostnadsersättningar. Positiv avvikelse mot budget 671 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 170 tkr där stora delar 
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: -297 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,7 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos.    
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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 700 tkr.  

• Portokostnader prognostiseras med en negativ avvikelse på 130 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 
340 tkr) framförallt på grund av personalvakans hos kommunikatörerna 
under rekrytering.   

Räddningstjänsten 
Prognos: +60 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,3 procent. Det 
är en positiv förändring jämfört mot föregående prognos på 139 tkr.    

Avvikelsen beror framförallt på: 

• 2021 har till stor del präglats av coronapandemin 
Utbildningsverksamheten har i stort legat nere men viss återhämning har 
skett 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: +3,0 mnkr jämfört mot budget som är 11,7 mnkr.  

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

En transportbil har vid föregående prognos varit med, men leverans kommer att 
ske under 2022 istället.  

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 2,8 
mnkr.  
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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 är reglerat under 
2021. Utifrån detta påverkar det KLKs investeringsutfall under 2021 med 
motsvarande belopp.   

Vad Budget Prognos 

Räddningstjänsten 8 085 tkr 606 tkr 

Övriga KLK 3 663 tkr 2424 tkr 

Summa 11 748 tkr 3 030 tkr 

 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, ekonomichef 2021-12-10 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 173 Partistöd 2022 
Dnr KLK 2021/318 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att partistödet för 2022 höjs till 17 145 kr i grundstöd och 10 329 kr i mandatstöd 
samt  
 
att utbetalning av partistöd snarast ska ske efter att ansökan kommit in.   

Ärendebeskrivning  
Syftet med partistödet är att stärka partiernas roll i den kommunala demokratin. 
Det kommunala partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna. 

Fullmäktige måste, enligt antaget regelverk, besluta om att de partier som får 
partistöd ska redovisa att stödet har använts för sitt ändamål, det vill säga att 
stärka partiets ställning i den lokala demokratin och lokala partiarbetet. 
Redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnat till kommunen senast 30 
juni. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-09-25, § 144, ska såväl grundstödet som 
det mandatbundna stödet årligen justeras med konsumentprisindex, KPI, i augusti 
året innan. Gällande regler innebär en höjning av partistödet för 2022 med 2,1 
procent. Bidraget ska avrundas uppåt till närmast 100 kr. 

Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa     (Kr)
    totalt  

S 13 17 145 134 277 151 500 

C 10 17 145 103 290 120 500 

M 9 17 145 92 961 110 200 

KD 4 17 145 41 316   58 500 

SD 6 17 145 61 974   79 200 

MP 2 17 145 20 658   37 900 

 

9



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa  (Kr)  
                                           totalt  

L 2 17 145 20 658   37 900 

V 3 17 145 30 987   48 200 

Totalt    643 900 kronor 

 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Mats Danielsson 
Konsumentprisindex augusti 2021  
      

Utdrag:  
HR-avdelningen 
Ekonom samhällsbyggnadssektorn 
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Lu § 174 Ersättningar till förtroendevalda - 
revidering 
Dnr KLK 2019/362 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta tillämpningsanvisningar. 

Ärendebeskrivning  
Den reviderade utgåvan av bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda 
antogs av kommunfullmäktige 2019-12-12. § 480. Bestämmelserna behöver i vissa 
delar förtydligas med lokala tillämpningsanvisningar, därav detta ärende. 
Förtydligandena gäller i främst pension och omställning. Hänvisningar till 
paragrafnummer avser paragraf i ersättningsreglementet.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2019-12-09 
Ersättning till förtroendevalda i Eksjö kommun 2019-2022 
Ersättning till förtroendevalda i Eksjö kommun reviderad 2019-12-12 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 175 Remiss - Enklare regelverk för 
mikroföretagande och en modernare 
bokföringslag SOU 2021-60 
Dnr KLK 2021/270 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-25. 

Ärendebeskrivning  
Regeringskansliet har gett Eksjö kommun möjlighet att yttra sig över 
”Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen” 

Remissvaret ska ha kommit in till Näringslivsdepartementet senast den 24 januari 
2022. Då det inte är något sammanträde med ledningsutskottet innan 
kommunstyrelsen den 25 januari 2022, har Eksjö kommun blivit beviljade av 
Näringslivsdepartementet att inkomma med ett yttrande den 25 januari 2022. 

Beslutsunderlag  
Betänkande Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen 
SOU 2021-60 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 176 Kommunens byggnader i Klinten, 
Ägersgöl 2:1 - intresseanmälan 
Dnr KLK 2020/142 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2022-01-25 ta fram 
hyreskontrakt med Brigitte Beyer, Movänta Camping, samt 
 
Ledningsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 

att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa allmänhetens tillgång mot sjön genom 
servitut på fastigheten Ägersgöl 2:1, samt 
 
att tillsammans med hyresgästen ta fram en långsiktig renoveringsplan för Klinten 
som lägergård, med redovisning till budgetberedningen i april 2022, samt  
 
att hänskjuta ärendet gällande hantering av investeringsmedel till 
budgetberedningen.  
 
Ulf Björlingson (M) reserverar sig mot de första, tredje och fjärde att: satsen.  

Ärendebeskrivning  
Ledningsutskottet beslutade den 16 november 2021 att hänskjuta ärendet till dagens 
sammanträde. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 20-09-24 §151 återremitterades ärendet om 
försäljning av Klinten, Ägersgöl 2:1 med anledning av att flera aktörer aviserat sitt 
intresse av fastigheten. Kommunfullmäktige beslutade att innan beslut tas i ärendet 
skulle ett resonemang föras med de olika intressenterna. 

Den 7 oktober 2021 höll kommunen ett informationsmöte med syfte att ge 
intressenter övergripande information om Klinten och undersöka intresset för att 
bedriva verksamhet på anläggningen. Därefter har fyra intresseanmälningar 
inkommit dels utifrån att hyra Klinten, dels utifrån intresse av att förvärva Klinten.  

Vid ledningsutskottet den 2021-11-16 § 161 presenterades de intresseanmälningar 
som inkommit och ärendet hänsköts vidare till ledningsutskottet i december.  

Förvaltningen har i tjänsteskrivelse daterat 21-11-10 redovisat för- och nackdelar 
utifrån förvaltningens perspektiv med uthyrning respektive försäljning av Klinten 
samt åtgärdsbehov vid Klintens lägergård. 
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Intresseanmälningarna som inkommit till kommunen är relativt lika varandra 
utifrån inriktning där tre riktar sig mot besöksnäring och den fjärde mot 
hälsoinriktning. Utöver intresseanmälningarna har även aviserats om att intresse 
finns från flera föreningsanknutna personer om att gemensamt arbeta fram ett 
koncept för framtida verksamhet vid Klinten genom en så kallad framtidsverkstad. 
En lägergård utifrån detta koncept skulle vara tillgänglig för föreningar, 
kommunens verksamheter och företag.  

Klinten har ett unikt läge i naturskön miljö med närhet till tre naturreservat och har 
potential att bli en mötesplats för kommunens medborgare, turister och andra 
besökare. En lägergård med liknande möjligheter och kapacitet är troligtvis svår att 
återskapa. En samverkan mellan olika aktörer kan stärka Klinten som plats och 
besöksmål än mer. 

Fastigheten har idag ett stort underhållsbehov som behöver åtgärdas oavsett om 
fastigheten hyrs ut eller inte för att behålla fastighetens och byggnadernas värde.  

Beräknad hyresnivå för Klinten är 110 000 kr per år i befintligt skick. Viss 
renovering utifrån underhåll ingår i den årliga hyran dock är till exempel 
verksamhetsanpassningar hyrespåverkande. En långsiktig prenorveringsplan för 
underhåll bör tas fram i samråd med hyresgästen. Planen för renovering kan sedan 
utgöra underlag för fördelning av investeringsmedel för 2023 och framåt. 

I en kommun där samverkan är ledordet är Klinten en möjlighet för ökad 
landsbygdsutveckling inom många områden. Klinten bör vara fortsatt tillgänglig för 
kommunens invånare, turister och besökare och en samverkan med andra aktörer 
kan stärka Klinten som mötesplats än mer. Det är av största vikt att kommunen har 
fortsatt kontroll på fastigheten och även fortsättningsvis kan styra användningen 
mot verksamhet som gynnar bygden och kommunen i stort.  

Brigitte Beyer, Movänta Camping har lokal anknytning och ett redan upparbetat 
kontaktnät med föreningslivet i närområdet samt det lokala näringslivet. 
Tillsammans med Brigitte finns stora möjligheter till framtida samarbeten med 
föreningar och andra ideella krafter som vill samverka för att utveckla Klinten som 
plats och besöksmål.  

Under dagens sammanträde diskuteras vikten av att tydliggöra ansvarsfördelning 
mellan fastighetsägare och hyresgäst vad gäller frågor som rör 
myndighetsutövning kopplat till verksamheten.  

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) med bifall från 
Stellan Johnsson (C) och Sebastian Hörlin (S) att ge förvaltningen i uppdrag att 
till kommunstyrelsen 22-01-25 ta fram hyreskontrakt med Brigitte Beyer, Movänta 
Camping, 
 
att tillsammans med hyresgästen ta fram en långsiktig renoveringsplan för Klinten 
som lägergård, med redovisning till budgetberedningen i april 2022, samt  
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att hänskjuta ärendet gällande hantering av investeringsmedel till 
budgetberedningen.  
 
Markus Kyllenbeck (M) med bifall från Ulf Svensson (SD), Stellan Johnsson 
(C) och Sebastian Hörlin (S) att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa 
allmänhetens tillgång mot sjön genom servitut på fastigheten Ägersgöl 2:1. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande 
först proposition på Annelie Häggs (C) yrkanden mot avslag. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandena. 
 
Därefter ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande proposition på 
Markus Kyllenbeck (M) yrkande mot avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16 
Skrivelse från Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande 2021-12-10 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef och Mikael 
Wärnbring, samhällsbyggnadschef 
Faktaunderlag Kommunägda byggnader  
Intresseanmälan 1-4 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Intressenterna 
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Lu § 177 Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett 
förändrat klimat - remiss 
Dnr KLK 2020/301 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta för kommunen redovisade åtgärder enligt reviderad version av 
åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat 2021–2025 Jönköpings 
län. Bilaga 1 

Ärendebeskrivning  
Ledningsutskottet beslutade 2021-11-16 att återremittera ärendet för att göra en 
översyn och eventuell komplettering av underlaget, med återredovisning till 
ledningsutskottet 2021-12-14. Ärendet kompletteras och förtydligas med ett 
bildspel under ärendegenomgång. 
 
I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta fram åtgärdsprogram för länets arbete med 
de nationella miljömålen. I Jönköpings län finns totalt fem åtgärdsprogram som 
alla består av åtgärder som kommunerna (och andra organisationer) väljer att åta 
sig eller inte.   
  
För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län:  

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

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

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

  
Nya åtgärdsprogram som nu antagits:  

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

  
Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat syftar till att förbättra 
motståndskraften för klimatförändringar i Jönköpings län genom att anpassa 
samhället till de klimateffekter som påverkar länet. Åtgärderna har arbetats fram 
genom aktörernas egna klimat- och sårbarhetsanalyser och bottnar i de sju 
prioriterade klimateffekter som lyfts i den nationella klimatanpassningsstrategin. 
Programmet ersätter ett tidigare program som gällde mellan åren 2015–2019.   
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Eksjö kommun har varit delaktig i framtagandet genom att ha deltagit på en 
inledande workshop och nätverksträffar. Åtgärderna i programmet är uppdelade i 
tre delar – strategiska, länsgemensamma och aktörsspecifika åtgärder. De 
aktörsspecifika åtgärderna har tagits fram av kommunen inom områden som 
kommunen bedömt vara prioriterade.   
 
Under perioden 15 december 2020 till och med 31 mars 2021 gavs organisationer 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nytt program, samt svara på vilka 
av åtgärderna som man vill bidra med att genomföra. Eksjö skickade in sitt 
remissvar i mars 2021. Remissrundan medförde några justeringar av 
åtgärder. Eksjö kommun bad om justering av två av sina åtgärder, vilket har 
ändrats enligt önskemål.   
 
En sammanställning av synpunkterna och hur Länsstyrelsen hanterat dem finns i 
remissredogörelsen. Bilaga 2. Längst fram i redogörelsen finns en sammanfattning 
där man kan se vilka åtgärder som har justerats och vilka som står kvar som de var 
i remissversionen. De färdiga formuleringarna av själva åtgärderna, samt vilka som 
kommunerna/Eksjö kommun åtagit sig, finns i den senaste versionen av 
åtgärdsprogrammet som också bifogas.   
 
Innehållsmässigt har inte några förändringar gjort som påverkar Eksjö kommuns 
förutsättningar att genomföra de åtgärder man svarat att man vill åta sig under 
remissrundan.   
 
Åtgärderna ska genomföras under programtiden (2021–2025) och följs upp 
årligen genom rapportering till Länsstyrelsen. Varje åtgärd i programmet har 
tillhörande indikatorer.  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Felix Mårtensson, planarkitekt 2021-12-06  
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16 
Bilaga 1   Åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat 2021 2025 
Bilaga 2   Remissredogörelse angående förslag till åtgärdsprogram Anpassning till 
ett förändrat klimat 
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Lu § 178 Medarbetarundersökning 2021 - 
kommunledningskontoret och förvaltningen 
Dnr KLK 2021/322 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
I oktober genomfördes medarbetarundersökning i kommunen. Undersökningen 
är ett viktigt verktyg för att följa upp hur arbetsklimatet är i 
organisationen och på varje arbetsplats. Den ger också ett underlag att arbeta med 
frågor kring arbetsmiljön. Svarsfrekvensen har minskat från 73,05 procent (2019) 
till 69,2 procent (2021).  
 
Förvaltningen 
Resultatet för hela förvaltningen visar på ett ökat totalt medarbetarengagemang 
från 80,0 till 82,5. Medarbetarengagemanget visas i HME-värde 0–100 (Hållbart 
medarbetarengagemang) och är nio frågor som är fördelade på tre områden, 
motivation, ledarskap och styrning. Alla sektorer har ökat sitt totala HME-värde, 
där Kommunledningskontoret har den största ökningen från 77,5 till 85,0.  

För de olika HME-områdena är värdet för motivation detsamma, 82,5, som vid 
medarbetarundersökningen 2019. Värdet för ledarskap har ökat från 
80,0 (2019) till 82,5 (2021) likaså har en ökning skett för styrning från 77,5 (2019) 
till 82,5 (2021). 
 
Färre har blivit utsatta för kränkande särbehandling, mobbning, sexuella 
trakasserier, diskriminering och hot och våld. Dessa tal fortsätter att sjunka 
gentemot tidigare år. Trakasserier som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna har dock ökat med 0,3 procentenheter från 2,5 procent 
(2019) till 2,8 procent (2021). Resultatet för dessa områden redovisas endast på 
förvaltningsnivå utifrån anonymitet. 
 
Kommunledningskontoret 
Resultatet för kommunledningskontoret visar på ett ökat totalt 
medarbetarengagemang från 77,5 till 85. Medarbetarengagemanget visas i HME-
värde 0–100 (Hållbart medarbetarengagemang) och är nio frågor som är fördelade 
på tre områden, motivation, ledarskap och styrning. Alla sektorer har ökat sitt 
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totala HME-värde, där Kommunledningskontoret har den största ökningen från 
77,5 till 85,0.  
För de olika HME-områdena är värdet för motivation 87,5, 
medarbetarundersökningen 2019 visade på 82,5. Värdet för ledarskap har ökat 
från 77,5 (2019) till 85 (2021) likaså har en ökning skett för styrning från 75 (2019) 
till 80 (2021). 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Martina Jönsson, HR-konsult 2021-12-10 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 179 Gemensam fordonssamordning - 
uppföljning 
Dnr KLK 2021/323 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen. 

Ärendebeskrivning  
2017-10-03 beslutade kommunstyrelsen att Eksjö kommun från och med 
2018-01-01 skulle införa en gemensam fordonssamordning med syfte att 

• öka följsamhet mot kommunens policys för resor, miljö och inköp 
• effektivare nyttjande av fordon och eventuellt behov av färre fordon 
• effektivare nyttjande av personaltid som ägnas åt fordon och frågor 

som är relaterade till fordon 

Utredningen som föregick beslutet visade att anställda som hade andra 
huvudarbetsuppgifter ofta ägnade en del av sin tjänst till att sköta om fordon. 
Gällande fordonsvård anlitade vissa verksamheter HIA, medan andra använde 
andra alternativ. Gällande service och reparationer fick många verksamheter åka 
till andra städer för att få detta arbete utfört, med resultat att arbetstid gick till 
att köra fordonen dit. Samordning av fordon mellan verksamheter skedde i 
princip inte alls. Förvaltningen fick i uppdrag att utforma en organisation för 
fordonssamordning. En bedömning gjordes att det krävdes en tjänst för att 
samordna och ansvara för detta arbete. 

Fordonssamordning, organisering 
Eksjö kommuns gemensamma fordonssamordning är från och med april 2019 
organiserad till kommunikationsavdelningen vid kommunledningskontoret. 
Fordonssamordnare är placerad vid enheten Kontaktcenter. Under 2018 fram 
till april 2019 var tjänsten placerad vid sociala sektorn och enheten HIA. 
Tjänstens omfattning är 40 procent av en heltidstjänst. 
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Fordonssamordnarens arbetsområde 
Den gemensamma fordonssamordningen omfattar kommunens personbilar, 
lätta lastbilar och minibussar. Räddningstjänstens fordon och de kommunala 
bolagens fordon omfattas inte. Den gemensamma fordonssamordningen 
omfattar inte heller traktorer, släpkärror/släpvagnar, husvagnar eller andra 
arbetsmaskiner. 

Fordonssamordnaren har i huvudsak en administrativ inriktning. 

Huvuddelen av kommunens fordon nyttjar idag den serviceorganisation som 
finns inom HIA för däckbyten och fordonsvård. Utöver detta har det införts 
krav vid upphandlingar att service och reparationer ska ske inom cirka 2 mil 
från den ort där fordonet ska vara placerat, alternativt möjlighet till hämtning av 
fordonet. Detta medför att anställda inte ska behöva åka långa sträckor för att få 
detta arbete utfört. 

Den gemensamma fordonssamordningen som den är utformad idag innebär 
inte att verksamheterna inte arbetar med fordonshantering längre. 
Verksamheterna måste fortfarande vara delaktiga i till exempel kravställning 
vid upphandling, försäljning samt i översyn av ruttoptimering. 
Verksamheterna har också ansvar för den dagliga skötseln av sina fordon, se 
rubrik ”Fordonssamordnare ansvarar inte för”. 
 
Fordonssamordnare ansvarar för 

• Att ha en uppdaterad helhetsbild av samtliga fordon i 
kommunen avseende typ av fordon, registreringsnummer, 
filialnummer, användningsområde, tillhörighet, kontaktperson 
och kostnadsställe. 

• Kartläggning av samtliga kommunens fordon avseende hur många 
mil respektive fordon kör, när fordonen används och när de står still. 
Resultat av kartläggning diskuteras med sektorschef och 
verksamhetsansvarig. Kartläggning kan användas för att optimera 
nyttjandet av kommunens fordon och för att rotera fordon mellan 
olika verksamheter så att fordonen kör med jämna miltal. 

• Sammanställning av fordonsstatistik för kommunens fordon avseende 
drivmedelsstatistik, energianvändning och emissionsberäkning. 

• Samordning av anskaffning/inköp av nya fordon. Beslut om 
anskaffning/inköp av nya fordon fattas av sektorschef. Upphandlare 
har kontakt med berörd verksamhet under upphandlingsprocessen. 

• Försäljning och avyttring av fordon enligt gällande riktlinjer. Beslut 
om ett fordon ska säljas/avyttras fattas av sektorschef. 

• Administration av drivmedelskort hos kommunens upphandlade 
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drivmedelsbolag. 
• Administration av filialnummer hos Transportstyrelsen. 
• Omvärldsbevakning för att skaffa sig ökad kunskap kring fordon, 

fordonsmarknaden och andra omvärldsfaktorer såsom miljö, säkerhet 
och drivmedel. 

 

Fordonssamordnare ansvarar inte för 

• Fordonsservice; att hålla koll på när fordon behöver service, beställa 
service eller att se till att fordon kommer till service. 

• Fordonsbesiktning; att hålla koll på när fordon behöver besiktning, 
beställa besiktning eller att se till att fordon kommer till besiktning. 

• Däckbyten och däckvård. 
• Tvätt av fordon och allmän fordonsvård. 
• Skadehantering eller reparationer, kontakter med verkstad eller 

att se till att fordon kommer till verkstad. 
 

Finansiering av fordonssamordnare 
För att kunna frigöra resurser för fordonssamordnare sker en debitering per 
fordon och år till den verksamhet som innehar fordonet. Kostnaden täcker 
fordonssamordnarens tjänst och system för elektroniska körjournaler. Detta blir 
en ökad kostnad för verksamheterna samtidigt som fordonssamordnaren frigör 
tid för de anställda som har ägnat sig åt administrativ fordonshantering. 
Fordonssamordnarens arbete kan komma att innebära ett ytterligare minskat 
behov av antal fordon, vilket då minskar kostnaderna för verksamheterna. 
Kostnaden för fordonssamordnarrollen utgör där ett incitament hos 
verksamheterna att medverka till en effektivisering av nyttjandet av fordon. 

Varje verksamhet som innehar ett fordon bär utöver detta samtliga 
kostnader som härrör till respektive fordon såsom till exempel 
leasingkostnader, inköpskostnader och eventuella räntor, samt kostnader för 
drivmedel, fordonsvård, service, besiktning, däckbyten, fordonsskatt och 
eventuella tillbehör och trängselskatter. 
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Eksjö kommuns fordon, översikt 

Antal fordon 
Hösten 2017 hade Eksjö kommun, exklusive Räddningstjänstens fordon, 
130 fordon av olika storlek och modell. Av dessa fordon var 59 procent 
ägda och 41 procent leasade. 

Oktober 2019 hade antalet fordon, exklusive Räddningstjänstens fordon, 
minskat till 94 stycken. Av dessa fordon var 32 procent ägda och 68 
procent leasade. Sociala sektorn hade 73 procent av det totala antalet 
fordon. 

Juli 2020 hade antalet fordon, exklusive Räddningstjänsten fordon, minskat 
ytterligare till totalt 90 stycken. Av dessa fordon var 34 procent ägda och 
66 procent leasade. Sociala sektorn hade 71 procent av det totala antalet. 

December 2021 ligger antal fordon, exklusive Räddningstjänsten fordon, 
på totalt 92 stycken, varav tre fordon används inom gymnasiesärskolans 
fordonsprogram som bilar att mecka med. Av dessa fordon är 43 procent 
ägda och 57 procent leasade. Sociala sektorn har fortsatt flest antal fordon, 
71 procent av det totala antalet. 

Olika fordonsmärken 
Eksjö kommun använder idag elva olika fordonsmärken, och inom dessa 
finns ett antal olika modeller. Att helt komma ifrån att det finns olika 
märken kan vara svårt rent upphandlingstekniskt. 

Identifierade utvecklingsområden 

Den gemensamma fordonssamordningen bör ses som ett fortlöpande arbete i 
att öka följsamhet mot policys, samt i att effektivare nyttja fordon och den tid 
som ägnas åt fordonsfrågor. Framsteg och effekter i arbetet uppnås 
kontinuerligt. Nedan specificeras några identifierade utvecklingsområden. 

• Klargöra hur livscykelkostnaderna blir mellan ägande och leasing. 

• Arbeta fram tydligare rutiner för när ett fordon får anskaffas, 
vilka fordon som kan vara aktuella för avsett användningsområde 
samt om leasing alternativt köp ska vara aktuellt. Detta för att 
minska antalet arbetstimmar som idag läggs på 
kravspecifikationer och upphandling. 

• Ytterligare tydliggöra interna rutiner kopplade till fordon. 
• Den genomsnittliga körsträckan per bil kan genom olika insatser öka 

för att varje fordon ska användas mer effektivt. Antalet fordon kan 
därigenom anpassas till det totala transportbehov som finns inom 
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organisationen. Här krävs ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan 
fordonssamordnare och verksamheterna. Fordonssamordnare kan 
fungera som en motor och kunskapskälla när verksamheten arbetar 
med ruttoptimering som en del i sin verksamhetsutveckling. 

• Se över om fordonssamordnarrollen kan utvecklas för att ytterligare 
stödja verksamheterna i den dagliga skötseln av sina fordon med 
syfte att effektivare nyttja den tid som ägnas åt fordonsfrågor i 
organisationen. Det kan till exempel handla om att 
fordonssamordnare ska ansvara för att boka upp så att fordon 
kommer till besiktning, service och reparationer, samt säkerställa 
regelbunden tvätt, städning och däckbyten. 

• Se över om fordonssamordnarrollen kan utvecklas för att ytterligare 
samnyttja fordon mellan sektorer, med syfte att kunna minska antalet 
fordon totalt. Detta kan till exempel göras genom ett gemensamt 
bokningssystem. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Anette Stendahl, kommunikationschef 2021-12-10 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 180 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 § 181 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/35 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 4 delegationsbeslut gjorda ut HR-chef. 

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 182 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att redovisat ärende anmäls 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret Samverkansprotokoll 2021-10-18 

 

----- 
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Lu § 183 Covid-19 information 
 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur man som kommun framöver ska 
arbeta med frågan om kontroll av vaccinering och/eller testning av personal i 
verksamheter inom äldreomsorg, hemsjukvård och omsorgen,  
 
att ärendet anmäls till socialberedningens presidium, samt 

att därefter notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
För att begränsa spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tagit beslut 
om nya rekommendationer och allmänna råd från och med den 8 december 2021. 

Syftet är att minska risken för smittspridning och belastning på vården medan 
arbetet med att genomföra de rekomenadera vaccinationerna fortsätter. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande att vaccinera sig och att 
stanna hemma och testa sig på symptom. De allmänna råden är särskilt riktade till 
ovaccinerade om att bland annat undvika kontakter med personer i riskgrupp och 
äldre kvarstår. 

Antal sjukhusvårdade i Region Jönköpings län är 16 personer, varav 6 personer 
som är intesivvårdade. 
 
Det finns ingen misstänkt eller konstaterad smitta i de kommunala 
verksamheterna i Eksjö. 
 
Staben är återigen aktiverad från och med den 9 december. Inom förvaltningen 
ska de möten, utbildningar och konferenser som kan ske digitalt ska i första hand 
genomföras digitalt. Möten som inte kan ske digitalt kan genomföras, men det är 
viktigt att säkerställa att trängsel inte uppstår och att avstånd kan hållas mellan 
mötesdeltagarna. Anpassa gruppstorleken efter lokal (eller tvärtom). 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Markus Kyllenbeck (M) med bifall 
från Sebastian Hörlin (S) att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur man 
som kommun framöver ska arbeta med frågan om kontroll av vaccinering 
och/eller testning av personal i verksamheter inom äldreomsorg, hemsjukvård 
och omsorgen. 
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att ärendet anmäls till socialberedningens presidium. 

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

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

 
Utdrag 

Kansliavdelningen 
Socialberedningens presidium 
Socialaberedningen 
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