
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-03-17

Sammanträde med Ledningsutskottet 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:45-17:15

Beslutande
Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande

Markus Kyllenbeck (M)
Sebastian Hörlin (S)
Ulf Björlingson (M)
Lennart Gustavsson (S)

Tjänstgörande ersättare  Karin Eriksson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C)
 Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD)

Övriga närvarande 
Ersättare Ingegerd Axell (S)

Birgitta Johansson (S)
Christer Ljung (L)

Tjänstemän  Helena Lundborg, sekreterare
 Tord du Rietz, föredragande
 Gun Svensson, kostekonom  
 Simon Lennermo, biträdande ekonomichef
 Catharina Tingvall, kanslichef 

Övriga Klara du Rietz, elev Prästängsskolan
 Tone Andreasson, elev Prästängsskolan

Utses att justera

Justeringens plats 

 Karin Eriksson  

Stadshuset 2020-03-24 kl. 08:00 Paragrafer 29-44
och tid

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

 Helena Lundborg

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

Justerande   …………………………………………….
 Karin Eriksson 
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Ledningsutskottet 2020-03-17
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-03-17

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Stadshuset 

2020-03-24 Datum då anslag 2020-04-14
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
 Helena Lundborg
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Upprop

Val av justerare

Godkännande av föredragningslistan

Godkännande av praktikanter

Covid 19 - Information

Budgetuppföljning per 2020-02-28 - KLK 2020/78

Intern kontroll 2019 - redovisning KLK 2019/97

Begränsningar i delegationsordningen 2019/77

Internkontroll 2020 -KLK, inledande diskussion 2020/79

Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023, inledande diskussion 2020/80

Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023, budgetdirektiv 2020/80

Måltidsutredning 2019/361

Antalet anställda och sjukfrånvaro

Medborgarlöfte 2020-2021 2020/15

Brottsstatistik 2019/88

Hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun - motion 2019/329

Obesvarade medborgarförslag och motioner

Redovisning av delegationsbeslut

Anmälningsärenden
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EKSJÖ KOMMUN

Ledningsutskottet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

Lu § 29 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende som tillkommer:
Covid 19
Godkännande av praktikanter
Begränsningar i delegationsordningen, gällande anställning och inköp 
Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023, budgetdirektiv

Ärende som utgår:
Riktlinjer hot och våld
Anmälningsärende
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Lu § 30 Godkännande av praktikanter

Beslut 
Ledningsutskottet  beslutar 

att Klara du Rietz och Tone Andreasson, elever vid Prästängskolan Eksjö, 
godkänns närvara under dagens sammanträde.
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Lu § 31 Corona covid 19 - Information

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Tisdag den 17 mars, har Folkhälsomyndigheten och regeringen
rekommenderat att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans
lokaler utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation
gäller också för vuxenutbildning. Rekommendationen syftar till att bromsa takten i
spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda
de mest sårbara från att smittas.

Med anledning av denna rekommendation har Eksjö kommuns
krisledningsnämnd idag sammankallats, och fattat beslut gällande
utbildningsformen för Eksjö kommuns gymnasie- och vuxenutbildningar.
Krisledningsnämnden beslutade att från och med den 18 mars 2020 och tills 
vidare gäller nedanstående:

att: Eksjö Gymnasiums gymnasieutbildning går över till distansundervisning
      inklusive praktik,

att: Eksjö Gymnasiums gymnasiesärskola fortsätter med traditionell undervisning 
      samt,

att: all vuxenutbildning som bedrivs av Eksjö kommun går över till
      distansundervisning.

Eksjö kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19, och tar 
löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering och rekommendationer. 

På Eksjö kommuns hemsida finns information om Eksjö kommuns arbete med 
anledning av utbrottet av coronaviruset, covid -19.

Eksjö kommuns hemsida uppdateras fortlöpande eftersom informationen 
uppdateras kontinuerligt.

Inom kommunen finns en intern inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). 
Gruppen består av olika kompetenser och representanter från kommunens olika 
verksamheter och har som uppgift att samordna information och insatser. 
Kommunens arbete inriktar sig på att aktivt följa händelseutvecklingen, arbeta 
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med förberedande åtgärder, samordna arbetet och ha beredskap för att förstärka 
insatserna vid behov.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla människor med symtom på 
luftvägsinfektion, även lindriga, att begränsa sina sociala kontakter där smitta 
riskerar att spridas. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet, och kan bidra till 
att minska spridningens omfattning. Det viktigaste man som individ kan göra är 
att stanna hemma om man är sjuk. Prioritet nummer ett är att skydda de som 
riskerar att bli svårast sjuka. Det handlar om äldre och personer med allvarliga 
underliggande sjukdomar.

-----
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Lu § 32 Budgetuppföljning per 2020-02-29 - KLK
Dnr KLK 2020/78

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna redovisad rapport, samt 

att rapporten anmäls till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontorets driftsutfall efter februari månad var 7,8 mnkr, vilket 
motsvarar 12,7 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 16,7 procent.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 59,2 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 2,2 mnkr.  

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter februari var 0 mnkr. 

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 2,7 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 8,5 mnkr.   

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2020-02-29 Riktpunkt 16,7%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 7 576 968 13% 7 237 339
Ekonomi & upphandling 8 381 1 010 12% 8 065 316
HR-avdelningen 12 110 1 184 10% 11 713 397
Kommunikationsavd. 11 728 1 357 12% 10 576 1 152
Räddningstjänsten 21 583 3 266 15% 21 583 0
TOTALT 61 378 7 784 12,7% 59 174 2 204

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 8 525 -55 2 668 5 857
TOTALT 8 525 -55 2 668 5 857

Kansliet

Prognos: +339 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,5 
procent.

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:

 Lägre personalkostnader än budget på grund av dels partiella
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tjänstledigheter och dels att del av tjänst samnyttjas mellan kansliet 
och kontaktcenter.

 Positiv avvikelse mot budget för övriga kostnader.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Prognos: +316 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,8 
procent.

 Avvikelsen mot budget beror framförallt på:

 Lägre personalkostnader än budget på grund av dels partiella 
tjänstledigheter och dels vakant tjänst under rekrytering.

HR-avdelningen

Prognos: +397 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 3,3 procent.

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:

 Lägre personalkostnader än budget på grund av vakant tjänst under 
första kvartalet 2020.

 Högre intäkter då HR-avdelningen då HR-avdelningen utökar
            löneadministrationsarbetsuppgifterna gentemot Aneby kommun från 
och med   
            september 2020.

 Lägre övriga kostnader än budget däribland kopplat till 
personalsystem.

Kommunikationsavdelningen

Prognos: +1 152 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 9,8 
procent.

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:

 Lägre telefonikostnader. Aneby, Eksjö och Nässjö kommuner har 
gemensamt avtal. I avvaktan på att nytt telefoniavtal ska börja gälla är 
avtalet med befintlig leverantör förlängt tillfälligt. Det har inneburit 
lägre kostnader. Höglandsförbundet har också omförhandlat 
supportavtal och utköp av licenser och hårdvara har gjorts, vilket på 
totalen sänker kostnaderna till 2020.
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Räddningstjänsten

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

Det prognostiseras med högre försäkringspremier än vad som finns i budget. 
Den prognostiserade avvikelsen är 100 tkr. Kostnaderna beräknas hämtas igen 
totalt inom räddningstjänstens övriga verksamhet.

Investeringar

Prognos: +2,7 jämfört mot budget som är 8,5 mnkr. 
Kommunledningskontorets grundinvesteringsbudget är 3925 tkr. Utöver 
detta har kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige att föra över 
pengar ifrån 2019 års investeringsbudget till 2020 års investeringsbudget. 
Överföringen, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag, är 4600 tkr.

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 2335 tkr i 
budget 2020, men kommer inte att användas under 2020.

Av de medel som föreslås överföras ifrån 2019 till 2020 års 
investeringsbudget finns medel för nytt HR-system där upphandling ska 
göras under 2020. Ingen prognos för detta nu.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo 2020-03-15

Utdrag: 
Kommunstyrelsen

Vad Budget Prognos
Räddningstjänsten 4461 tkr 2228 tkr
Övriga KLK 4064 tkr 440 tkr
Summa 8525 tkr 2668 tkr
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Lu § 33 Intern kontroll 2019 - redovisning KLK
Dnr KLK 2019/97

Beslut 
Ledningsutskottet 

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisad intern kontroll 2019

Ärendebeskrivning 
Utifrån internkontrollplanen under 2019 är det kontrollerat ett antal områden 
inom kategorierna effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten, tillförlitlighet 
i finansiell rapportering och anpassning till gällande lagstiftning och förordningar. 

Vid den interna kontrollen har bland annat följande iakttagelser gjorts. 

 Förbättring jämfört med 2018 års resultat har skett avseende följsamhet
kring dokumentation av direktupphandlingar.

 Vid en genomgång av leverantörsreskontran har det visat sig att det är
ansökt om för låg ersättning för mervärdesskatt, dels för den generella
kommunmomsen och dels för kompensationsersättningen. Retroaktiv
återsökning har gjorts.

 2018 års granskning visade på att framförallt verksamheter som inte direkt
hör till måltidsverksamheten (ej äldreomsorgskök, förskolor och skolkök)
behövde förbättra följsamheten av kommunens livsmedelsavtal. Generellt
visar 2019 års interna kontroll att dessa verksamheter har förbättrat
följsamheten av avtalet även om förbättringspotential fortsatt finns.

 Granskningen tyder på att ekonomisk effekt har uppnåtts genom
Kommunstyrelsens beslut att införa begränsningar i delegationsordningen
under 2019.

Kontrollområden som var med i 2019 års plan och som föreslås vara kvar till 2020 
års plan för intern kontroll är: 

 Kontroll av verkställande av politiska beslut
 Kontroll av moms
 Kontroll av avtalstrohet

Bakgrund
Enligt Eksjö kommuns reglemente för intern kontroll som fastställdes av Kf § 
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116/2000 med revidering av Kf § 143/2006 ska sektorerna upprätta en plan för 
intern kontroll och uppföljning av densamma. 

Ledningsutskottet beslutade 2019-04-16 (Lu § 41) att föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna en plan för intern kontroll, vilken sedan kommunstyrelsen godkände 
2019-05-07 (Ks § 157). 

Utredning

 Kontroll av rapportering av delegationsbeslut
Kontrollera att processen kring anmälan av delegationsbeslut är
ändamålsenlig.

 Kontroll av verkställande politiska beslut
Om politiska beslut inte verkställs inom rimlig tid riskerar demokratin att
urholkas.

 Kontroll av direktupphandlingar
Granskning i 2018 års interna kontroll visade på förbättringar jämfört mot
tidigare år. Resultatet borde dock vara bättre, varför kontrollområdet
kvarstod i 2019 års plan för intern kontroll.

 Kontroll av frånvaro hanteras korrekt i personalsystemet
Frånvaro ska rapporteras i HR-systemet. Redovisas inte frånvaro korrekt
kan det innebära stora kostnader som betalas ut felaktigt till de anställda.
Granskningen under 2018 visade på avvikelser på cirka 0,2 mnkr.
Granskningen visade också på svårigheter att automatisera granskning i
systemet.

 Kontroll av moms
Vid genomgång av 2017-2018 års leverantörsreskontra visade det sig att
kommunen hade ansökt om för låg ersättning för mervärdesskatt
motsvarande cirka 0,5 mnkr

 Kontroll av avtalstrohet
En kommun ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen
om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUFS) vid i stort sett
alla köp, hyra och leasing av varor och tjänster.
Vid en kontroll av avtalstrohet av livsmedelsinköp under delar av 2018 har
det visat sig att avtalsföljsamheten behöver bli bättre

 Kontroll av systematiskt arbetsmiljöarbete
Enligt arbetsmiljöföreskriften (AFS) ”systematiskt arbetsmiljöarbete”
(2001:01, 11§) ska arbetsgivaren årligen följa upp arbetsmiljöarbetet
genom att fråga chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetstagare om
arbetsmiljöarbetet. Chefer, arbetsledare och skyddsombud tillfrågas via
enkät. Medarbetarna tillfrågas genom medarbetarundersökningen,
medarbetarsamtal, samverkansgrupper och APT.

 Kontroll av begränsningar i delegationsordningen gällande
anställning och inköp
2018 beslutade kommunstyrelsen om att införa begränsningar i
delegationsordningen gällande anställning och inköp från och med 9 april
och året ut. Vid februaribudgetuppföljningen 2019 prognostiserades årets
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resultat bli positivt, 12,3 mnkr, vilket motsvarade 14,6 mnkr lägre än det 
budgeterade resultatet. Sektorerna prognostiserade en negativ 
budgetavvikelse med -18 mnkr. Utifrån detta tog kommunstyrelsen beslut 
(Ks § 114, 2019-04-02) om att bland annat införa begränsningar i 
delegationsordningen gällande anställning och inköp från och med 
2019-04-03. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse redovisning intern kontroll 2019, daterad 2020-03-13

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 34 Begränsningar i delegationsordningen
Dnr KLK 2019/77

Beslut 
Ledningsutskottet  förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att på grund av det ekonomiska läget förlänga begränsningarna i 
delegationsordning gällande anställning och inköp till och med 2021-04-30 

att begränsningarna i delegationsordningen ska omprövas i mars 2021.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen § 89 beslutade första gången 2018-02-28 om begränsningar i 
delegationsordningen. Detta började gälla från 2018-04-09 och har sedan gällt 
sedan dess. Internkontrolls uppföljning efter 2018 och 2019 har visat att 
begränsningarna har haft effekt. Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-01 att utöka 
begränsningen med ”alla timanställningar utöver grundbemanningen ska beslutas 
av sektorschef”.

Begränsningarna innebär:

 alla timanställningar utöver grundbemaningen ska beslutas av sektorschef 
 alla nyanställningar (månadsanställda) ska beslutas om av sektorschef
 ingen övertid ska förekomma, undantag beviljas restriktivt av sektorschef 
 sällanköp över 5 000 kr ska beslutas av sektorschef.  Sällanköp under 5 000 

beslutas av enhetschef/ avdelningschef/rektor
 att uppdra åt förvaltningen att vid behov utforma riktlinjer för 

begränsningarna i delegationsordningen för anställning och inköp samt 

På följande sätt har verksamheten tidigare hanterat beslutet och har för avsikt att 
hantera verkställigheten av ovanstående förslag till beslut.

Rutin ”nyanställningar”
Beslut: alla nyanställningar (månadsanställda) ska beslutas om av sektorschef 

Hantering:
Mail innehållande följande skickas till sektorschef vid behov av 
nyanställning(månadsanställda):

 Titel
 Huvudsaklig arbetsuppgift
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 Omfattning
 Arbetsplats
 Vem anställningen ersätter
 Konsekvens av att inte genomföra anställningen (kortfattat)

Sektorschef beviljar/avslår och sparar svarsmailet i separat mapp för att vid behov 
kunna sammanställa besluten.

Rutin ”övertid”
Beslut: ingen övertid ska förekomma, undantag beviljas restriktivt av sektorschef 

Hantering:

Mail innehållande följande skickas till sektorschef före eventuell övertid beviljas:

 Omfattning
 Orsak (kortfattat)

Sektorschef beviljar/avslår och sparar svarsmailet i separat mapp för att vid behov 
kunna sammanställa besluten.

Eventuella undantag för verksamhet utformas av sektorschef och godkänns av 
kommundirektör samt biläggs därefter dessa riktlinjer.

Rutin ”inköp”
Beslut: sällanköp över 5 000 kr ska beslutas av sektorschef. Sällanköp under 5 000 
beslutas av enhetschef/avdelningschef/rektor

Hantering:

Mail innehållande följande skickas till sektorschef 

 Vad som ska köpas in
 Belopp
 Orsak (kortfattat)

Sektorschef beviljar/avslår och sparar svarsmailet i separat mapp för att vid behov 
kunna sammanställa besluten.

Sällanköp är köp som inte görs regelbundet till verksamheten som till exempel 
mobiltelefoner, datorer, konsulttjänster, utbildningar/konferenser.

Till sällanköp räknas inte inköp som med regelbundenhet görs för den löpande 
driften av verksamheten även om de bara görs en-två ggr/år, som till exempel 
läromedel i skolan.
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2020-03-16
Beslut Ks 2020-01-21 § 8
Beslut Ks 2019-04-02  § 114
Beslut Ks 2019-10-01 § 276

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 35 Internkontroll 2020 -KLK, inledande 
diskussion
Dnr KLK 2020/79

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

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

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell 
rapportering samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och förordningar. 

Eksjö kommun har ett fastställt regelverk för intern kontroll och det är viktigt att 
den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån detta 
förs en diskussion på sammanträdet i mars om vilka områden som 
ledningsutskottet vill fokusera på i planen för intern kontroll 2019. Beslut om 
intern kontroll tas på aprilsammanträdet.   

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

På sammanträdet i mars ska ledningsutskottet diskutera om vilka kontrollområden 
som bör ingå i planen. Utifrån diskussionen kommer förvaltningen att ta fram ett 
förslag på en plan för den interna kontrollen som ledningsutskottet ska besluta 
om på sammanträdet i april. 

För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi 
använder Eksjö kommun COSO:s (Commitee of sponsoring of the treadway 
commission) ramverk, där det framkommer att det bör vara fokus på tre 
huvudområden inom den interna kontrollen: 

 Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten
 Tillförlitlighet i finansiell rapportering
 Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar
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För varje kontrollområde som föreslås ska området värderas utifrån en risk- och 
väsentlighetsanalys. Riskbedömning görs genom att värdera risken utifrån vilken 
sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs genom en 
bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel. 

Riskanalys

 Osannolik: Risken är praktiskt taget obefintlig att ska uppstå
 Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå
 Möjlig: Det finns risk för att fel ska uppstå
 Sannolik: Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Väsentlighetsanalys

 Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.
 Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
 Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommun.
 Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Slutsats
Under dagens sammanträde diskuteras inom vilka områden, antingen detaljerat 
eller övergripande som ledningsutskottet vill att 2020 års plan för intern kontroll 
ska fokusera på. Biträdande ekonomichef deltar i diskussionen och tar med sig de 
förslag som framkommit under överläggningen.

Kontrollområden som var med i 2019 års plan och som föreslås vara kvar till 2020 
års plan för intern kontroll är: 

 Kontroll av verkställande av politiska beslut
 Kontroll av moms
 Kontroll av avtalstrohet

Ytterligare områden som framkommer under sammanträdet

 Tillförlitlighet i ekonomiska rapporter
 Begränsningar i delegationsordning, effekten
 Kontroll av direktupphandlingar
 Fordonssamordning

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo 2020-03-13

Utdrag: 
Ledningsutskottet
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Lu § 36 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023, 
inledande diskussion
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Ledningsutskottet  beslutar

att notera informationen.

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

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas 
i den ram KF beslutat om för sektorn 2021-22. För 2023 är ramarna inte 
beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2022. 

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år, främst på grund av nytt kostnadsutjämningssystem men 
också på grund av utlovade välfärdsmiljarder. Med ett underlag från sektorerna på 
de fastställda ramarna har politiken möjlighet att omprioritera mellan 
verksamheter och utöka ramarna med mellan ca 14-26 mnkr.

I underlaget kommer följande tre delar att finnas: 

- Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2021 (volym-,
prisförändringar)

- Behov för ökad ambition
- Möjliga effektiviseringar och minskad ambition

Minskad ambition kommer i underlaget att värderas av sektorn i tre nivåer efter 
hur det drabbar brukarna. Detta underlag kommer att presenteras för respektive 
beredning i april, före budgetberedningen. 
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På sammanträdet i mars får samtliga beredningar information om det ekonomiska 
läget efter årets första uppföljning och diskutera följande som sektorn kan ta med 
sig i arbete med budgetunderlaget:

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

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

Vid dagens överläggning diskuteras inom vilka områden, antingen detaljerat eller 
övergripande, som ledningsutskottet vill att budget 2021-2022 och 
verksamhetsplan 2023 ska fokusera på. Inom vilka av ledningsutskottets områden 
det är möjligt att ambitionen inte sänks samt möjligheten till att ambitionen höjs. 

Biträdande ekonomichef deltar i diskussionen och tar med sig de förslag som 
framkommer under överläggningen.

- Controller ambitionshöjning
- Chefsutbilning, utbildning i ledarskap
- Juridisk kompetens
- Dataskydd, IT:säkerhet
- Samverkan

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz och Karin Höljfors

Utdrag: 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Lu § 37 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023, 
budgetdirektiv
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar

att ge kommunstyrelsens presidie i uppdrag att till kommunstyrelsens möte 
2020-03-31 göra en översyn av budgetdirektivet utifrån inkomna synpunkter

Ledningsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta

att anta direktiv för budget och verksamhetsplan 2021-2023.

Ärendebeskrivning 
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget 
och verksamhetsplan 2021-2023 vad gäller verksamhet och finansiella mål. 
Direktivet utgår från kommunens vision och kommunprogrammet som antagits 
av fullmäktige. Budget och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under 3-års 
perioden ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen och målen i 
kommunprogrammet. Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver vision 
och kommunprogram har varit omvärldsanalys som behandlades av fullmäktige i 
2019-12-12 och kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet 2020-01-23. 

Politisk viljeinriktning 2021-2023 
Vi ska arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för 
människor och företag. De positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska 
förstärkas. 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:

 Ekonomi i balans
 Integration
 Bostäder
 Digitalisering
 Kompetensförsörjning
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Goda möjligheter för alla barn och unga att utvecklas positivt i kommunen är en 
framgångsfaktor. 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 utgör en viktig potential för kommunen, inte minst 
genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och 
evenemangsorter.

Förvaltningen ska genomsyras av ett aktivt och framåtsyftande miljöarbete. För 
att uppnå extra kvalitet för varje enskild individ ska förvaltningens sektorer 
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 2021-2023 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

- 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 för att kunna
tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet.

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
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skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2021-23 ska 
tillsammans med budgeten 2020 och bokslut 2014-2019 vara i snitt 
minst 1,8 procent 

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden
- För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr årligen

avsättas 2021-2023

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

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

Uppdrag 
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 2021 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2019. 
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 2022 ska alltså kunna fastställs av kommunfullmäktige i 
oktober 2020.

Under sammanträdet framkommer följande synpunkter

 Prioritering i verksamhet utifrån rådande samhällssituation
 Soliditet inklusive pensioner
 Självfinansiering utifrån investeringar
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Yrkande

Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att ge 
kommunstyrelsens presidie i uppdrag att till kommunstyrelsens möte 2020-03-31 
göra en översyn av budgetdirektivet utifrån inkomna synpunkter.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition mot Annelie Häggs tilläggsyrkande, mot avslag.

Varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) yrkande.

Beslutsunderlag 
Förslag till direktiv för budget och verksamhetsplan 2021-2023

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Lu § 38 Måltidsutredning
Dnr KLK 2019/361

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar 

att godkänna lämnad rapport och arbeta vidare utifrån föreslagna åtgärder i syfte 
att effektivisera måltidsverksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade (Ks § 198, 2019-05-28) att ge förvaltningen i uppdrag 
att till kommunstyrelsen 28 november redovisa följande: Utredning av 
måltidsorganisationen i kommunen med möjliga effektiviseringar innefattande 
funktion för respektive kök. I utredningen ska tidigare utredningar gällande 
måltidsorganisationen och kök samt måltidspolicyn beaktas tillsammans med nya 
förutsättningar och möjligheter till effektivisering. Tiden för uppdraget förlängdes 
i kommunstyrelsen (Ks § 337, 2019-11-26) till att redovisnings skulle ske till 
kommunstyrelsen 31 mars 2020 för att framförallt få möjlighet att göra en 
jämförelse mot andra kommuner i syfte att få mer kunskap och fakta ur ett 
omvärldsperspektiv om måltidsverksamheten. 

Sett till antalet invånare har Eksjö minst antal kök per invånare bland 
jämförelsekommunerna. Antalet kök är en kostnadsdrivande variabel och är 
viktigt att ha i beaktande som en helhet när andra enheters geografiska placering 
inom framförallt verksamheterna förskola, skola och äldreomsorg planeras. I 
genomsnitt hanteras det fler antal portioner per årsarbetare i Eksjö än i 
jämförelsekommunerna, vilket bland annat innebär att Eksjö har lägre 
personalkostnader jämfört till såväl antalet portioner och per invånare. 

Jämfört med 2017 har funktionsnivåerna på köken i Eksjö förbättras via 
ombyggnationer och renoveringar. 

De alternativa driftsformerna för måltidsverksamheten har inte visat sig vara mer 
effektiva ur ett verksamhets- och ekonomiperspektiv än nuvarande driftsform. Av 
de alternativa driftsformerna som undersökts är det alternativet kyld mat ifrån 
extern leverantör för matdistribution som är mest intressant att i så fall kolla 
djupare och vidare på.  
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Åtgärder att vidta
 Eksjö gymnasiums kök fungerar idag som ett kombinerat tillagnings- och

mottagningskök. Eksjö gymnasiums inriktning ändras till ett
tillagningskök.

 Ett utvecklingsarbete behöver ske med att förankra måltidspolicyn för att
sprida kunskapen om den och förbättra arbetet utifrån måltidspolicyn.

 Åttaveckorsmatsedeln kommer att minskas ned till färre veckor till
sommaren 2020 i syfte att säkra kvaliteten på rätterna, bättre och
effektivare resthantering och fler omtyckta rätter oftare. Matsvinnet
bedöms minska bland annat utifrån att kommer bli en bättre kontroll på
föregående periods servering för att kunna planera mängden mat bättre.

 Arbete för att förbättra livsmedelsavtalsföljsamheten i hela förvaltningen.
 Utveckla ekonomistyrningen för att uppföljning ska kunna göras enklare

för respektive kök i syfte att få bättre koll på vad respektive kök har för
kostnader. Plan att införa det till halvårsskiftet 2020.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Måltidsutredning Gun Svensson och Simon Lennermo
Bilaga till måltidsutredning
Beslut Ks 2019-11-26 § 337
Beslut Ks 2019-05-28 § 198

Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
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Lu § 39 Antalet anställda och sjukfrånvaro - 
information

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Rapportering av sjukfrånvaron och antalet anställda inom Eksjö kommun.

Antal tillsvidare (TV) och allmän visstidsanställning (AVA) 2019, var 1902 
timavlönade anställda vilket motsvarar 1741 årsarbetare. Utöver dessa var det 
2018, 518 timanställda. 

Antal medarbetare/årsarbetare i relation till befolkningen i Eksjö kommun. 

December 2019 visar på 10.71 procent medarbetare vilket motsvarar 9.81 procent 
årsarbetare. Motsvarande siffra i december 2018 visar på 10.86 procent 
medarbetare vilket motsvarar 9.90 procent i årsarbetare.

Deltidsarbetande konstateras har en högre sjukfrånvaro. Heltidsarbetande visar på 
december 2019 5.61 procent, motsvarande siffra december 2018 visar på 6.33 
procent.
Deltidsarbetande visar på december 2019, 9.35 procent, motsvarande siffra 
december 2018 visar på 8.73 procent.

Total sjukfrånvaro (december 2019) i procent var följande:
Förvaltningen 6.32 procent
Barn- och ungdomssektorn 5.63 procent
Kommunledningskontoret 1.53 procent
Samhällsbyggnadssektorn 1.53 procent
Sociala sektorn 7.13 procent
Tillväxt- och utvecklingsektorn 6.96 procent

Långtidsfrånvaro i procent av total sjukfrånvaro var följande: 
Förvaltningen december 2019, 43.37 procent motsvarande siffra 
december 2018, 44.16 procent.

Sjuklönekostnader inklusive personalomkostnader visar december 2019 på,
15 656 539 kr för hela förvaltningen. Motsvarande siffra 2018 visar på 15 704 433 
kr samt 2017 en siffra motsvarande 16 093 840 kr.
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Beslutsunderlag 
Statistik från HR-avdelningen

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 40 Medborgarlöfte 2020-2021
Dnr KLK 2020/15

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till medborgarlöfte 2020-2021

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt medborgarlöfte för 2020-2021 har tagits fram i samverkan mellan 
polisen och företrädare för Eksjö kommun. 

Förslaget innebär följande:

 Att öka den upplevda tryggheten i de östra delarna av kommunen.
 Att minska risken för unga att hamna i drogberoende och

kriminalitet.

Det ska vi åstadkomma genom följande aktiviteter:

 Polisen lovar att genomföra minst tio riktade insatser mot alkohol och
droger i hela kommunen.

 Kommunen lovar att arbeta med hög skolnärvaro utifrån
kommunprogrammets  indikator skolnärvaro.

 Polisen lovar att utöka samarbetet med tjänstepersoner som arbetar med
ungdomar bland annat ungdomslotsar.

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

 Polisen och kommunen lovar att genomföra två medborgarmöte med
fokus på trygghet i de östra delarna av kommunen.

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

 Polisen och kommunen lovar att under året genomföra minst fyra
samverkansmöten om pågående aktiviteter.
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Utredning
Kommunen och polisen har tillsammans utarbetat förslaget. 

Såväl kommunen som polisen anser det är fortsatt viktigt att arbeta för att minska 
risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet.

Ett av medborgarlöftena 2018-2019 vad att minska risken för unga att hamna i 
drogberoende och kriminalitet. Både polisen och Eksjö kommun anser det 
angeläget att fortsätta arbeta med det löftet. 

I medborgardialogen integration 360 grader, som Emilkraften gjort tillsammans 
med Eksjö kommun, har det framkommit att det finns en viss känsla av otrygghet 
i de östra delarna av kommunen. Ett starkt perspektiv som kommit fram är 
ungdomslotsarnas betydelsefulla arbete och hur de bygger relationer med 
ungdomar. Polisen har varit med i medborgardialogen. 

Effektiv samordning för trygghet (EST) är en arbetsmetod som syftar till att 
förebygga och minska otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller 
är på väg att hända.

Beslutsunderlag 
Medborgarlöfte 2020-2021
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall 2020-03-16

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Polisen
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Lu § 41 Brottsstatistik
Dnr KLK 2019/88

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
  Period        Totalt    

Trafiknykterhetsbrott alkohol      jan-feb      4

Trafiknykterhetsbrott drog      jan- feb    19

Ringa narkotikabrott      jan- feb    57

Dopningsbrott      jan- feb     3

Skadegörelse      jan- feb    19

varav mot stat, kommun och landsting      jan- feb     5

Våld i offentlig miljö      jan- feb     7

Brott i nära relationer      jan- feb   12

Tillgrepp genom inbrott      jan- feb   19

varav bostadsinbrott      jan- feb     3

varav fritidshus      jan- feb     0

Ringa stöld      jan- feb     5

Beslutsunderlag 
Statistik 
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Lu § 42 Hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun - 
motion
Dnr KLK 2019/329

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen. 

Markus Kyllenbeck (M), Ulf Björlingson (M) och Ulf Svensson SD) 
reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning 
En motion har inkommit från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och 
Lea Petersson (MP) avseende att hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun. 

Motionärerna yrkar: 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 
riktlinjerna för flaggning i Eksjö kommun på så vis att regnbågsflaggan 
hissas under en vecka om året.

att förvaltningen införskaffar erforderligt antal regnbågsflaggor så att flaggning 
på, enligt reglementet, anvisade platser kan ske.

Bakgrund
Det är, enligt motionärerna, dags att införa en lokal flaggdag, eller rättare sagt 
en vecka - den vecka där kommunen hissar regnbågsflaggan och visar 
solidaritet med HBTQ-rörelsen. 

En undersökning som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) gjorde 2010 visade bland annat att unga HBTQ-
personer generellt har lägre självkänsla och har i större utsträckning 
självmordstankar än andra unga. 25 procent av homo- och bisexuella 
kvinnor i åldern 16-29 år uppgav att de hade försökt att begå självmord 
Jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. När det 
kommer till transpersoner har 50 procent övervägt att ta sitt liv.

Enligt samma undersökning upplever många unga HBTQ-personer att de 
blir diskriminerade och kränkta i samhället, av bland annat skola, vård och 
socialtjänst. Bland de homosexuella och bisexuella var 
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Det är, enligt motionärerna, dags att införa en lokal flaggdag, eller rättare sagt 
en vecka - den vecka där kommunen hissar regnbågsflaggan och visar 
solidaritet med HBTQ-rörelsen.

En undersökning som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) gjorde 2010 visade bland annat att unga HBTQ-
personer generellt har lägre självkänsla och har i större utsträckning 
självmordstankar än andra unga. 25 procent av homo- och bisexuella 
kvinnor i åldern 16-29 år uppgav att de hade försökt att begå självmord 
Jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. När det 
kommer till transpersoner har 50 procent övervägt att ta sitt liv.

Enligt samma undersökning upplever många unga HBTQ-personer att de 
blir diskriminerade och kränkta i samhället, av bland annat skola, vård och 
socialtjänst. Bland de homosexuella och bisexuella var det 65 procent av 
kvinnorna och 48 procent av männen som de senaste tre månaderna hade 
blivit bemötta på ett kränkande sätt. Att unga HBTQ-personer har lågt 
förtroende för samhällets institutioner kan leda till att de undviker att ta 
kontakt med dessa, även om de behöver samhällets hjälp. 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. En symbolisk viktig men ganska 
enkel handling som kommun skulle kunna göra för att uttrycka stöd och 
solidaritet till HBTQ-rörelsen är att hissa regnbågsflaggan under en vecka 
per år. Motionärerna menar att det dessutom går hand i hand med kommunens 
vision "Alla är vi Eksjö kommun" samt kommunprogrammets effektmål 
kring livskvalité.

I motionen föreslås att flaggning bör samordnas med Kärleksveckan som 
anordnas i Eksjö alternativt, om Kärleksveckan inte arrangeras ett år, ett annat 
regionalt/nationellt evenemang som visar stöd för, och solidaritet med, HBTQ-
rörelsen. Under kärleksveckan 2019 valde bland annat Polismyndigheten och 
Region Jönköpings län att hissa regnbågsflaggan och nu bör det vara dags även 
för kommunen att ta efter, precis som många andra kommuner i landet som redan 
hissar regnbågsflaggan.

Utredning

Begreppet Hbtq
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter) beskriver begreppet hbtq och dess tillkomst; 

Hbtq, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck och identiteter.

 h:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har
förmågan att bli kär i eller attraherad av.

 t:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.
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 queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och
sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt
förhållningssätt till rådande normer.

Regnbågsflaggan
Regnbågsflaggan är en mångfärgad flagga bestående av regnbågens färger. Vilka 
färger som används skiljer sig åt mellan olika versioner, men inkluderar ofta rött, 
orange, gult, grönt, blått och violett. Flaggan står för stolthet och mångfald, 
homosexuella, bisexuella och transpersoner, respekt för medmänniskor och 
tolerans. 

Kärleksveckan 2019
Studieförbundet NBV tog initiativ till att tillsammans med föreningarna 
Tillsammans Eksjö, Fiesta och andra föreningar och samhällsaktörer anordna en 
”Kärleksvecka” i samband med Eksjö Stadsfest i augusti 2019. 
Under veckan anordnades det föreläsningar och aktiviteter med fokus på hbtq, 
normkritik och jämställdhet.  Evenemanget genomsyrades av hållbarhet, 
jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald.

I samband med Kärleksveckan i Eksjö augusti 2019 arrangerade Eksjö kommun i 
samarbete med NBV, Eksjö Tillsammans och Region Jönköpings län en 
utbildningsinsats, HBTQ – föreställningen ”Komma ut”, Utbildningsinsatsen 
gentemot kommunens chefer vad ett led i det strategiska arbetet med Agenda 
2030, vår vision "Alla är vi Eksjö kommun" och kulturhandboken. Eksjö 
kommun fick ett statsbidrag på 30 tkr från socialstyrelsen för att öka kunskap om 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.

Riktlinjer flaggning Eksjö kommun
Eksjö kommuns officiella flaggstänger finns vid Stadshuset (två stycken), vid 
Stadshotellet (fyra stycken), vid Centrumtorget i Mariannelund (två stycken) och 
vid ”Engströmstorget i Mariannelund (två stycken). Det finns flaggstänger vid 
flera kommunala verksamheter. Rekommendationen är att hissa regnbågsflaggan 
även på dessa platser.

Eksjö kommun har fyra lokala beslutade flaggdagar 

 8 mars Internationella kvinnodagen
 9 maj Europadagen
 Maj vart femte år Val till Europaparlamentet
 29 maj Veterandagen

Kostnad
Enligt riktlinjer för flaggning Eksjö kommun finns tio officiella flaggstänger i 
kommunen samt ett antal flaggor vid kommunala verksamheter. 
Att köpa in tio regnbågsflaggor skulle innebära en kostnad på cirka 10 tkr. 
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Slutsats
Att hissa regnbågsflaggan går i linje med Eksjö kommuns vision, 
kommunprogrammet och är ett sätt för Eksjö kommun att visa allas lika värde 
samt solidaritet med HBTQ-rörelsen.

Yrkande 
Sebastian Hörlin (S) Karin Eriksson (C) och Annelie Hägg (C) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut 

Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Ulf Svensson (SD) 
avslag mot motionen.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med ledningsutskottets 
godkännande, proposition på Ulf Svensson (SD) yrkande mot avslag. 

Varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall och Tord du Rietz 
Motion från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och Lea Pettersson (MP)
Riktlinjer för flaggning i Eksjö Kommun
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-29 § 329

Utdrag: 
Kommunstyrelsen

35



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-03-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 43 Obesvarade medborgarförslag och 
motioner 2020
Dnr KLK 2020/43

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 § 44 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlingssamordnaren 
Inköp, Upphandlingar

 Likalydande beslut fattat avseende tilldelningsbeslut gällande Mobiltelefoner
med tillbehör (Nässjö kommun).

 Ramavtal tecknat för Mattransporter Eksjö Tätort med ÖstSmå AB samt Östra
kommundelen med Josefine Frode. Avtalsperioden 2020-04-01-2022-03-31
med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlare
Inköp, Upphandlingar

 Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator för perioden 2020-03-01—2024-
02-29 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica
Minolta AB.

Beslutsunderlag 
Underlag från ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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