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EKSJÖ KOMMUN 
 
Ledningsutskottet   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-12-15

 
  

Lu § 166 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som utgår: 
Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 – upphandling 
Ärende som tillkommer: 
Covid-19 information
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 167 Budgetuppföljning 2020-11-30 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2020/78 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att godkänna redovisad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter november månad var 52,7 mnkr, 
vilket motsvarar 86,1 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten  
91,7 procent.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 58,0 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 3,2 mnkr.  

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter november var 1,5 mnkr.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 2,1 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 8,5 mnkr.      
 
Utredning 

 

Kansliet 
Prognos: +973 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 12,2 procent. 
Förbättrad prognos med 137 tkr jämfört mot föregående månad, vilket framförallt 
beror på återhållsamhet av övriga kostnader.      

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2020-11-30 Riktpunkt 91,7%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 7 965 6 315 79% 6 992 973
Ekonomi & upphandling 8 443 7 339 87% 8 118 325
HR-avdelningen 12 150 9 248 76% 11 087 1 063
Kommunikationsavd. 11 473 10 453 91% 11 036 437
Räddningstjänsten 21 212 19 367 91% 20 813 399
TOTALT 61 243 52 722 86,1% 58 046 3 197

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 8 525 1 463 2 063 6 462
TOTALT 8 525 1 463 2 063 6 462
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Lägre personalkostnader än budget på grund av dels partiella 
tjänstledigheter och dels att del av tjänst samnyttjas mellan kansliet och 
kontaktcenter vilket är en effekt av att beslutad neddragning har påbörjats 
i ett tidigare skede än beslutad nivå. 

 Kompetensutvecklingsinsatser har inte gått att genomföra på grund av 
covid-19. Det har också varit återhållsamhet gällande övriga kostnader. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Prognos: +325 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,9 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos.      

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  
 Lägre personalkostnader än budget på grund av dels partiella 

tjänstledigheter och dels vakant tjänst under rekrytering.  
 Kostnaderna för kurser, konferenser och resor är också lägre till följd av 

inställda fysiska sammankomster under våren. 
 

HR-avdelningen 
Prognos: +1063 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 8,8 procent. Det är en 
försämrad prognos med 56 tkr jämfört mot föregående månad vilket beror 
framförallt på högre prognostiserade systemrelaterade kostnader och inköp av 
personlighetstester.  

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  
 Lägre personalkostnader än budget på grund av vakant tjänst under första 

kvartalet 2020 och sjukskrivning under andra halvåret.   
 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, 
återhållsamhet samt lägre kostnader för friskvård. På grund av covid 19 
har flera utbildningar inte genomförts eller genomförts digitalt istället. 

 Högre intäkter än budgeterat på grund av ersättningar ifrån 
omställningsfonden.    

 
Kommunikationsavdelningen 
Prognos: +437 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,8 procent. 
Det är en försämrad prognos med 21 tkr jämfört mot föregående månads 
prognos. Förändringar beror på några mindre justeringar i prognos på flera olika 
ställen.       

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 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

kostnader. Höglandsförbundet har också omförhandlat supportavtal och 
utköp av licenser och hårdvara har gjorts, vilket på totalen sänker 
kostnaderna till 2020.  

 Högre prognostiserade personalkostnader på kontaktcenter (160 tkr) 
kopplat till införandet av nytt telefonisystem samt tjänsteidentitet.  

 Kommunikationsavdelningen har behövt prioritera arbetstid för 
kommunikationsinsatser med covid-19. Detta tillsammans med 
föräldraledighet har lett till att arbetet med åtgärder för att övergå till en 
större andel digital post förskjutits till hösten 2020. Portokostnaderna 
prognostiseras med en negativ avvikelse mot budget med 160 tkr. En 
åtgärd för att nå beslutad effekt är ny upphandling av leverantör som 
bättre motsvarar organisationens behov.  

 Att kommunens poolbilar har kört färre mil än beräknat, vilket ger mindre 
intäkter. Negativ avvikelse för poolbilarna prognostiseras med 212 tkr.  

Räddningstjänsten 
Prognos: +399 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,9 procent. 
Det är en förbättrad prognos med 400 tkr jämfört mot föregående månads 
prognos. Förändringen beror framförallt på realisationsvinst vid försäljning av 
fordon samt lägre kostnader på grund av mindre övningar, utbildningar och larm.       

Avvikelsen beror framförallt på: 
 Det prognostiseras med högre försäkringspremier än vad som finns i 

budget. Den prognostiserade avvikelsen är 100 tkr.  
 På grund av covid-19 är det just nu inställda utbildningar, vilket innebär 

att det blir en förskjutning av kostnader från 2020 till 2021. 
Räddningstjänsten utför också utbildningar. Även dessa är tillfälligt 
inställda på grund av covid-19.  

 Realisationsvinst vid försäljning av fordon, 138 tkr 
 
Investeringar 
Prognos: +2,1 mnkr jämfört mot budget som är 8,5 mnkr. Ingen förändring 
jämfört mot föregående månad.   

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. En transportbil i beräknas bytas 
ut 2021 istället för 2020 vilket innebär en positiv avvikelse mot budget 2020 med 
540 tkr.  

Av de medel som är överförda ifrån 2019 till 2020 års investeringsbudget finns 
medel för nytt HR-system. Ingen prognos för detta nu.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Vad Budget Prognos 
Räddningstjänsten 4461 tkr 1666 tkr 
Övriga KLK 4064 tkr 397 tkr 
Summa 8525 tkr 2063 tkr 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Lu § 168 Budgetprognos 2021 - förvaltningens 
handlingsplan 
Dnr KLK 2020/285 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 

att ärendet hänskjuts till ledningsutskottets sammanträde 2021-02-09. 

Ärendebeskrivning  
Vid budgetuppföljningen per 2020-09-30 framkom kostnadsökningar som 
påverkar kostnadsnivåer även 2021 och som inte var kända vid 
budgetberedningen inför 2021. Dessa kostnadsökningar är framförallt 
IKE(interkommunal ersättning), migrationsverkets förändringar, placeringar inom 
socialtjänsten, försörjningsstöd och vuxenutbildningar. 

Kommunstyrelsen beslutade därför i §264 2020-11-03, att ge förvaltningen i 
uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-12-01 redovisa en 
förvaltningsövergripande handlingsplan med åtgärder för att nå en budget i balans 
2021. Då vissa åtgärder kräver mer utredning med konsekvensbeskrivningar och 
för att få ett sammanhållet beslutsunderlag, beslöts vid kommunstyrelsen 2020-12-
01 att redovisning ska ske på kommunstyrelsen 2021-01-19. 

Prognoser är rörliga och jämfört med prognosen till Kommunstyrelsen i 
november har en ny genomgång av verksamheterna gjorts och prognosen till 
Ledningsutskottet i december förbättrats med 8,6 mnkr. Nedan anges föregående 
prognos, de poster som förbättrats samt nuvarande prognos. 
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Redovisat till KS 24/11
Prognos budgetavvikelse 2021 (mnkr)
Barn- och utbildningssektorn -9,1
Sociala sektorn -7,0 (-13,5)*
Samhällsbyggnadssektorn 0,1
Tillväxt- och utvecklingssektorn -1,6
Kommunledningskontoret 0,2
Resultatfond 2,5

Totalt sektorer -14,9 (-21,4)*

Skatteintäkter och bidrag 6,6

Totalt -8,3 (-14,8)*
*beroende på villkor för statsbidrag inom äldreomsorgen

Förändrad prognos till LU 15/12
Barn- och utbildningssektorn 0,1
Städkostnader Grevhagen
Sociala sektorn 2,0
Äldreomsorgsavgifter (0,5)
Assistansersättning förhöjt belopp (1,5)
Tillväxt- och utvecklingssektorn 0,4
ESF-projek t Mötesstugan (0,3)
Frånträda del av lokal- Kaserngatan 12 (0,07)
Kommunledningskontoret 0,3
Kompetensutveckling (0,1)
Personalvakans (0,15)
Skatteintäkter och bidrag 5,0
Bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande
Totalt 7,7

Prognos budgetavvikelse 2021 (mnkr)
Barn- och utbildningssektorn -9,0
Sociala sektorn -5,0 (-11,5)*
Samhällsbyggnadssektorn 0,1
Tillväxt- och utvecklingssektorn -1,2
Kommunledningskontoret 0,4
Resultatfond 2,5

Totalt sektorer -12,2 (-18,7)*

Skatteintäkter och bidrag 11,6

Totalt -0,6 (-7,1)*
*beroende på villkor för statsbidrag inom äldreomsorgen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Den prognostiserade budgetavvikelsen är nu -7,1 mnkr under förutsättning att 
inget av den befintliga verksamheten kan täckas av det ökade statsbidraget för 
äldreomsorg och 6,5 mnkr bättre om del av statsbidraget kan användas för 
befintlig verksamhet, då uppnås budgetbalans i prognosen. 

Nya prognoser kommer under året, läget för konjunkturen och dess påverkan på 
skatteintäkter är osäkert liksom om det beslutas om extra statsbidrag på grund av 
pandemin eller andra orsaker. Det finns också osäkerheter i utvecklingen av 
verksamheternas kostnader. Det budgeterade resultatet är satt till 2,7 procent av 
skatteintäkter och bidrag för att uppnå god ekonomisk hushållning på en 10-års 
period och har en marginal till den lägsta nivån för budget ett enskilt år som 
kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning anger, 2,0 procent 
av skatteintäkter och bidrag.  
 
Årets resultat är budgeterat till 31,4 mnkr eller 2,7 procent av skatteintäkter och 
bidrag. Med den översiktliga prognosen, utan andra åtgärder, blir resultatet 30,8 
mnkr (2,6 procent av skatteintäkter och bidrag) om del av statsbidraget för 
äldreomsorgen kan användas till befintlig verksamhet eller 24,3 mnkr (2,1 procent 
av skatteintäkter och bidrag) om bidraget kräver utökning av verksamheten. 

För att uppnå budget i balans vad gäller årets resultat krävs åtgärder om upp till 
7,1 mnkr om ingen del av statsbidraget för äldreomsorg kan användas till befintlig 
verksamhet. För att sektorsramarna ska vara i balans krävs åtgärder om mellan 
12,2 mnkr till 18,7 mnkr. I förvaltningens förslag till handlingsplan fokuseras på 
att budgeten för årets resultat ska vara i balans då skatteintäkter och bidrag i 
prognosen överstiger budget och täcker en del av sektorernas prognostiserade 
underskott. 

När möjliga åtgärder för budget i balans undersökts inom förvaltningen finns 
möjligheter att dels pausa nya satsningar som lagts till i budget 2021 och dels att 
minska andra kostnader, där vissa förslag fanns med till budgetberedningen inför 
budget 2021. Dessutom har förslag på nya besparingsåtgärder tagits fram. Till 
åtgärderna har konsekvensbeskrivningar tagits fram. Av totala åtgärder om 13,5 
mnkr behöver 7,1 mnkr verkställas för att resultatet ska uppnås 2021 utifrån 
nuvarande prognos. 

De åtgärder förvaltningen föreslår verkställas för att uppnå budgeterat resultat är: 
 
SBS 
Tidigarelägga ökat uttag ur skogen 0,1 mnkr 
 
BUS 
Furulundskola anpassning lokal  
förskoleklass, fritids skjuts upp till 2022 0,2 mnkr 
IT-pedagogtjänst skjuts upp till 2022 0,6 mnkr 
Skolgårdsutveckling skjuts upp  0,2 mnkr 
Nyttja hälften av kompetensutv.anslag 0,5 mnkr 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
SOS 
Tillsätta en istället för två nya  
ungdomslotsar  0,5 mnkr 
Statsbidrag för äldreomsorg, helårs- 
effekt uppnås inte för alla åtgärder* 5,0 mnkr 
 
TUS 
Lokalbidrag till föreningar  0,03 mnkr 
Handlingsplan för Campus att nå 
budget i balans  ej beräknat 
 
 
TOTALT   7,1 mnkr 
*Statsbidraget för äldreomsorg är 8,4 mnkr. Planering för vad bidraget ska 
användas till ska ske för att få full effekt 2022. Under 2021 kommer inte 
helårseffekt uppnås för ny verksamhet utan 3,4 mnkr av bidraget beräknas 
användas till ny verksamhet under året. 
 
Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att ärendet 
hänskjuts till ledningsutskottets sammanträde 2021-02-09. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens 
förslag till beslut mot Annelie Häggs (C) ändringssyrkande. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Bilaga 1 Åtgärder för budget i balans tabell 2021 
Bilaga 2 Konsekvensbeskrivningar till åtgärder 
      

Utdrag:  
Kommundirektören
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 169 Gemensamt ekonomiservicekontor 
Dnr KLK 2020/23 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillsammans med Aneby, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner bilda ett 
gemensamt ekonomiservicekontor från och med 2021-12-01 som en verksamhet 
inom Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering. HF 
Ekonomichefsträff 

 
Ärendebeskrivning  
Höglandsförbundet har överlämnat förslag till respektive kommun med 
rekommendationen att bilda ett gemensamt ekonomiservicekontor omfattande 
Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner från och med 2021-12-01. 
Det gemensamma ekonomiservicekontoret föreslås bli en ny verksamhet 
inom Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering. 

Syftet med ett gemensamt ekonomiservicekontor är att minska sårbarhet, öka 
kvalitet och effektivitet samt ökade möjligheter till utveckling. 

I tjänsteskrivelsen från Höglandsförbundet utvecklas tankarna om gemensamt 
ekonomikontor. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Beslut Höglandsförbundet 2020-10-29 
Tjänsteskrivelse från Höglandsförbundet 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Höglandsförbundet 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 170 Upphandling- och inköpspolicy - 
revidering 
Dnr KLK 2020/286 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 

att justera ”tillkommande punkt 12: ”Kommunens helägda bolag ska anta 
riktlinjer som är enhetliga med kommunens riktlinjer. Avvikelser från dessa ska 
begäras av respektive bolag och beslutas av Eksjö Stadshus AB”. 
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta 

att godkänna redovisat förslag till revidering av Upphandlings- och inköpspolicy. 

Ärendebeskrivning  
Policyn är fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, § 20. 

En revidering av Upphandlings- och inköpspolicyn har genomförts av 
upphandlingsenheten och omfattar följande; 

 Tillkommande punkt 12: ”Kommunens helägda bolag ska anta riktlinjer 
som är enhetliga med kommunens riktlinjer. Avvikelser från dessa ska 
beslutas av Eksjö Stadshus AB”. 

 Punkt 6 och punkt 7 förtydligande: Tillägg text ”helägda bolag”. 

Yrkande 

Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Ulf Björlingson (M) med bifall 
från Sebastian Hörlin (S) och Ulf Svensson (SD) justera ”tillkommande punkt 
12: ”Kommunens helägda bolag ska anta riktlinjer som är enhetliga med 
kommunens riktlinjer. Avvikelser från dessa ska begäras av respektive bolag och 
beslutas av Eksjö Stadshus AB”. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Ulf Björlingsons (M) ändringssyrkande. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Jessica Källgren Gustafsson, upphandlingssamordnare 
Upphandlings- och inköpspolicy  
      

 
Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen  
VD Eksjö Energi AB 
VD Eksjöbostäder AB / Eksjö kommunfastigheter AB 
VD AB Eksjö Industribyggnader 
Upphandlingssamordnare 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 171 Riktlinjer till upphandlings- och 
inköpspolicy – revidering 
Dnr KLK 2020/288 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisat förslag till revidering av Riktlinjer till upphandlings- och 
inköpspolicy under förutsättning att KF fastställer Upphandlings- och 
inköpspolicyn. 

Ärendebeskrivning  
En revidering av Riktlinjerna till upphandlings- och inköpspolicyn har genomförts 
av upphandlingsenheten och omfattar följande; 

 Meningen avseende att kommunens helägda bolag ska utföra egna 
riktlinjer rörande rutiner för upphandling och inköp har flyttats till 
Upphandlings- och inköpspolicyn som en egen punkt. 

 I övrigt är ändringarna endast av redaktionell karaktär samt justering av 
LOU:s tröskelvärden (beloppsgränser). 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Jessica Källgren Gustafsson, upphandlingssamordnare 
Riktlinjer till upphandlings-inköpspolicy 

   ____________________________ 

Utdrag:  
Kommunstyrelsen  
Upphandlingssamordnare 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottets  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 172 Granskningsrapport av efterlevnad av 
dataskyddsförordning - kommunstyrelsen 
Dnr KLK 2020/305 

Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder inom de områden man inte 
uppfyller kraven i granskningsrapporten, samt 
 
att därefter notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
För att granska efterlevnaden av dataskyddsförordningens (GDPR) krav, har en 
revision genomförts på kommunstyrelsen. Revisionen genomfördes dels genom 
kontroll av dokumenterade personuppgiftsbehandlingar i registerförteckningen, 
dels genom intervju med berörda tjänstemän. Revisionen genomfördes av 
dataskyddsombudet på Höglandsförbundet 2020-10-07. 
 
Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter inom styrelsens ansvarsområde. 
 
Revisionen syftar till att granska den personuppgiftsansvariges övergripande 
rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen. Följande frågor ingår i 
revisionsrapporten: 
 
1. Har nämnden (personuppgiftsansvarig), säkerställt att det finns 
registerförteckningar över personuppgiftsbehandlingar i enlighet med artikel 30.1 i 
dataskyddsförordningen? 
 
2. Hur sker inventeringen och gallring i den personuppgiftsansvarigas verksamhet? 
 
3. Anlitas personuppgiftsbiträden och har personuppgiftsansvarig tecknade 
personuppgiftsbiträdesavtal? 
 
4. Vilken information om personuppgiftsbehandlingar har de registrerade fått? 
 
5. Vilka förbättringsområden/utmaningar finns inom dataskyddsarbetet? 
 
6. Hur används samtycke som rättslig grund? 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottets  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

7. Har rutiner för dataskydd implementerats? 
 
En revisionsrapport har upprättats av dataskyddsombudget. Vid genomgång av 
ovanstående frågor har följande områden pekats ut som förbättringsområden och 
ska prioriteras av personuppgiftsansvarig: 
 
- Personuppgiftsansvar 
- Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är uppfyllda  
- Ange vilka rättsliga grunder som finns för behandlingen. 
 
En uppföljning av revisionen planeras under kvartal tre 2021. 
 
 
Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att ge 
förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder inom de områden man inte uppfyller 
kraven i granskningsrapporten. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Annelie Hägg (C) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Granskningsrapport 
      

Utdrag:  
Personuppgiftsadministratörer 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 173 Inriktningsbeslut LEADER-områden 
2021-2027 
Dnr KLK 2020/274 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 

att till kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-19 komplettera underlaget med 
sammanställning av projektmedel och kommunens finansiering till Astrid 
Lindgrens hembygd under programperioden. 
 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslut 

att Eksjö kommun inför den nya programperioden 2021-2027, som 
inriktningsbeslut, fortsatt ska samverka med föreningen Astrid Lindgrens 
hembygd kring lokal landsbygdsutveckling genom LEADER-metoden, samt 

att medverka i utformning av strategi och budget som ska gälla för Astrid 
Lindgrens hembygd för programperioden 2023-2027 samt ansökan som slutligen 
ska skickas till Jordbruksverket.  

 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-08, §220, att Eksjö kommun skulle för 
perioden 2016-2023 medfinansiera Astrid Lindgrens Hembygd med 379 tkr/år.  

EU:s programperiod går mot sitt slut och det är dags att förbereda för det 
fortsatta arbetet. Kommande programperiod, 2021 - 2027, är kraftigt försenad och 
kommer med största sannolikhet ej att påbörjas förrän tidigast 2023. LEADER-
området Astrid Lindgrens hembygd har i brev daterat 2020-09-16 till 
kommunstyrelserna i LEADER-området önskat ett inriktningsbeslut om att 
fortsätta samverka med föreningen Astrid Lindgrens Hembygd kring lokal 
utveckling genom LEADER-metoden. Vidare önskar föreningen att kommunen 
vill medverka till att utforma den strategi och budget som ska gälla från 2023 samt 
ansökan som slutligen ska skickas till Jordbruksverket.  

Leadermetoden introducerade inom EU redan 1991 för att skapa lokalt 
engagemang och inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor 
i ett geografisk avgränsat område engagerar sig för att tillsammans utveckla den 
bygd där de bor och verkar. Samverkan, underifrånperspektiv och innovativa 
lösningar är centralt i metoden för leaderprojekt. Utifrån en antagen 
utvecklingsstrategi tilldelas leaderområdet en budget för att kunna prioritera 
utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i strategin. Föreningen Astrid 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Lindgrens Hembygd bildades 1995 och har varit med i samtliga fyra 
programperioder.  

I innevarande programperiod samverkar Astrid Lindgrens Hembygd med 
Oskarshamn, Högsby, Hultsfred, Vimmerby, Nässjö och Eksjö kommuner kring 
landsbygdsutveckling genom Leader inom EU:s landsbygdsprogram, med en 
budget för området på 34 miljoner kronor och där medfinansieringen från 
kommunerna utgör 33 procent av budgeten. 

Bilaga till tjänsteskrivelsen finns en sammanställning över projektstöd Eksjö 
kommun.  

Yrkande 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att till 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-19 komplettera underlaget med 
sammanställning av projektmedel och kommunens finansiering till Astrid 
Lindgrens hembygd under programperioden. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Annelie Hägg (C) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör och Catharina Tingvall, 
kanslichef 
Underlag inriktningsbeslut 2021-2027 Astrid Lindgrens Hembygd 2020-09-16 
Sammanställning projektstöd Eksjö kommun Astrid Lindgrens Hembygd 
Tjänsteskrivelse 2020-12-07  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Astrid Lindgrens Hembyggd
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 174 Riktlinjer för digital slutarkivering 
Dnr KLK 2020/289 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta riktlinjer för digital slutarkivering. 

Ärendebeskrivning  
Riktlinjer för digital slutarkivering har tagits fram i samarbete med övriga 
höglandskommuner. 

Syftet med riktlinjerna är att skapa rutiner och förutsättningar för att kunna bevara 
digital information på bästa sätt, och uppfylla de krav som ställs på offentlig 
verksamhet och rätten att ta del av allmänna handlingar. 

Riktlinjerna omfattar bland annat gallring, krav vid upphandling av nya system, 
informationssäkerhet, filformat, vikten av systemdokumentation samt information 
om överlämnande till e-arkiv. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ann Axelsson, administrativ assistent  
Riktlinjer för digital slutarkivering 
      

Utdrag:  
Förvaltningsledningsgruppen 
Administrativa ledningsgruppen 
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 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 175 Kommunens hantering av 
personuppgifter kopplat till krigsplacering  
Dnr KLK 2020/303 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna hanteringen av personuppgifter kopplat till krigsplacering. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommuns arbete med civilt försvar regleras i Överenskommelsen mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR). Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen 
för att tjänstgöra under höjd beredskap. Krigsplaceringen är en planering inför 
höjd beredskap och ett krigsplaceringsbeslut kan komma att ändras. Det innebär 
att den som är krigsplacerad kan komma att tas bort från planeringen och det kan 
också innebära att den som inte omfattas krigsplaceras i ett senare läge, det vill 
säga tas med i planeringen för bemanningen av krigsorganisationen. 
Krigsplaceringen upphör i normala fall när den anställde avslutar sin anställning. 
 
Eksjö kommun, med kommunstyrelsen som organisatoriskt 
personuppgiftsansvarig, avser att genomföra en personuppgiftsbehandling. 
Personuppgiftsbehandlingen gäller i egenskap av anställd, och är därmed inte 
frivillig utan regleras då anställningsavtalet upprättas. Den enskilde har rätt att få 
information om behandling av de personuppgifter som man finns registrerade på. 
 
Detta finns reglerat i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 
förordning, EU, 2016/679 av den 27 april 2016) som är antagen på EU-nivå. 
 
Aktuella personuppgifter och ändamål 
Ändamål Exempel på 

behandlingar som 
utförs 

Kategori av 
personuppgifter 

Hantera, handlägga och 
administrera 
bemanningen av Eksjö 
kommuns 
krigsorganisation 
 

 Hantera uppgift 
som rör 
yrkesspecifik 
kompetens 

 Hantera avslut och 
omställning 

 Hantera förflyttning 
 

 Namn 
 Personnummer 
 Titel 
 Adress 
 Kontaktuppgifter 
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Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna behandling av dina personuppgifter 
krävs för att Eksjö kommun ska kunna uppfylla våra skyldigheter kopplade till det 
rättsliga regelverket inom krisberedskap och civilt försvar (Förordning 
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, Lag (2006:544) om kommuners 
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Personuppgifterna kommer att hanteras den tid som det behövs och i enlighet 
med offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Vid avslutande av anställning vid 
Eksjö kommun upphör även krigsplaceringen vid kommunen om inte annat anges 
och gallring sker då i samband med avslutande av anställning. Den enskildes 
personuppgifter kan komma att samlas in från annat håll – dessa uppgifter kan 
komma från andra myndigheter eller offentliga register. Den enskildes 
personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter om den rättsliga 
förpliktelsen så kräver.   
 

Beslutsunderlag  
Information om kommunens hantering av personuppgifter kopplat till 
krigsplacering 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Lu § 176 Försäljning del av Muffen 2 - för 
etablering av bilbesiktning 
Dnr KLK 2020/310 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för del av Muffen 2. 

Ärendebeskrivning  
M & CO Höglandets fastigheter AB har för avsikt att etablera en ny bilbesiktning 
på del av fastigheten Muffen 2 vid Pumpgatan i Abborravik. Hagelsrums biogas 
AB avser förvärva den andra delen av Muffen 2 som behandlas av Eksjö 
kommunfullmäktige 2020-12-15. Biogasverksamheten och bilprovningen har fört 
diskussioner sinsemellan och ser stora fördelar med att samordna etableringarna. I 
direkt anslutning till området finns befintlig självtvättanläggning, 
snabbmatsrestaurang, drivmedelsstationer och däckverkstad.  

Aktuell lokalisering har efter diskussioner mellan parterna konstaterats vara 
lämplig för etablering för bilbesiktning. Förslag om köpekontrakt har förhandlats 
fram mellan parterna och avser ett förvärv om ca 2700 m2 från fastigheten Muffen 
2. Kvadratmeterpriset motsvarar 150 kr/ m2 enligt förslag till köpekontrakt. Eksjö 
kommun bekostar nödvändig fastighetsbildning för att dela upp Muffen 2 i 
ytterligare en fastighet och fastighetsbildningen avses att genomföras parallellt 
med aktuellt ärende om försäljning till Hagelsrums biogas.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt del av Muffen 2 bilprovning 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
M & CO Höglandets fastigheter AB
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Lu § 177 Arrendeavtal för Padelbana i 
Tennisparken, Mariannelund 
Dnr KLK 2020/311 

Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna arrendeavtal för utomhus padelbana i Tennisparken, Mariannelund, 

att notera att undantag görs för regler för allmän platsmark utifrån en bedömning 
av den enskilda verksamheten. Platsen är lämplig för den typ av verksamhet och 
bidrar till ökad attraktivitet och landsbygdsutveckling i Mariannelund.  

 

Ärendebeskrivning  
Företaget Rosén & Johansson byggnads AB att inkommit med förfrågan om att 
nyttja mark i Tennisparken för uppförande av en padelbana för utomhusbruk. 
Tanken är att padelbanan ska fungera som ett komplement till Samson´s gym i 
Mariannelund och närheten till gymmet är därför viktig för att kunna nyttja 
omklädningsrum.  

Samhällsbyggnadssektorn har i dialog med företaget föreslagit andra markområdet 
som inte är detaljplanereglerade som allmän plats. Platserna som diskuterats är 
bakom gamla Coop eller bredvid parkering, eller del av parkering vid korsningen 
Skolgatan/Centralgatan. 
 
I en detaljplan regleras vilken mark som ska utgöra allmän plats och 
kvartersmark. Allmän plats är sådan mark som parker, natur, torg eller vägar som 
är till för allmänhetens behov. Upplåtelser av allmän plats får i regel inte ske för 
enskilt ändamål, då den allmänna platsen är till och upplåten för allmänna 
intressen. I tjänsteskrivelsen framgår att i gällande detaljplan redovisas 
tennisparken som allmän plats. 
 
Det har nationellt ifrågasatts om det är tillåtet att upplåta allmän plats för enskilt 
ändamål. Vissa kommuner menar att syftet med den allmänna platsen försvinner 
om den upplåts för ett enskilt intresse. Andra menar att det finns behov. Skälen 
som har använts vid avsteg är mindre avvikelse från detaljplan, att syftet med 
detaljplanen inte motverkas samt att den allmänna platsens tillgänglighet för 
allmänheten inte påverkas i större mån. I studier som gjorts om hur olika 
kommuner hanterar detta framgår att tillfälliga upplåtelser regleras i ordningslagen 
och upplåts med ett polistillstånd. Permanenta upplåtelser regleras i jordabalken 
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samt i fastighetsbildningslagen och kan upplåtas via markarrende, 
nyttjanderättsavtal eller servitut.  

I Eksjö kommun upplåts allmänplats varje år för bland annat uteserveringar, 
torgverksamhet, evenemang och aktiviteter. Ofta är dessa säsongsbetonade och 
innebär sällan större anläggningsarbeten. Eksjö kommun har tidigare fått förfråga 
om att anlägga paddelbanor på allmän plats i bland annat Storegårdsområdet och 
Vildparken. Vid dessa tillfällen har annan mark funnits för ändamålet och några 
ärenden har inte behandlats politiskt.  

I detta ärende har andra föreslagna platsen funnit olämpliga av sökanden och 
önskar nu få frågan prövad. För markarrende inom allmän plats finns ingen 
tjänstemannadelegation och ärendet prövas därför av kommunstyrelsen. 

I tjänsteskrivelsen redovisas ett markområde inom vilket en padelbana skulle 
kunna anläggas. Förutsättningarna är idealiska för ändamålet då det är plant, 
lättillgängligt och skulle kunna aktivera parken på ett positivt sätt och även öka 
trygghet och närvaro på platsen. Nackdelen är given att en yta på ca 10x20 meter 
(normalmått för padelbana) tas i anspråk som inte kan nyttjas för allmänheten. 
Aktiviteten är givetvis fri för allmänheten att utöva men då mot betalning. Det är 
viktigt att påtala att det redovisade området är större än en bana och avsikten är 
att hitta en optimal placering inom området om ett avtal för anläggningsarrende 
ska ingås. 

Under sammanträdet diskuteras huruvida det är möjligt att erbjuda ett 
anläggningsarrende för fem år på den efterfrågade platsen. Hur påverkas 
allmänhetens tillträde till plats och hur nyttjas platsen idag, samt hur man 
framöver ska hantera en likvärdig fråga. 

 
Yrkande 
 
Under ledningsutskottets överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M), med bifall 
från Sebastian Hörlin (S) och Annelie Hägg (C) att godkänna arrendeavtal för 
utomhus padelbana i Tennisparken, Mariannelund, samt att notera att undantag 
görs för regler för allmän platsmark utifrån en bedömning av den enskilda 
verksamheten. Platsen är lämplig för den typ av verksamhet och bidrar till ökad 
attraktivitet och landsbygdsutveckling i Mariannelund.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Markus Kyllenbecks (M) ändringsyrkanden. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandena. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 
Anlägggningsarrende Mariannelund 9:1 padel 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Rosén & Johansson byggnads AB
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Lu § 178 Obesvarade medborgarförslag och 
motioner 
 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget 
väckts. Fullmäktige kan vid behov, avskriva medborgarförslagen från vidare 
handläggning. Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över obesvarade 
medborgarförslag och motioner. 

Beslutsunderlag  
Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag     
 
-----
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Lu § 179 Redovisning av delegationsbeslut 2020 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2020/214 

Beslut  
Ledningsutskottet  beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisade kommunledningskontoret, 16 stycken 
delegationsbeslut gjorda utav förhandlingsansvarig, HR-chef, tillförordnad HR-
chef samt upphandlare. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Hemtjänsten i Mariannelund för perioden 2020-09-01—2024-08-31.  

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
samhällsbyggnads-sektorn för perioden 2020-11-01—2024-10-31.  

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Sunnanängs förskola för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 MBL §11 
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 

Slottets förskola för perioden 2020-11-01—2024-10-31. 
 Primärförhandling angående arbetsbrist och turordning MBL § 11, LAS § 

22 
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 

Elevhälsan för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 
 Avstängning enligt AB § 10 
 Avstängning enligt AB § 10 
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 

Kontaktcenter för perioden 2020-11-01—2024-10-31. 
 Service- och underhållsavtal har tecknats för skrivare till Mogården för 

perioden 2020-12-01—2024-11-30. 
 Avsked enligt LAS § 18  
 A Avsked enligt LAS § 18 
 Samverkan enligt avtal (CSG) 
 Lokalt kollektivavtal  
 Lokalt kollektivavtal 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 180 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att redovisade ärenden är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Protokoll - Samverkansgruppen 2020-10-20- KLK  
Protokoll - Samverkansgruppen 2020-11-19 - KLK  
 
----- 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 181 Covid-19 - information 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Från och med den 14 december gäller skärpta föreskrifter och allmänna råd för att 
förhindra smittspridning av covid-19. I de skärpta råden finns vissa skillnader 
utifrån tidigare lokala allmänna råd när det gäller idrotts- och fritidsaktiviteter för 
personer födda 2004 eller tidigare. I Eksjö kommun kommer tidigare fattade 
beslut att gälla även fortsättningsvis. 
 
Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i länet har ökat kraftigt. Det 
har gett en ökad belastning på hälso- och sjukvården, med fler inskrivna patienter 
med covid-19 i slutenvården inklusive intensivvården. Antalet smittade personer 
inom SÄBO, särskilda boendeformer för äldre, har också ökat. Arbetet med 
testning och smittspårning är hårt ansträngt. 
 
Sedan provtagningen startade i kommunen anger siffrorna nedan, antal bekräftade 
fall: 
 
till och med 2020-10-28  197 
till och med 2020-11-04  235 
till och med 2020-11-12  287 
till och med 2020-11-18  335 
till och med 2020-11-26  415 
till och med 2020-12-02  523 
till och med 2020-12-09  681 
 
Inom sociala sektorn råder fortsatt hög sjukfrånvaro i flera verksamheter. Sektorn 
visar en ansträngd lägesbild inom främst äldreomsorgen och inom hälso- och 
sjukvård. Veckovis rapporterats på kommunens hemsida om antalet bekräftad 
smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. 
 
Barn- och ungdomssektorn har ansträngt personalläge på vissa enheter. Finns 
även bekräftad smitta inom skolan. Sektorn arbetar hårt med arbetet gällande 
covid-19. 
 
Tillväxt- och utvecklingssektorn visar en lägesbild som beskriver måttlig påverkan. 
Flera verksamheter är helt eller delvis stängda efter beslut utav kommunstyrelsen 
den 5 november. Personal har tillfälligtvis omfördelats för att stötta upp i sociala 
sektorn, samt inom barn- och ungdomssektorn. 
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Ledningsutskottet  2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunikationsenheten har tagit fram informationsfilmer för att förmedla 
lägesbilden från respektive sektor. Kommunens webbplats uppdateras 
kontinuerligt med ny information. 
 
Bemaningsenheten redogör att året började med ett pandemifritt januari och 
februari på en tillsättningsprocent på 96,04 procent till sociala sektorn. 
 
November har gett avslag på 12,3 procent, vissa verksamheter har drabbats 
hårdare än andra och där även behovet har sett olika ut under året.  
November månads avslag utgör 22 procent av årets totala avslag till 
verksamheterna inom sektorn.  
 
Uppdatering av personalläget inom sociala sektorn sker dagligen. 
 
Statistik på tillsatta och avslagna timmar i grundskolan visar på bättre resultat än 
föregående år. Även förskoleverksamheterna har under året klarat sig förhållande 
vis bra med tillsatta och avslagna timmar. 
 
Störst påverkan är inom sociala sektorn som november 2019 visade på 8 825 
tillsatta timmar, för att samma månad 2020 visa på 16 010 tillsatta timmar. 
 
 
-----
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