
    

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-02-08

 
 
Sammanträde med  Ledningsutskottet  
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:45, mötet genomförs digitalt via Teams  
                                      med anledning av covid-19 pandemin. Ordförande, kommundirektör och sekreterare 
                                      sänder från kommunfullmäktigesalen. 
  
Beslutande 

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

 
Tjänstgörande ersättare Bo Ljung (KD) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) 

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

Övriga närvarande  
Ersättare Birgitta Johansson (S) 

Christer Ljung (L) 
Rozita Hedqvist (S) 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 2  
Karin Höljfors, ekonomichef § 3-5 
Malin Claesson, HR-chef § 7,9-11 
Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig § 9-10 
Magnus Thulin, säkerhetsamordnare § 6 
Micael Carlsson, räddningschef § 6 
  

Övriga   
 
Utses att justera Sebastian Hörlin  
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-02-21 kl. 13:00   Paragrafer 1-17 
och tid 
 
 
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 2022-02-08 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-02-21 Datum då anslag  2022-03-15 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 1 Godkännande av föredragningslistan   

§ 2 Årsredovisning 2021 – kommunledningskontoret 2022/13  

§ 3 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 - budgetdirektiv 2022/14  

§ 4 Kommunrevisionens bedömning av delårsrapporten, inklusive 
KomRedos rapport, 

2021/29  

§ 5 Redovisning av hur medel för personalaktivitet använts. 2021/59  

§ 6 Omvärlden - information 2022/30  

§ 7 Chefers arbetsmiljö - utredning - information 2022/21  

§ 8 Arbetsmiljön sociala sektorn 2022/29  

§ 9 Löneöversyn 2022 2022/6  

§ 10 Eksjö kommuns lönepolitik 2021/198  

§ 11 Organisatorisk förflyttning av rekrytering och bemanningsenheten 2022/24  

§ 12 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2021- kommunledningskontoret 
- information 

2022/7  

§ 13 Brottstatistik Eksjö kommun 2022 2022/8  

§ 14 eksjo.nu - information 2022/25  

§ 15 Redovisning av delegationsbeslut 2022 - kommunledningskontoret 2022/9  

§ 16 Verkställighet medborgarförslag och motioner 2021-2022 2022/10  

§ 17 Obesvarade medborgarförslag och motioner   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-02-08

 
  

Lu § 1 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: 
Arbetsmiljön sociala sektorn 
Redovisning av hur medel för personalaktivitet använts. 
Omvärlden - information 
 
Ärende som utgår: 
Anmälningsärende 
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Lu § 2 Årsredovisning 2021 – 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/13 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att kommunledningskontorets driftutfall för 2021 var 59,9 mnkr 
jämfört mot helårsbudgeten som var 62,4 mnkr. Den positiva avvikelsen på 2,4 
mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 3,9 procent,  

att notera att kommunledningskontorets investeringsutfall för 2021 var 2,7 mnkr 
jämfört mot helårsbudgeten som var 11,7 mnkr. Den positiva avvikelsen på 9,1 
mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 77,1 procent, samt 

att godkänna redovisad rapport för kommunledningskontoret 

 
Ärendebeskrivning  
 
Kommunledningskontoret uppdrag är till stor del att leverera stödtjänster, främst 
interna, som behövs i kommunen såsom ekonomi- och upphandling, 
personalrelaterade uppgifter som HR och lön, kansli med övergripande 
administration och utvecklingsfrågor som stöd till förvaltningen och politiken 
samt kommunikation internt såväl som externt. I kommunledningskontoret ingår 
också Räddningstjänsten. 

Årets verksamhet 
Covid-19 har påverkat kommunledningskontorets arbete under 2020-2021. 
Stabsarbete kring covid-19 har skett. Det har stärkt samarbetet mellan sektorer, 
regionen och länsstyrelsen samtidigt som det har medfört att andra 
arbetsuppgifter har nedprioriterats eller skjutits på framtiden. Politiska 
sammanträden skett med digital närvaro och distansarbete har skett i stor 
omfattning. Kommunledningskontoret har ett ansvar att ta tillvara på nya 
arbetsmetoder och använda dem på ett klokt sätt även när pandemin är över.  

En del i kommunledningskontorets uppdrag är att arbeta för olika 
samverkansformer. Under 2021 har HR-avdelningen tagit över Aneby kommuns 
löneadministration inom HR-avdelningens befintliga personalresurser. En 
höglandsgemensam upphandling av HR-system är genomförd där implementering 
pågår. Höglandskommunerna inklusive höglandskommunerna har fortsatt med 
arbete avseende gemensamt ekonomisystem med avtalsstart 2024. Parallellt har 
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arbete skett med införande av ett gemensamt ekonomiservicekontor på höglandet 
som startade i december 2021.  

I juni tecknades ett avtal avseende övergripande ledning av räddningsinsatser. 
Ledningsområdet RSB (Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge) innefattar 
Jönköpings-, Kronobergs- och Blekinge län samt Hultsfreds, Vimmerby, 
Västerviks och Ydre kommuner. 

Förändrade lagkrav om tillgänglighet och domen i det så kallade Schrems II-målet 
har påverkat kommunikationsarbetet för kommunen. Det är ett pågående arbete 
anpassningar av dokument, webbplatser och hantering av personuppgifter på 
webbplatser och sociala medier. 

Årets ekonomi - Driftbudget 
Sektorns driftutfall för 2021 var 59,9 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 
62,4 mnkr. Den positiva avvikelsen på 2,4 mnkr motsvarar en procentuell 
avvikelse på 3,9 procent.  

Avvikelsen mot budget var fördelad på kansliavdelningen (+0,2 mnkr), ekonomi- 
och upphandlingsavdelningen (+1,0 mnkr), HR-avdelningen (+1,6 mnkr), 
kommunikationsavdelningen (-0,1 mnkr) och räddningstjänsten (-0,2 mnkr). 

Inom ekonomi- och upphandlingsavdelningen, HR-avdelningen och 
kommunikationsavdelningen var det med lägre personalkostnader än budgeterat 
med 0,8 mnkr. Det berodde bland annat på vakanta tjänster under rekrytering, 
sjukskrivningar och partiella tjänstledigheter. Det har medfört högre 
arbetsbelastning för medarbetarna tillsammans med lägre ambitionsnivå, vilket är 
något som fungerat under en begränsad period.  

Kommunledningskontorets samordnar och administrerar vissa tjänster för hela 
förvaltningen. Budgetutfallet påverkas av kommunledningskontorets arbete, men 
också av faktorer i övriga sektorer. Det var positiva avvikelser (+1,9 mnkr) inom 
bland annat företagshälsovård, fastighetskostnader, friskvård, facklig tid, 
fiberkostnader varav företagshälsovården var positiv med 0,9 mnkr och 
fastighetskostnader med 0,4 mnkr. Det var negativa avvikelser (-0,9 mnkr) inom 
bland annat försäkringspremier, portokostnader och interna servicetjänster där 
servicetjänsternas del av avvikelsen var -0,6 mnkr. Exempel på servicetjänster är 
kommuncaféteria, poolbilar och Tryckservice vars interna intäkter framförallt 
påverkades mycket under coronapandemin där kostnaderna inte har kunnat 
sänkas i samma omfattning som intäktstappet.  

Inom kommunledningskontorets avdelningar har det också varit högre intäkter 
för sålda tjänster och tillfälliga ersättningar. Det har varit lägre kostnader för bland 
annat inställda och förskjutna aktiviteter såsom utbildningar, resor, projekt, men 
också tillfälligt lägre regionala avgifter. Dessa högre intäkter och lägre kostnader 
medförde en positiv avvikelse på 0,7 mnkr. 
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Årets ekonomi – Investeringsbudget 
Sektorns investeringsutfall för 2021 var 2,7 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som 
var 11,7 mnkr. Den positiva avvikelsen på 9,1 mnkr motsvarar en procentuell 
avvikelse på 77,1 procent.  

Avvikelsen berodde framförallt på att leverans att några fordon till 
räddningstjänsten kommer ske 2022. Majoriteten av införandet av HR-system 
kommer att ske 2022.   

Framåtblick 
Alla delar i HR-systemprojektet ska vara implementerade till november 2022. I 
samband med detta kommer nya arbetssätt att utvecklas för att exempelvis uppnå 
en förenklad och likvärdig process. Mest resurser, för verksamheterna i 
förvaltningen, kommer krävas vid införandet av nytt schema- och 
bemanningssystem. Ett utvecklingsområde som har koppling till detta är att 
förstärka det proaktiva arbetet med bemanningsekonomi.  

Flera av kommunledningskontorets verksamheter arbetar med att leverera interna 
stödtjänster som ska underlätta för sektorer/bolag att lyckas med sina 
grunduppdrag. Ett utvecklingsområde är fånga upp vilka insatser som behöver 
göras i ett tidigare skede.  

I syfte att förbättra krishanteringsförmåga pågår arbete i fem arbetsgrupper 
(personalförsörjning i kris, nödvattenförsörjning, livsmedel- och 
materialförsörjning, trygghetspunkter samt säkrad el och värmetillförsel). 
Beslutsunderlag ska vara klart till kommande budgetprocess.  

Några områden för kommunledningskontoret under 2022 är också: 

• Trygghetsskapande insatser däribland att arbeta med effektiv samordning 
för trygghet som är en arbetsmetod för strukturerat trygghetsskapande 
och brottsförebyggande arbete som involverar kommunkoncernen och 
polisen.  

• Arbeta fram en koncernövergripande handlingsplan till miljöpolicyn.  
• Utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat. 
• Arbetet med kommunens interna och externa webbplatser med 

kontinuerligt underhåll och utveckling. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
Bilaga ekonomitabell 
Uppföljning och analys av verksamhetsplanen - kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 3 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 - 
budgetdirektiv 
Dnr KLK 2022/14 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att under rubriken uppdrag lägga till ”ett fortsatt fokus på verksamheternas 
budgetföljsamhet behövs för att klara de finansiella målen framgent”. 
 
Ledningsutskottet föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 

att anta direktiv för budget 2023-2024 och verksamhetsplan 2025. 

Ärendebeskrivning  
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget 
och verksamhetsplan 2023-2025 vad gäller verksamhet och finansiella mål. 
Direktivet utgår från kommunens vision och kommunprogramet som antagits av 
fullmäktige. Budget och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under en 3-års 
perioden ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen och målen i 
kommunprogramet. Underlaget för den politiska viljeinriktningen har förutom 
vision och kommunprogram varit löpande omvärldsbevakning. 

Politisk viljeinriktning 2023-2025  
Vi ska arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för 
människor och företag. Befolkningsutvecklingen ska stärkas. Viktiga 
grundförutsättningar för detta är ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, 
jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning och möjlighet till en 
stimulerande fritid.   

De beslut som tas idag får påverkan på möjligheter att bedriva verksamhet i 
framtiden. Planering av organisation, investeringar och finansiering ska därför 
präglas av långsiktighet.    

Övergripande är de mest kritiska faktorerna för goda utvecklingsmöjligheter i 
dagsläget: 

• Integration 
• Bostäder 
• Digitalisering 
• Kompetensförsörjning 
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Alla barn och unga ska ges goda möjligheter att utvecklas i kommunen. 
Förutsättningar för det är bland annat god skolgång och en meningsfull fritid.  

Sysselsättning genom utbildning, praktik och arbete skapar ett inkluderande 
samhälle. Tillgång till äldreomsorg av god kvalitet utifrån behov och med valfrihet 
är en grundtrygghet i kommunen. För framtida utvecklingsmöjligheter krävs att 
fokus inriktas mot klimat- och energifrågor. 

En utvecklad besöksnäring och fungerande kultur- och föreningsliv utgör en 
viktig potential för hela kommunen. 

Förvaltningen ska genomsyras av ett aktivt och framåtsyftande hållbarhetsarbete. 
För att uppnå extra kvalitet för varje enskild individ ska förvaltningens sektorer, 
utifrån målsättning i vision och kommunprogram och med fokus på individen, 
samverka utifrån ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ska arbeta för fördjupning 
och breddning av samarbetet med såväl höglandskommunerna som regionen. För 
att öka effektiviteten och möta behovet av kommunala tjänster nu och i framtiden 
ska förvaltningen arbeta för ökad digitalisering inom verksamheterna. 

Prioriterade mål  

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2023-2025 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:  
integration, bostäder, digitalisering och kompetensförsörjning, prioritera 
följande: 
- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 

förutsättningar att utvecklas. 
- Öka och bredda tillgången till bostäder. 
- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 

effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet 
- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen i privat och offentlig 

verksamhet.  
 

Finansiella mål  

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 
planperioden. 

- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2023-2025 ska 
tillsammans med budgeten 2022 och bokslut 2016-2025 vara i snitt minst 
1,8 procent. 

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden. Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2016-2025 vara självfinansierade. 
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- För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr årligen 
avsättas 2023-2025. 

- Tidigare har målsättningen för kommunens soliditet varit 65 procent och 
koncernens soliditet varit 40 procent. På grund av ändrade 
redovisningsprinciper kommer soliditetsmålen behöva fastställas senare.  

 
Uppdrag 

Ett fortsatt fokus på verksamheternas budgetföljsamhet behövs för att klara de 
finansiella målen framgent. 

Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de 
ekonomiska förutsättningarna med ett skatteuttag och avgifter och som invånarna 
och andra intressenter uppfattar som rimligt. Som underlag ska avvikelseanalys av 
kommunens verksamheter avseende kvalitet och kostnader mot andra kommuner 
redovisas samt andra underlag om hur resursutnyttjandet kan effektiviseras. 

Sektorernas ramar för 2023 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2021. 
Dessa ramar omprövas inte i grunden. Om förutsättningarna förändrats för 
sektorernas verksamheter och/eller kommunens skatteintäkter och bidrag ska i 
underlaget redovisas förändringar jämfört med då budgeten fastställdes och 
förslag till hur detta ska hanteras. 

För att skapa goda planeringsförutsättningar för verksamheterna ska underlaget 
vara uppbyggt så att budgetramar kan fastställas ett drygt år före budgetåret. 
Sektorernas ramar för 2024 ska alltså kunna fastställs av kommunfullmäktige i 
oktober 2022. 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) att under 
rubriken uppdrag lägga till ”ett fortsatt fokus på verksamheternas 
budgetföljsamhet behövs för att klara de finansiella målen framgent”. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Markus Kyllenbeck (M) tilläggsyrkande mot 
avslag. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från Annelie Hägg (C), Markus Kyllenbeck (M) och Sebastian Hörlin (S) 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Lu § 4 Kommunrevisionens bedömning av 
delårsrapporten, inklusive KomRedos rapport, 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta yttrandet och överlämna det till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-18 § 199 att kommunrevisionens 
bedömning av delårsrapporten, inklusive KomRedos rapport, remitteras till 
kommunstyrelsen, med återrapportering till kommunfullmäktige senast 2022-02-
24. 

I revisionsskrivelsen framgår bland annat följande: 

”Vid genomförd granskning bekräftas att de finansiella rapporterna ligger till grund för den 
finansiella analysen och kommunstyrelsens bedömning är att resultaten når fullmäktiges 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning.”  

”Hänsyn behöver tas till ansvarsförbindelsen när det gäller pensioner och nödvändigheten av 
fortsatt höga årliga resultat för att klara framtida åtaganden. Ett ökat fokus på 
verksamheternas budgetföljsamhet behövs för att klara de finansiella målen framgent.” 

”Revisionens uppfattning är att bokslutet inte upprättats med samma detaljeringsgrad som i 
årsbokslutet, och i högre grad grundas i uppskattningar och bedömningar. Bokslutsprocessen med 
tillhörande övergripande kontrollrutiner behöver ses över och förbättras.”  

”Kopplingen mellan fullmäktiges verksamhets effekt/mål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning bör tydliggöras genom verksamheternas konsekvensbeskrivningar och bedömningar 
om utfall för de finansiella målen, både i budget och uppföljningen. 

Det går inte utläsa av kommunprogram eller budget, kopplingen mellan fullmäktiges 
verksamhetsmässiga mål och fullmäktiges riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. 

Revisionen bedömer att det prognostiserade resultatet i de/årsrapporten, är förenligt med 
fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning.  

Revisionen kan inte uttala sig om resultaten i delårsrapporten är i enlighet med fullmäktiges 
verksamhetsmässiga mål, då de inte låter sig bedömas utifrån riktlinjerna om god ekonomisk 
hushållning.” 
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Kommunstyrelsen delar revisionens bedömning att prognostiserat resultat är 
förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. 

Hänsyn tas till ansvarsförbindelsen och framtida pensionskostnader som den 
medför när budget läggs. Kommunstyrelsen har fokus på budgetföljsamhet och 
avvikelseanalys har legat till grund för justeringar som skett till budget 2022-2024.  

Det är korrekt att delårsrapporten inte upprättas med samma detaljeringsgrad som 
årsbokslutet, vilket kommer att tydligare informeras om i kommande 
delårsrapporter. Utvärdering av processen sker i förvaltningen efter delårsrapport 
och årsbokslut, däri är revisionens synpunkter viktiga för förbättringsarbetet. 

De finansiella målen ger budgeten sina yttre ramar. Vid fördelningen av de 
resurser som därmed finns vid utformningen av budget görs 
konsekvensbeskrivningar av verksamheterna som beslutsunderlag.  

En översyn av kopplingen mål och fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning ska göras, kommunstyrelsen avvaktar beslut om ev lagändringar som 
väntas komma under året till följd av utredningen En god kommunal hushållning 
(SOU 2021:75). 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Beslut Kf 2021-11-18 
Eksjö kommuns delårsrapport per 2021-09-30 
Granskning av delårsrapport 2021 Eksjö kommun - KomRedo AB 
Granskning av delårsrapport 2021, revisionsskrivelse 
      

Utdrag:  
Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef 
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Lu § 5 Redovisning av hur medel för 
personalaktivitet använts. 
Dnr KLK 2021/59 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-25 att till kommunstyrelsens sammanträde 
2022-03-01 redovisa hur medel för personalaktiviteter har använts. 

Kommunstyrelsen beslöt 2021-05-04 att avsätta 200 kr per anställd till gemensam 
personalaktivitet inom arbetsplatsen att genomföra efter semestern. Insatsen hade 
två syften, dels att visa uppskattning för personalen och dels att gynna det lokala 
näringslivet. 

Under oktober-december 2021 genomfördes aktiviteter i enlighet med beslutet 
inom kommunens arbetsplatser. Kostnaden för aktiviteterna uppgick till 280 432 
kr. Ingen mätning om hur många som deltagit har gjorts men en schablonmässig 
beräkning utifrån kostnaden blir att om alla nyttjat 200 kr per person har 1 402 
anställda deltagit i aktiviteterna. Fördelningen mellan sektorerna är enligt nedan: 

 

Aktiviteterna har innefattat måltider, idrotts- och kulturupplevelser. 34 olika 
leverantörer i kommunen har levererat varor och tjänster i olika omfattning, 
alltifrån 300 kr till 63 000 kr per leverantör, medianvärdet är 3 800 kr.  

Sektor Belopp Personer*
Samhällsbyggnadssektor 4 800 24
Tillväxt- och utvecklingssektor 11 696 58
Kommunledningskontor 19 242 96
Barn- och utbildningssektorn 110 980 555
Social sektor 133 714 669
Totalt 280 432 1 402

*Schablonberäknat, förutsätter 200 kr per person
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Nedan visas beloppen per leverantör.

 

 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-01-02 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 

 -  10 000,00  20 000,00  30 000,00  40 000,00  50 000,00  60 000,00

Alamir AB
Övrigt

Johan Östberg Artist och Musikproducent
First Class Padel Eksjö AB

Sushi Tree AB
Restaurang Amazingtaste

Mathörnan i Mariannelund AB
Dollarstore

Blomsterlandet Bringners
Restaurang Magic Kocko Thai AB

Hessels Måleri & Färgcenter AB
Jord Hav & Smak AB

Höglandets Konditori i Nässjö AB
Metropol Eksjö Biografförening

Sofias Restaurang
Coop Väst

Ambris Italien
Blomsterboden AB interflora

Konditori Gamla Stan i Eksjö AB
Willy:s AB

Bildbruket Lasse Samuelsson
Boaryd Golf, B&B och Ställplats

Nya Lennarts konditori
Norrby Ängar

Stjernbergs Skafferi AB
Sunrice

Prästgatans livs AB
Eksjö Stadshotell AB

Snickerboa Mariannelund AB SVB
Eksjö Bowling AB

Putte Kock Catering AB
BTH Eksjö AB

Alfarone AB
Föreningen Eksjö Camping & Konferens

Leverantörer till personalaktiviteteter hösten 2021
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Lu § 6 Omvärlden - information 
Dnr KLK 2022/30 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Micael Carlsson, räddningschef och Magnus Thulin, kommunens 
säkerhetssamordnare informerar om att det under de senaste månaderna skett en 
kraftig försämring av det säkerhetspolitiska läget österut. Kärnan i den pågående 
säkerhetspolitiska krisen är Rysslands skarpare diplomatiska utspel och militära 
uppbyggnad som är riktat mot Ukraina. 
 
Som en följd av den eskalerade hotbilden har både Nato och EU utfärdat 
varningar om ytterligare sanktioner, diplomatisk isolering och andra åtgärder för 
att avskräcka Ryssland från att begå nya aggressioner mot Ukraina. 

Vidare informeras ledningsutskottet om incidenter och händelser i närtid i Sverige.  
Så som cyberattacker, drönar över kärnkraftverk, varningar om bristsituationer 
och flera fall av misstänkt spioneri. 
 
----- 
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Lu § 7 Chefers arbetsmiljö - utredning - 
information 
Dnr KLK 2022/21 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör beslutade 2022-01-25 efter samråd med 
förvaltningsledningsgruppen att ge HR-chef och kanslichef i uppdrag att 
genomföra en utredning om chefers arbetsmiljö. 

Syftet med utredningen är kartlägga chefernas arbetsmiljö inom IFO, 
äldresomsorg och grundskola.  I uppdraget ingår också att ta fram förslag på 
åtgärder. Uppdraget syftar inte till att utreda specifika, enskilda ärenden.  

Utredningen kommer bland annat bestå av: 

Genomgång befintligt material  
Analys av befintligt data bland annat medarbetarundersökning, statistik, 
riskbedömningar och komptensförsörjningsplan.  

Omvärldsanalys  
Hur arbetar andra arbetsgivare med chefers arbetsmiljö (styrdokument, goda 
exempel) 

Kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö    
Djupintervjuer (B-chefer och urval C-chefer och fackliga representanter) 
Enkät (C-chefer) Tidsregistrering av chefers arbetstid. 
 
Utredningen kommer presenteras i en rapport som är uppdelade utifrån de tre 
verksamheterna samt handlingsplan med åtgärdsförslag.  

Tidplan 
Februari – information beredning/utskott och ledningsgrupper. 
Mars och april – djupintervjuer, enkät och tidsregistrering. 
 
Utredningen ska senast vara klar i augusti för att vid behov kunna presenteras för 
budgetberedningen.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef och Catharina Tingvall, kanslichef 
2022-02-01 
      

Utdrag:  
Kommundirektör 
HR-chef 
Kanslichef 
Skolchef 
Socialchef 
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Lu § 8 Arbetsmiljön sociala sektorn 
Dnr KLK 2022/29 

Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2022-05-31 redovisa 
resultat och kostnader av insatta åtgärder,  

att redovisa möjlig omfördelning av resurser inom förvaltningen för hantering av 
kostnaderna av insatta åtgärder, samt 
 
att därefter notera informationen. 

 
Ärendebeskrivning  
Det har under en längre period varit en hög arbetsbelastning för funktionschefer 
och enhetschefer inom sociala sektorn i Eksjö kommun. Verksamheten har 
påverkats av den pandemi som startade i februari 2020 och som fortfarande pågår. 
Det har även skett effektiviseringar och omorganisationer i verksamheten, både på 
sektors- och funktionsnivå som påverkar chefernas arbetsmiljö. En viss 
omsättning av enhetschefer inom både vård- och omsorg och individ- och 
familjeomsorgen har skett. Under de senaste tre åren har 14 enhetschefer slutat 
inom sektorn. Orsakerna till detta är fler. Några har gått i pension, någon har 
flyttat och övriga har sökt sig till andra arbetsgivare. Högst har omsättningen av 
chefer varit inom särskilt boende.  

Funktionschefernas arbetsmiljö påverkas av omsättningen av enhetschefer ur ett 
strategiskt perspektiv. Varje nyrekrytering tar tid och samtidigt kan olika 
arbetsuppgifter stanna upp tillfälligt då varje ny enhetschef behöver ha tid att sätta 
sig in i sitt arbete. Införandet av nytt verksamhetssystem har påverkat allas 
arbetsmiljö. Det var en process innan ny funktionschef för vård- och omsorg var 
på plats och kommit in i sitt uppdrag. Pandemin har också påverkat arbetsmiljö 
för alla och många möten har skett digitalt. Förutom arbetet med 
verksamhetsplan, som är sektorns grunduppdrag, har mycket tid därutöver lagts 
till arbetet med pandemiplan.   

Vid rekrytering av nya enhetschefer märks att det är en konkurrens mellan 
kommuner som söker enhetschefer. För att kunna anställa enhetschefer och få 
dem att stanna i kommunen under längre perioder och utvecklas i uppdraget krävs 
olika former av stöd för enhetscheferna. Det är en utmaning att hitta rätt stöd för 
de olika cheferna. Bland enhetscheferna varierar det hur många underställda och 
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vilket administrativt stöd varje chef har. I dagsläget har varje enhetschef mellan 
30-50 anställda. 

Akuta åtgärder 
Hr- chefen kallade socialchef, funktionschefer, hr-konsult och kommundirektör 
till ett möte 2022-01-10 för att diskutera arbetsmiljön inom individ- och 
familjeomsorgen och vård- och omsorg efter att funktionscheferna slagit larm. På 
detta möte beskrev funktionscheferna situation.   

Efter ovanstående möte fattade socialchefen med stöd av kommundirektören 
beslut om följande akut åtgärder: 

• En förstärkning av enhetschefer i verksamheten sker tillfälligt under 2022.  
• Inom individ- och familjeomsorgen beslutades att anställa extra 

enhetschef 2022 samt överanställa en enhetschef som ska stötta upp i 
verksamheten inom Komomsorgen.  

• Myndighetsutövningen inom äldreomsorgen beslutades att under två till 
tre månader sätta in en extra resurs för att rätta upp strukturen.   

• Inom vård- och omsorg beslutades att anställa en extra enhetschef under 
delar av 2022 för att skapa stabilitet och förebygga eventuella 
sjukskrivningar eller uppsägningar.  

• Det beslutades att tillsätta en projektledare samt ytterligare tre tjänster 
under minst sju månader för att få implementeringen av Combine att 
fungera för vård- och omsorg under fas 3.  

Dessa kostnader uppgår till ungefär 2, 5 miljoner för 2022. Det är svårt att göra en 
exakt beräkning då det i vissa fall är personer som roterar runt från en tjänst till en 
annan.  

Eftersom detta är akuta arbetsmiljöåtgärder som undertecknad bedömde 
nödvändiga så skedde ett samråd om åtgärderna och finansiering med 
kommundirektören. Kommundirektören stödjer åtgärderna. Finansieringen så 
önskas i första hand ett budgettillskott med ovanstående summa alternativ till 
detta är att förvaltningens resultatfond används och viss omprioritering sker på 
helheten för att uppnå en budget i balans. 

Fortsättning på arbetet 
Den 19 januari genomfördes ett uppföljningsmöte, vid det mötet kom man 
överens om att socialchef tillsammans med funktionschefer och representant från 
HR-avdelningen tillsammans ska göra prioriteringar på kort och lång sikt för att 
arbetsmiljön ska förbättras. 

• En prioriterad långsiktig lösning är att göra en behovs- och 
kompetensanalys tillsammans med en omvärldsbevakning och strategisk 
planering för att nå en långsiktighet för enhetscheferna inom vård- och 
omsorg. 
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• Långsiktigt ska verksamhetens arbete gå ihop med verksamhetsplanen och 
kompetensförsörjningsplanen som upprättats för sektorn både på sektors- 
och funktionsnivå.  

• Kompetensförsörjningsplan för vård- och omsorg och individ- och 
familjeomsorgen kommer presenteras för 
socialberedningen/kommunstyrelsen under våren 2022.  

• Socialchefen har regelbundna avstämningsmöten med funktionscheferna 
för kontinuerlig uppföljning och prioritering av arbetsuppgifter.  

Arbetsmiljöutredning 
Under 2022 kommer förvaltningen att genomföra en utredning av bland annat 
sociala sektorn som kommer ligga till grund för framtida kostnader. Därefter 
återkommer förvaltningen till beredning, ledningsutskottet och eventuellt 
budgetberedningen med kostnader. 

 
Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C)  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2022-05-31 redovisa 
resultat och kostnader av insatta åtgärder samt 

att redovisa möjlig omfördelning av resurser inom förvaltningen för hantering av 
kostnaderna av insatta åtgärder. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) ändrings yrkande mot 
förvaltningens förslag till beslut. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandena. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef 2022-01-24 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Socialchef  
Ledningsgrupp sociala sektorn 
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Lu § 9 Löneöversyn 2022 
Dnr KLK 2022/6 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att anmäla förhandlingsdelegationens beslut till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  

Löneöversyn 2022 - förutsättningar  
Förutsättningar Huvudöverenskommelser   
Lärarnas samverkansråd    
(Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet), HÖK 21 2024-03-31 

Förbundsområde Hälso- och sjukvård  omförhandlas 
(Vårdförbundet) HÖK 19   2022-03-31 

Akademikeralliansen    Tillsvidare 
(Akavia, DIK, Sveriges arbetsterapeuter, Naturvetarna,  
Sveriges arkitekter, Sveriges ingenjörer,  
Sveriges psykologförbund,  
Sveriges skolledarförbund) HÖK T 
 

OFR, allmän kommunal verksamhet (AKV) 2024-03-31  
(Vision, ledarna, SSR), HÖK 20   

Kommunal    2024-03-31  
HÖK 20    380 kr/individ 
    + 0,3% på totalen 
 

Alla avtalsområden förutom Kommunal har sifferlösa nivåer.  
Dessa avtal syftar till att ge stort utrymme för arbetsgivaren att arbeta med lokal 
lönebildning utifrån lönepolitisk inriktning. 

Lönekartläggning 
Lönekartläggningen är sammanställd i årslönenivå 2021 för samtliga medarbetare. 
Lönekartläggningen är samverkad med de fackliga organisationerna i centrala 
samverkansgruppen under november månad 2021. 
 
De likvärdiga befattningarna sammanställs utifrån arbetsidentifikation (AID) 
gruppering, där ett flertal befattningar är BAS-värderade (verktyg för 
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arbetsvärdering) inom olika BAS-intervall beroende på bland annat utbildning, 
erfarenhet, ansvar och arbetsförhållanden. Befattningarna är grupperade i en 
struktur för arbetsidentifikation (AID), baserad på ett centralt kollektivavtal, för 
att säkerställa att lönestatistik är jämförbar mellan olika kommuner och regioner. 
En revidering av BAS värderingar för att kunna jämföra likvärdiga yrkesgrupper 
har genomförts under 2021.  
Resultatet påverkas av att ett stort antal befattningar har reviderats enligt BAS 
värderingen, vilket påverkar vilka befattningar som nu bedöms lika och likvärdiga. 

En handlingsplan är upprättad och samverkad, och beskriver utmaningar för ett 
fåtal grupperingar av icke kvinnodominerade yrkesgrupper som har ett något 
högre löneläge. Bedömningen är att det är ett lönestrukturellt arbete som kan 
åtgärdas inom en treårsperiod och som inte kräver resurser utanför budgeterad 
löneöversyn. 

När grupperingarna inom likvärdiga yrken bedöms, görs analysen att det 
fortfarande, i likhet med 2021 föreligger en relativt sett liten lönedifferens i 
medianlönenivå mellan de grupperingar som omfattar yrkesgrupper med krav på 
akademisk kompetens (inklusive legitimationsyrken) i jämförelse med yrken som 
inte kräver högskoleutbildning.  
En tydlig förbättring syns dock, efter den satsning som gjordes på vissa av dessa 
grupper, bland annat förskollärare, lärare och handläggare under 2021. 
 

Omvärldsanalys, lönestruktur och konsekvenser  
Den interna lönestrukturen har analyserats och bedömts i relation till omvärlden 
både utifrån kommunernas inrapporterade länsstatistik och SKR:s lönestatistik 
utifrån AID för Södra Sverige. 

Eksjö kommuns lönestruktur är på jämförbar nivå med omvärlden när det gäller 
yrkesgrupper utan krav på eftergymnasial utbildning.  
 
Det finns fortfarande ett behov av att definiera undergrupper inom vissa 
akademiska yrkesgrupper med målsättning att uppnå en mer önskvärd 
lönestruktur i förhållande till omvärlden.  
För 2022 skulle dessa undergrupper kunna identifieras inom läraravtalen och då 
mer specifikt inom grundskolans senare år, och inom gruppen enhetschefer inom 
sociala sektorn. 
Marknadskrafter har en fortsatt stor påverkan när det gäller att rekrytera speciellt 
efterfrågade yrkesgrupper, framförallt akademiskt utbildade medarbetare och 
chefer. 

Individuell lönesättning gäller, i enlighet med avtalens huvudöverenskommelser 
och Eksjö kommuns modell för löneöversyn. 
Det finns behov av ett fortsatt arbete med differentierade lönesättningar och ökad 
lönespridning enligt intentionerna i centrala Huvudöverenskommelser, vilket kan 
innebära ett behov av en styrning av ekonomiskt utrymme mot vissa akademiska 
kompetenser. 
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Tidsplan 
Överläggning sker med fackliga organisationer under januari månad 2022. 
Lönesamtal med bedömning av prestation utifrån centrala 
huvudöverenskommelsers intentioner, och med Eksjö kommuns samverkade 
lönekriterier som bedömningsunderlag pågår under november till februari månad. 
Denna process är påbörjad inom samtliga verksamheter. 
 
För de medarbetare som omfattas av de centrala avtal som finns på plats, ges 
muntligt besked om ny lön i mars månad och utbetalning av ny lön sker med april 
månads lön. Vi avvaktar centrala avtal för det avtalsområde där omförhandling 
sker under 2022. 
Avstämning med fackliga organisationer sker inför utbetalning av ny lön i april 
månad 2022. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig 2021-12-30 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen 
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Lu § 10 Riktlinjer för Eksjö kommuns lönepolitik 
Dnr KLK 2021/198 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinjer för Eksjö kommuns lönepolitik. 

Ärendebeskrivning  
Under kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-03 beslutades att i samband med 
ny lönemodell så skulle även förslag på Eksjö kommuns riktlinjer för lönepolitik 
arbetas fram. Ärendet var uppe för hantering i ledningsutskottet 2021-09-14 och 
återremitterades för komplettering. 

Lönepolitiken utgör grunden för en hållbar kompetensförsörjning inom alla 
verksamheter inom Eksjö kommun. Den lägger en nivå för hur Eksjö kommun 
kan konkurrera om relevant kompetens i relation till omvärlden, där lön är ett av 
flera konkurrensmedel. 

Lönepolitiken syftar även till att den årliga löneöversynen genomförs i enlighet 
med central Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 
inom respektive avtalsområde. Kulturhandboken ligger till grund för de 
stöddokument för medarbetarsamtal och lönesamtal som krävs för att genomföra 
en kvalitetssäkrad löneöversyn 

Övrigt stödmaterial utöver det som benämns i lönepolitiken utgörs av bland annat 
utbildningsfilmer och utbildningsinsatser kring lönebildning och lönesättning, 
information på Komin med bland annat FAQ-frågor.  

Vid ny lönesättning finns stödmaterial som är riktat till lönesättande chefer och 
anpassat till nuvarande och önskvärd lönestruktur. Vid avsaknad av statistiskt 
underlag för vissa specifika kompetenser görs en samlad bedömning av 
befattningens innehåll, krav på kompetens, svårighetsgrad, ansvarsområden, 
arbetsförhållanden och marknad. 
 
Den statistik som årligen ligger tillgrund för bedömning av löneläget i Eksjö 
kommun är partsgemensam statistik sammanställd av SKR. Enbart denna statistik 
används för att det i nuläget inte finns annan tillgänglig statistik som uppfyller 
kravet på att vara statistiskt säkerställd och kvalitetssäkrad och kompatibel med 
befattningsstrukturen inom offentlig sektor. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-02-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Den årliga lönekartläggningen som genomförs enligt 
Diskrimineringslagstiftningens krav blir både ett underlag och ett resultat för det 
vidare arbetet mot en önskvärd lönestruktur. 

Det årliga arbetet med löneöversyn innefattar ett nära samverkansarbete med 
samtliga fackliga organisationer som finns representerade i kommunens 
verksamheter. I nuläget är det sexton fackliga organisationer som berörs.  

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig 2021-12-27 
Lönepolitik i Eksjö kommun 
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-02-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 11 Organisatorisk förflyttning av rekrytering 
och bemanningsenheten 
Dnr KLK 2022/24 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Rekrytering- och bemaningsenheten har till uppdrag att tillsätta vikarier till 
verksamheter inom sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn samt åt 
mindre beställare så som tryckservice och kommunkafeteria. Rekryterings- och 
bemanningsenheten är i nuläget placerad inom vård- och omsorgsfunktionen i 
Eksjö kommun.  

 
Ett förslag är framarbetat för en organisatorisk flytt av rekryterings- och 
bemanningsenheten från sociala sektorn till HR-avdelningen.  

 
Det finns flera olika anledningar, varav dessa är de främsta: 

 
• en neutral placering då verksamheten tillsätter vikarier åt flera sektorer.  
• ökade förutsättningar till närmare samarbete mellan HR-avdelningen och 

rekryterings- och bemanningsenheten kring flera strategiska frågor såsom 
LAS-hantering, avtalsfrågor, administrativa flöden, systemstöd med mera. 

• behov av att stärka upp kompetensförsörjningsarbetet inom ett flertal olika 
sektorer. Att lyckas försörja verksamheterna med vikarier behöver ske i ett 
nära samarbete mellan rekryterings- och bemanningsenheten, HR och 
kommunens sektorer som har behov av vikarier. 

 
Riskbedömning för verksamhetsförändring är genomförd och samverkad med få 
synpunkter från fackliga organisationer.  
 
Förslaget att byta organisatorisk placering för rekryterings- och 
bemanningsenheten ska förhandlas i centrala samverkansgruppen 22 februari. 
Därefter kan beslut tas.  

 
Förslaget är att den organisatoriska flytten kommer att ske i september månad 
2022. Både rekrytering- och bemaningsenheten och  
HR-avdelningen ser positivt på den organisatoriska flytten. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-02-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag  
Malin Claesson, HR-chef och Eddie Andersson, Funktionschef vård och omsorg  
2022-01-27 
      

Utdrag:  
Funktionschef vård och omsorg 
HR-chef  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-02-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 12 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2021- 
kommunledningskontoret - information 
Dnr KLK 2022/7 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Personalstatistik tas fram tre gånger/år i förvaltningen. För respektive sektor 
redovisas statistik för sektorn där även verksamhetsnivå redovisas där det är 
möjligt utifrån storlek på verksamhet. 

Personalstatistiken ger en jämförelse 24 månader tillbaka i tiden och 
redovisas/månad för att det ska vara möjligt att analysera trender över året. 

Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda 
(månadsanställda) vilket i december månad 2021 för Kommunledningskontoret 
var 52 medarbetare medan i december 2020 var det 54 medarbetare. Antalet 
årsarbetare har minskat för månadsanställda för samma period med en årsarbetare 

Vid en jämförelse mellan december 2020 och december 2021 har antalet tim-
anställda i kommunledningskontoret ökat. För Kommunledningskontoret är 
deltidsbrandmän inräknade i timanställda. 

Den totala sjukfrånvaron var i december månad 2021 för 
kommunledningskontoret 4,8 procent medan den i december 2020 var 2,8 
procent. Den totala sjukfrånvaron under 2021 var 3,4 procent medan under 2021 
var samma siffra 2,7 procent. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, Hr-chef 2022-02-01 
Statistik från HR-avdelningen 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-02-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 13 Brottsstatistik Eksjö Kommun 2019-2022 
Dnr KLK 2022/8 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas brottsstatistik för Eksjö Kommun åren 2019-2021. 
   

• Brott i parrelationer    
• Dopningsbrott                                                
• Narkotikabrott innehav/bruk                                           
• Skadegörelsebrott                                                               
• Skadegörelse mot stat, kommun, landsting                          
• Stöld från butik                                                                   
• Stöld genom inbrott – bostad                                                
• Stöld genom inbrott – fritidshus                                          
• Tillgreppsbrott 
• Trafiknykterhetsbrott – alkohol    
• Trafiknykterhetsbrott – narkotika     
• Våld i offentlig miljö   

     
 

Beslutsunderlag  
Statistik från polisen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-02-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 14 eksjö.nu - information 
Dnr KLK 2022/25 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
eksjö.nu är Eksjö kommuns lokala näringslivsbolag och ägs av kommunen och 
näringslivet gemensamt. 
Målet är att skapa bra förutsättningar för att företagare ska kunna utvecklas och 
trivas i Eksjö kommun. 
 
Visionen är att alla företag i kommunen är engagerade medlemmar i Eksjö.nu. 

Styrelsen i Eksjö.nu består av ledamöter och suppleanter där hälften kommer ifrån 
näringslivet och hälften väljs av kommunfullmäktige. 

Helen Lindqvist ny vd för Eksjo.nu tillträder på 100 procent med start i april. 
Helen jobbar nu som näringslivsutvecklare i Eksjö kommun med fokus på 
etablering.  

 

----- 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-02-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 15 Redovisning av delegationsbeslut 2022 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2022/9 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 13 delegationsbeslut gjorda ut HR-chef, 
förhandlingsansvarig, upphandlare och upphandlingssamordnare. 

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-02-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 16 Verkställighet medborgarförslag och 
motioner 2021-2022 
Dnr KLK 2022/10 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen, samt 
 
att uppföljningen anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Medborgarförslag och motioner följs upp två gånger per år och redovisas till 
kommunstyrelsen. Uppföljningen anmäls sedan till kommunfullmäktige. 

Till dagens sammanträde redovisas motioner och medborgarförslag från  
2021-2022, som inte tidigare redovisats som verkställt. Av uppföljningen framgår 
att 19 motioner och 52 medborgarförslag behandlats under perioden.  
 

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

Utdrag:  
Kommunfullmäktige  
Tillväxt- och utvecklingssektorn  
Barn- och utbildningssektorn  
Sociala sektorn  
Samhällsbyggnadssektorn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2022-02-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 17 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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