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Lu § 150 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som utgår: 
Höglandets Samordningsförbund verksamhetsplan 2022 budget 2022 - 2024 - samråd  
Anmälningsärende 
 
Ärende som tillkommer: 
Utvecklad krishanteringsförmåga och uthållighet - delrapport 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-11-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 151 Budgetuppföljning per 2021-10-31 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att kommunledningskontoret redovisar en total positiv avvikelse mot 
helårsbudget med 1,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,4 
procent, samt 
 
att godkänna redovisad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter oktober månad var 48,4 mnkr, vilket 
motsvarar 77,7 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 83,3,0 
procent.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 60,8 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1,5 mnkr.  

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter oktober var 2,2 mnkr.  

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

 
 
Kommunledningskontorets driftsutfall efter oktober månad var 48,4 mnkr, vilket 
motsvarar 77,7 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 83,3,0 
procent.  

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2021-10-30 Riktpunkt 83,3%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 301 6 552 79% 8 049 252
Ekonomi & upphandling 8 714 5 815 67% 8 150 564
HR-avdelningen 12 234 8 759 72% 11 168 1 066
Kommunikationsavd. 11 059 8 752 79% 11 356 -297 
Räddningstjänsten 22 004 18 514 84% 22 083 -79 
TOTALT 62 312 48 391 77,7% 60 806 1 506

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 11 748 2 217 3 313 8 435
TOTALT 11 748 2 217 3 313 8 435
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Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 60,8 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1,5 mnkr.  

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter oktober var 2,2 mnkr.  

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

 

 
Kansliet 
Prognos: +252 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,0 procent. 
Det är en negativ förändring jämfört mot föregående månad med 56 tkr.   

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

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

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

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Prognos: +564 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 6,5 procent. 
Det är en negativ förändring jämfört mot föregående månad med 22 tkr.      

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

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

• Lägre övriga kostnader kopplat till förvaltningshuset.  

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2021-10-30 Riktpunkt 83,3%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 301 6 552 79% 8 049 252
Ekonomi & upphandling 8 714 5 815 67% 8 150 564
HR-avdelningen 12 234 8 759 72% 11 168 1 066
Kommunikationsavd. 11 059 8 752 79% 11 356 -297 
Räddningstjänsten 22 004 18 514 84% 22 083 -79 
TOTALT 62 312 48 391 77,7% 60 806 1 506

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 11 748 2 217 3 313 8 435
TOTALT 11 748 2 217 3 313 8 435
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HR-avdelningen 
Prognos: +1066 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 8,7 procent. Ingen direkt 
förändring jämfört mot föregående månad.  

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

• Företagshälsovården prognostiseras med såväl lägre kostnader som högre 
kostnadsersättningar. Positiv avvikelse mot budget 400 tkr.  

• Högre intäkter än budgeterat på grund av ersättningar ifrån 
omställningsfonden, cirka 100 tkr.  

• Fackliga kostnader för hela förvaltningen som HR-avdelningen har budget 
för prognostiseras med en positiv avvikelse på 145 tkr.  

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

• Återhållsamhet övriga kostnader, lägre personalkostnader på grund av 
sjukskrivningar, där del av sjuklönekostnader även kompenserats utifrån 
de tillfälliga ersättningarna för sjuklöner på grund av coronapandemin. 
Det är också lägre personalkostnader för projektorganisation på 
driftbudget där motsvarande belopp (ca 200 tkr) återfinns på 
investeringsprojekt för HR-system.   

Kommunikationsavdelningen 
Prognos: -297 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,7 procent. Det 
är en positiv förändring jämfört mot föregående månad med 126 tkr.   

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

• Kommuncaféterian har varit stängd, vilket prognostiseras med lägre 
intäkter. Kommunens poolbilar prognostiseras köra färre mil, vilket ger 
mindre intäkter till Kommunikationsavdelningen. Avvikelsen är relaterad 
till åtgärder på grund av coronapandemin. Även Tryckservice har 
påverkats där även flytt till andra lokaler skett från augusti. Totalt för 
dessa verksamheter prognostiseras en negativ avvikelse på ca 700 tkr.  

• Portokostnader prognostiseras med en negativ avvikelse på 130 tkr.  
• De högre kostnaderna hämtas delvis in genom lägre kostnader för 

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

Räddningstjänsten 
Prognos: -79 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,4 procent. Det 
är en negativ förändring jämfört mot föregående prognos på 44 tkr.    

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

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

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

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

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

Eksjö kommunfastigheter har tidigare år bekostat delar av åtgärder i Stadshuset. 
Eftersom kommunen äger Stadshuset ska investeringarna för Stadshus och 
Förvaltningshus bekostas av kommunen och finnas i kommunens 
anläggningsregister. Kvarstående belopp i Kommunfastigheters 
anläggningsregister är 1,4 mnkr som avser Stadshuset. Detta är reglerat under 
2021. Utifrån detta påverkar det KLKs investeringsutfall under 2021 med 
motsvarande belopp.   

Vad Budget Prognos 
Räddningstjänsten 8 085 tkr 834 tkr 
Övriga KLK 3 663 tkr 2424 tkr 
Summa 11 748 tkr 3 258 tkr 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2021-11-12 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 152 Direktupphandling 2021 - 
kvartalsredovisning tre - kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/142 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2021 års internkontroll för kommunledningskontoret godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj (Ks §157, 2021-05-04). 

Internkontrollen berör tre områden, kontroll av effektivitet och ändamålsenlighet i 
verksamheten, kontroll av finansiell rapportering samt kontroll av följsamhet mot 
lagar och förordningar. I kommunens upphandlings- och inköpspolicy framgår att 
området om upphandling och inköp ska vara med i internkontrollplanen.  

I kommunledningskontorets internkontrollplan är ett kontrollområde 
direktupphandlingar som ska delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt 
ramavtal eller avtal ingår inte i denna uppföljning.  

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan 
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att 
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på 
dokumentation.  

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör 
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats.  

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas. 
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Uppföljning direktupphandlingar kvartal 3 kommunledningskontoret  
 
Tre direktupphandlingar mellan 25-100 tkr har kontrollerats. En var 
konkurrensutsatt och dokumenterad och två stycken var dokumenterade. 
Anledningar till att de två som var dokumenterade men inte konkurrensutsatta var:  

• En akutåtgärd avseende brandlarm där avtal finns med leverantören 
gällande elarbetet.   

• Bild- och mediabank där kommunikationsavdelningen har scannat av 
marknaden och det fanns ingen annan leverantör/aktör som erbjöd önskad 
tjänst där samtliga krav uppfylls.  

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 

Upphandlingssamordnare 
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Lu § 153 Koncernövergripande omvärldsanalys - 
information 
Dnr KLK 2021/277 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har beslutat om en policy för styrning och ledning (Kf §73, 
2018-12-11). I den framgår att kommunen ska arbeta med koncernövergripande 
omvärldsanalys.  
 
Omvärldsanalys ska skapa en gemensam förståelse och ge en grundplattform att 
utgå ifrån vid arbetet med kommande års planering och är ett viktigt strategiskt 
inslag om kommunkoncernens framtida utmaningar. 

Respektive ledningsgrupp på sektorerna och bolagen har arbetat igenom Sveriges 
kommuner och regioner (SKRs) omvärldsmaterial och gjort en värdering av vilka 
trender som bedöms påverka respektive sektor och bolag mest. En 
sammanställning görs utifrån vilka trender som bedöms påverka 
kommunkoncernen mest de kommande åren.  

• Respektive sektor och bolag har tagit fram verksamhetsnära 
omvärldsförändringar som bedöms påverka verksamheten.  

• Statistik tas fram centralt för hela kommunkoncernen.  
 

Beslutsunderlag  
Powerpointpresentation 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 154 Indikatorer och uppföljning 
kommunprogram - information 
Dnr KLK 2018/226 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under ledningsutskottets sammanträde 2021-10-12 diskuterades möjligheterna till 
vidareutveckling av bedömningsgrunderna för sammanfattande bedömningar av 
de fyra effektmålen.  
 
Syftet med ett system med bedömningsgrunderna är att kommunstyrelsen, 
nämnderna och bolagsstyrelserna ansvarar för att driva en effektiv verksamhet 
inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, kommunfullmäktiges beslut, politiska mål, 
bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska 
förutsättningar.  
 
Syftet med policyn för Eksjö kommuns styrning och ledning är att säkerställa att 
kommunkoncernen uppfyller de politiska målen och grunduppdragen, oavsett om 
verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform. 

Vid dagens sammanträde presenteras och diskuteras arbetsmaterial kring följande 
områden. 

• Syftet med system med bedömningsgrunder 
• Indikatorer med delmåls- och strävansmålsnivåer 
• Andra typer av visuella diagram för att visa måluppfyllelse 
• Viktning av indikatorer till effektmålen 
• Jämförelse hur Eksjös utfall är jämfört med andra kommuner 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-10-12 
      

Utdrag:  
Biträdande ekonomichef 
Kanslichef 
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Lu § 155 Verksamhetsplan och internbudget 2022 
- kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/278 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att i verksamhetsplan kommunledningskontor 2022 se över strukturen i 
organisationsschemat, samt 
 
att i verksamhetsplan kommunledningskontoret 2022 i indikatorn om 
företagsklimat ändra resurser för genomförande till kommunkoncernen. 

Ledningsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 

att godkänna verksamhetsplan och internbudget 2022 för 
kommunledningskontoret, samt 
 
att verksamhetsplaner 2022 på avdelningsnivå anmäls.    

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 54, 2018-03-22) att anta en ny 
vision för Eksjö kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog 
kommunfullmäktige (Kf § 73, 2018-12-11) en policy för styrning och ledning. I 
oktober 2019 (Kf § 397, 2019-10-24) godkände kommunfullmäktige 
kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023. 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att godkänna sektorernas 
övergripande verksamhetsplaner (Ks § 292, 2021-12-01) för år 2021. 
Verksamhetsplanerna ska revideras och tas upp för beslut årligen inför varje nytt 
år. 

I Eksjö kommuns policy för styrning och ledning framgår att sektorerna ska 
upprätta en verksamhetsplan där det ska framgå  

• Vad grunduppdraget är och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska 
göras.  

• Vad sektorn ska göra för att bidra till att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. 

• Om det finns andra utvecklingsarbeten som behöver fokuseras på.  
• Internbudget 
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Styrning och ledning 
Eksjö kommuns vision är Alla är vi Eksjö kommun. Visionen pekar ut tre 
fokusområden vilka möjliggör att skapa den attraktionskraft som krävs för att 
kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Fokusområdena är: den hållbara 
kommunen, den nära kommunen och den aktiva kommunen. I kommunprogrammet har 
visionen brutits ned till fyra effektmål som anger vad som ska uppnås under 
mandatperioden. Effektmålen bryts ned i sektorernas och bolagens verksamhets- 
och affärsplaner där det anges vad de kan bidra med för resultat för att 
effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. Kommunprogrammet har en 
tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 

Eksjö kommuns styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd 
från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd 
styrmodell för hur kommunkoncernen styr blir det enklare och effektivare för 
chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot, det vill säga själva 
innehållet. Den yttre cirkeln i styrmodellen utgör styrkedjan som kan beskrivas 
genom val/behov – beställning/mål – tjänster/service. Politiken är företrädare för 
invånarna. Mål och beställning ifrån politiken styr kommunkoncernen som 
levererar tjänster och service till invånarna.  

Den inre cirkeln i styrmodellen, planera – genomföra – följa upp – analysera, 
beskriver arbetsprocessen som omfattar samtliga organisatoriska nivåer. 
Processens utformning kan se olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå 
verksamheten befinner sig på, men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga 
organisatoriska nivåer. 

Kugghjulen visar på att hela kommunkoncernen och samverkan däremellan 
behövs för att i slutändan uppnå Eksjö kommuns vision. Styrmodellen ska präglas 
av tillit och dialog på alla nivåer. 

Revidering av verksamhetsplan 
Jämfört med kommunledningskontorets verksamhetsplan 2021 har några 
justeringar gjorts i verksamhetsplanen för 2022 

• Avsnitt 2 Grunduppdrag: Mindre justeringar i uppdraget, målgrupp och 
indikatorer.  

• Avsnitt 3 Omvärldsanalys: Omvärldsanalysen är uppdaterad.  
• Avsnitt 4 Utveckling av verksamheten: Ett avsnitt om utvecklingsområden för 

kommunledningskontoret är tillagt (avsnitt 4.1) och 
kommunledningskontorets effektkedjor är uppdaterade.  

Internbudget 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-21 (Kf § 182) beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I 
kommunstyrelsens budget (Ks §320, 2021-09-28) framgår att till sektorns ram 
uttala 
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• att tillföra resurser för kvalitetsstrateg för digitalt 
beslutsstöd/verksamhetsstöd för styrning och ledning med delårseffekt 
2024 

• att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans 
med bolagen 

• att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader 
• att tillföra resurser för delfinansiering av en HR-administratör 
• att minska resurser för företagshälsovård och personlarm 

Driftbudget 
Kommunledningskontorets startram 2021 var 60,7 mnkr och startram 2022 är 
63,9 mnkr. Förändringen sammanfattas i följande orsaker 
 

Vad Belopp 
Startram 2021 60,7 mnkr 
Förändringar pga löneökningar, 
kapitalkostnader +1,9 mnkr 
Politiska prioriteringar, nuvarande 
kvalitet +1,3 mnkr  
Politiska prioriteringar, ökad 
ambition +0,4 mnkr 
Politiska prioriteringar, 
neddragning/effektivisering -0,4 mnkr 
Startram 2022 63,9 mnkr 

 
Investeringsbudget 
Kommunledningskontorets investeringsbudget uppgår till 4,6 mnkr år 2022. 
Resurserna är budgeterade enligt följande:  

Objekt Belopp i tkr 
Andningsskydd 1000 tkr 
Löpband 55 tkr 
Släckbil* 2290 tkr 
eksjo.se (kartfunktion och 
tillgänglighet 

150 tkr 

Fastighetsåtgärd stadshuset** 1400 tkr 
Summa 4 895 tkr 

 

*Total budget för släckbil är 4400 tkr till år 2022. Pengar som finns i ram tidigare 
år används till släckbil år 2022. Pengarna avsätts och förs över ifrån respektive år 
tills år 2022. 

**Eksjö kommunfastigheter har tidigare år tagit investeringskostnader i 
stadshuset.  Investeringsbeloppet avser inte nya investeringar utan en förändring i 
redovisningen mellan kommunen och Eksjö kommunfastigheter. 
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Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Sebastian Hörlin (S) att i 
verksamhetsplan kommunledningskontor 2022 se över strukturen i 
organisationsschemat. 

Annelie Hägg (C) att i verksamhetsplan kommunledningskontoret 2022 att i 
indikatorn om företagsklimat ändra resurser för genomförande till 
kommunkoncernen. 
 
Först ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande proposition på  
förvaltningens förslag till beslut mot Sebastian Hörlins (S) ändringssyrkande. 
 
Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

Därefter ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande proposition på 
förvaltningens förslag till beslut mot Annelie Häggs (C) ändringssyrkande. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör, Catharina Tingvall, 
kanslichef, Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
Verksamhetsplaner Kommunledningskontoret 
Verksamhetsplaner Ekonomi och upphandlingsavdelningen 
Verksamhetsplaner Kansliavdelningen 
Verksamhetsplaner HR-avdelningen 
Verksamhetsplaner Kommunikationsavdelningen 
Verksamhetsplaner Räddningstjänsten 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Kansliavdelningen 
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Lu § 156 Höglandsförbundet - delårsrapport 2021 
med granskningsrapport 
Dnr KLK 2021/297 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att delårsrapporten anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Delårsrapporten är den andra rapporten för 2021 och omfattar 
perioden 1januari till 31 augusti, både i finansiella mått, men även i den 
mån utfall finns gällande Höglandsförbundets verksamhetsmål i 
förhållande till den fastslagna budgeten för 2021. 

Årets budgeterade resultat är 1 098 tkr vilket motsvarar 1 procent av 
förbundets omsättning under året. Utfallet för perioden är 5 853 tkr 
och det prognostiserade resultatet för 2021 är 916 tkr, vilket är 182tkr 
under det budgeterade resultatet.  

Självfinansieringsgraden för investeringar uppgår till 367 procent för 
perioden. 100 procent eller mer i självfinansiering innebär att 
investeringarna fullt ut finansieras med utrymme av avskrivningar och 
årets resultat, vilket stärker förbundets finansiella ställning. 

Förbundets övergripande mål mäts genom 10 indikatorer. Flertalet av 
indikatorerna är rapporteras till årsredovisningen. För 5 av de 10 
indikatorerna kan bedömning göras att de ska nå målvärdet på helåret. 
De två finansiella målen är båda uppfyllda och självfinansieringsgraden 
förväntas nås även på helåret.  

Beslutsunderlag  
Direktionens beslut 2021-10-28 
Delårsrapport Höglandsförbundet 2021 
Granskning av delårsrapport 2021 Höglandsförbundet 
Revisionsskrivelse Granskning av delårsrapport 2021 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Höglandsförbundet 
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Lu § 157 Riktlinje avyttring och försäljning lös 
egendom 
Dnr KLK 2021/284 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinje för avyttring och försäljning av lös egendom.  

Ärendebeskrivning  
För att leda kommunens verksamhet i önskad riktning upprättas styrdokument på 
olika nivåer i verksamheten. Styrdokument är ett verktyg för att förverkliga 
politiska mål och beslut.  

Enligt kommunstyrelsens beslut (Ks §111, 2021-03-30) ska kommunstyrelsen 
besluta om riktlinjer i kommunen. Förvaltningen har upprättat förslag på riktlinje 
för avyttring och försäljning av lös egendom. Med avyttring avses att sälja, skänka 
och skrota. Med lös egendom avses maskiner och inventarier, vilket exempelvis är 
möbler, bilar, konst samt även utrustning av mindre värde till exempel 
mobiltelefoner, digitalkameror, husgeråd.  

Eksjö kommuns vision, Alla är vi Eksjö kommun, pekar ut tre fokusområden varav 
ett är den hållbara kommunen. Hållbar utveckling handlar om att vi alla inom Eksjö 
kommun använder våra gemensamma resurser medvetet. Vi ska inte äventyra 
möjligheterna för kommande generationer. Eksjö kommuns miljöpolicy har två 
målområden, varav ett är att minska klimatpåverkan. En av de viktigaste 
åtgärderna som minskar klimatpåverkan är att ändra konsumtionsmönster för att 
nå en mer cirkulär ekonomi med låg klimatpåverkan. I en cirkulär ekonomi behålls 
värdet på produkter, material och resurser i ekonomin så länge som möjligt och 
avfallsgenereringen minimeras. Med detta i beaktande är huvudprincipen 
kommunalt återbruk vid avyttring av kommunalt ägd lös egendom 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef och Simon Lennermo, 
biträdande ekonomichef daterad 2021-11-04 
Riktlinje avyttring och försäljning lös egendom   
      

Utdrag:  
Sektorchefer 
Upphandlingssamordnare 
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Lu § 158 Eksjö kommuns riktlinje för 
suicidprevention 
Dnr KLK 2021/285 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinje för suicidprevention.   

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade under 2019 om framtagande av 
kommunövergripande handlingsplan gällande suicidprevention. 

Under 2020-2021 har kommunens lokala samordnare för suicidprevention 
tillsammans med en tvärsektoriell arbetsgrupp gjort en kartläggning av det 
suicidpreventiva arbetet i kommunen. Resultatet ligger till grund för denna 
riktlinje som är en vägledning för hur arbetet ska ske rörande suicidprevention i 
Eksjö kommun. Riktlinjen har under hösten 2021 även varit ute på en intern 
remissrunda i kommunen där man getts möjlighet att påverka innehållet.    

Suicidprevention är tillsammans med psykisk ohälsa ett prioriterat område såväl 
internationellt som nationellt. I Sverige beslutade riksdagen 2008 om ett 
handlingsprogram med nio strategiska åtgärdsområden för att minska antalet 
suicid. Dessa åtgärdsområden är tänkta att vara vägledande för det 
suicidpreventiva folkhälsoarbetet som bedrivs på olika nivåer i samhället.  

Psykisk ohälsa och suicid är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem som inte 
bara medför akuta och långsiktiga konsekvenser för individen utan även i ett 
större samhällsperspektiv både vad gäller den sociala och ekonomiska 
hållbarheten. Det suicidpreventiva arbetet är en del av 
kommunens folkhälsofrämjande arbete. 
 
Syftet med riktlinjen är att genom aktivt förebyggande arbete och ökad kunskap 
minska antalet suicid och suicidförsök i Eksjö kommun.  

Som mål för det suicidpreventiva arbetet används det nationella målet;   

ingen person, barn, vuxen eller äldre, ska behöva hamna i en sådan situation  
att suicid upplevs som den enda utvägen, ingen ska behöva ta sitt liv. 

Det suicidpreventiva arbetet faller under effektmålet ”Eksjö kommuns invånare 
upplever att de mår bra och känner sig nöjda med sin livssituation”, som anges i 
Kommunprogrammet 2020-2023.  
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Åtgärder och uppföljning 
Eksjö kommuns riktlinje för suicidprevention berör flera och olika aktörer inom 
de kommunala verksamheterna med skilda uppdrag och förutsättningar.  Varje 
sektor inom Eksjö kommun ska därmed med utgångspunkt i denna riktlinje arbeta 
med tillhörande handlingsplan. Ett utkast vad gäller handlingsplan finns som 
bilaga.  

Handlingsplanen pekar ut områden i behov av utveckling. Varje enskild 
verksamhet/sektor ansvarar dock för att prioritera och implementera angivna 
åtgärdsförslag, med utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar.  

Den lokala samordnaren för suicidprevention tillika samverkanskoordinator har i 
uppdrag att följa upp och tillhandahålla stöd i arbetet. Vidare rapportering sker till 
Förvaltningsledningsgruppen (FLG) som ansvarar för övergripande uppföljning 
och revidering av handlingsplanen.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Annasofia Westin, Samverkanskoordinator /Lokal 
samordnare suicidprevention 
      

Utdrag:  
Funktionschef IFO 
Samverkanskoordinator /Lokal samordnare suicidprevention 
Hållbarhetsstrateg 
Kommunledningskontoret 
Sociala sektorn 
Barn och utbildningssektorn 
Samhällsbyggnadssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Lu § 159 Kartläggning av IT-programvara inom 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/283 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-30. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2021 § 214 att ge förvaltningen i uppdrag 
att kartlägga IT-programvara inom förvaltningen utifrån aktuellt behov, med 
återredovisning i november 2021. Kartläggningen har skett genom att varje sektor 
har fått svara på vilka programvaror de har, årskostnad, vad de använder 
programvaran till, hur stor nytta programvaran fyller, samt hur ofta den används. 
Underlaget har sedan sammanställts av digitaliseringsstrateg.  

Enkelt beskrivet är en programvara, ibland kallad mjukvara, ett program som 
hjälper medarbetaren att utföra sina arbetssysslor på ett enkelt, effektivt och 
smidigt sätt. Det kan exempelvis handla om programvara som hjälper 
medarbetaren att organisera sina arbetsuppgifter, förenkla hanteringen av viktiga 
data och som minskar arbetsbelastningen.  
 
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och IT-programvara är 
bland annat ett hjälpmedel för att den ska hållas ordnad, vara tillgänglig när den 
behövs, vara korrekt och att obehöriga inte får åtkomst till den. Traditionellt sett 
har en programvara varit något som installeras på en dator.  
 
Idag har man åtkomst till information från smartphones och en applikation i 
telefonen gör att man kan komma åt väsentliga funktioner som man tidigare 
behövde hantera vid en dator. I takt med digitaliseringen där man går från en 
fysisk och manuell hantering av information till en digital hantering så har också 
antalet programvaror ökat för att stödja detta arbetssätt. Ökade krav på 
verksamheterna och förväntningar från medborgare medför att man behöver 
införskaffa system för att tillgodose dessa krav. De traditionella pärmarna i 
bokhyllan är ersatta med ett dokument- och ärendehanteringssystem och arkivet i 
källaren ersätts med ett e-arkiv för digitalt långtidsbevarande av handlingar.  
 
Tillgänglighetskrav gör att man behöver ha system för att tillgänglighetsanpassa 
filmer, dokument och information på våra webbplatser. Dataskyddsförordningen 
medför att man behöver ha ett system för att ha koll på vilka personuppgifter man 
hanterar och arbetsmiljölagen gör att man behöver ha ett system för att hantera 
tillbud och arbetsskador. Specialisering och ökade krav på verksamheterna gör 
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också att man riskerar att bli mer differentierade och behöver ha ett unikt system 
för att hantera de funktioner vi är ålagda att göra. Samtidigt förväntas offentliga 
aktörer kunna möta användarnas förväntningar på sammanhållen digital service 
där man har förmågan att utgå från användarens behov och livshändelser1. 

Sammanställning 

Hela förvaltningen har totalt 139 programvaror med olika delmoduler till en total 
kostnad av 12,5 miljoner kronor årligen. Gemensamt för samtliga och den största 
enskilda kostnaden är Microsoft operativsystem med Office365 där 
ordbehandling, videokommunikationsprogram, kalkylprogram, mailverktyg, 
presentationsverktyg och dokumentlagring samt säkerhetslösning ingår. 
Kostnaden är på 2,8 miljoner årligen. I den licensen är lärare subventionerade med 
halva kostnaden och elever får licensen gratis. Av samtliga programvaror har 60 
stycken skattats som oumbärliga, 66 stycken som stor nytta, samt 3 stycken som 
delvis nytta. Ett av dessa 3 är på väg att avvecklas. 10 stycken programvaror har 
inte blivit skattade. 91 programvaror används dagligen, 29 stycken veckovis och 
10 stycken månatligen, varav 9 stycken inte har skattats ännu.  

Kommunledningskontoret 

Övergripande kopplat till kommunledningskontoret och verksamhetsstöd så har 
förvaltningen 43 programvaror och moduler för gemensamma behov i 
förvaltningen. Kommunikationsavdelningen använder sig av programvara kopplat 
till kommunikation, redigering av videos och bilder, webbpubliceringsverktyg, 
tillgänglighetsanpassning av videos och dokument, telefonisystem och 
ärendehantering, tryckpressproduktion, dokumentmallar och signaturer i Office, 
elektroniska körjournaler, fordonsamordning, guideverktyg, bild och mediabank, 
tjänsteidentitet, passersystem, e-tjänster, nyhetsbrev, digital post och 
lagerhantering av kontorsmaterial. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen använder sig av programvara för 
styrning och uppföljning av ekonomi, hantering av fakturor, hantera 
koncernkonsolidering vid bokslut, kostdatasystem, upphandling enligt Lag om 
offentlig upphandling (LOU), kreditupplysning samt rättsdatabas för 
upphandlingar. 

HR-avdelningen har kommungemensamt HR-system för att hantera uppgifter 
kopplat till anställning, lön, frånvaro etcetera. Man har även statistikuttag och 
uppföljning av person- och anställningsuppgifter, rehabiliteringsverktyg, hantering 
av arbetsskador och tillbud, förhandlingsstöd i samband med löneöversyn, 
rekryteringsverktyg, arbetsvärdering, hantering av anställningstid, 
medarbetarsamtal och lönesamtal samt registrering av kompetens. 

 

1 Utveckling i en digital tid – en strategi för grundläggande förutsättningar. SKR 
(2019) 
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Kansliavdelningen har programvara kopplat till hantering av ersättning till 
förtroendevalda, hantering av personuppgifter för efterlevnad av 
dataskyddsförordningen, dokument- och ärendehanteringssystem, digitalt arkiv 
samt enkätverktyg. 

Räddningstjänsten har programvara kopplat till personalplanering, övningar, 
ärende-, tillsyns och händelserapportering. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn 

Tillväxt- och utvecklingssektorn har inom Fritidsavdelningen programvara 
kopplat till hantering av behörighet för besökare till våra anläggningar (gym, 
idrottshall, simhall), passerkortsystem och bokning av anläggningar. Inom 
näringslivet har man näringslivsregister. Muséet har hantering, registrering och 
uppordning av samlingar. Biblioteket har programvara kopplat till 
bibliotekssystem och passersystem för meröppet. Campus I12 har programvara 
kopplat till distansundervisning, tentor, utskriftsmöjligheter, virusprogram och de 
verktyg som de undervisar i inom modellering och visualisering, konstruktion av 
2D- och 3D-ritningar, byggdesign, rendering, grafisk formgivning och 
fotorealistiska VR-miljöer. 

Samhällsbyggnadssektorn 

Samhällsbyggnadssektorn har programvara kopplat till ärendehanteringssystem för 
miljö & bygg, illustrationer för modeller av byggnader i olika miljöer, digitalt 
arkivsystem, beräkning av geodata, ritverktyg för 3D-modeller, projektering, 
verktyg för detaljplaner, handläggning av trafikföreskrifter, bedrivande av 
verksamhet i samband med parkeringsövervakning, skogsbruksplanering och 
bullermätning. Man har även ett kartsystem med karta, fastighets-, 
kommuninvånar-, samt byggnadsregister. 

Barn- och utbildningssektorn 

Barn- och utbildningssektorn har programvara kopplat till lärplattform för 
grundskolan och gymnasieskolan, elevhälsa, skolschemasystem, planeringssystem 
för skolskjuts samt skoladministrativt system för samtliga skolformer. 

Sociala sektorn 

Sociala sektorn har programvara kopplat till registrering och uppföljning av 
personlig assistans, arbetsmarknadsinsatser, nyckeladministration, 
bostadsanpassning, budget- och skuldrådgivning, mätning av kringtid, uppföljning 
och skattning av behandlingsinsatser, bemanningsplanering, rättsdatabas inom 
socialtjänst och hälso- och sjukvård, kostdatasystem, nationell patientöversikt, 
överfallslarm för personal, bedömningsformulär av missbruk, tillsynskameror, 
samordnad vårdplanering, förskrivning av läkemedel, signeringsverktyg och 
administration av handlingar, sammanhållen förfrågningstjänst för ekonomiskt 
bistånd, schemaplanering, vikariebemanning och verksamhetssystem inom 
individ- och familjeomsorg samt för vård- och omsorg. 
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Flera verksamheter går idag mer mot att göra gemensamma upphandlingar av 
verksamhetssystem i länet eller på höglandet, där man har en leverantör som 
håller ihop flera funktioner. Vi har flera exempel i form av socialtjänst och skola 
med gemensamt verksamhetssystem i länet samt HR-system, ekonomisystem, 
miljö- & bygg samt karta- och GIS-system som upphandlas gemensamt på 
höglandet.  

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att hänskjuta 
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-30. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) yrkande mot avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kim Olsson, d-strateg 
      

Utdrag:  
D-strateg 
Kommunstyrelsen 
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Lu § 160 Lokalproducerat kött till skolor och 
äldreomsorg - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/170 

Beslut  
Ledningsutskottet  förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda Eksjö kommuns möjlighet att ha 
egna nötdjur för uppfödning till kommunens måltidsverksamhet, samt 
 
Ledningsutskottet föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat.  

Ärendebeskrivning  
Medborgarförslaget föreslår att kommunen följer Härjedalens kommuns initiativ 
att köpa in egna nötdjur för egen uppfödning. År 2021 äger Härjedalens kommun 
20 kor. Korna slaktas under hösten och köttet serveras till största delen i 
kommunens äldreboenden. För att täcka hela behovet av nötkött i kommunen 
skulle det krävas 40 nötdjur. LRF i Jämtland har varit behjälpliga med att ta fram 
ett underlag som stöd för upphandling av ”kor på rot”.   

Bakgrund 
För att kunna direktupphandla närproducerat kött valde Härjedalens kommun att 
upphandla levande djur med ett tillhörande skötselavtal. Levande djur kan 
upphandlas som tjänsteupplägg vilket innebär att levande djur inte ingår i 
kommunens stora livsmedelsupphandling utan kan upphandlas separat. Lokala 
företag slaktar och styckar djuren och anpassar köttet enligt önskemål från köket. 
Korna slaktas till största delen under hösten, fyra åt gången, vilket grundar sig på 
idén att de ska få gå utomhus till största delen, uppfödda på så liten andel 
grovfoder som möjligt. Allt kött fryses in i kommunens eget frysutrymme.  

Grundidén är att alla kök i kommunen ska kunna få ta del av köttet men av 
praktiska skäl, som frysutrymme, tid att hantera och tillaga köttet samt 
maskinparken som exempelvis en färsformare är det framförallt ett 
äldreomsorgskök som fått ta del av den största andelen nötkött från lokala 
bönder. Det köket förvarar och hanterar köttet och skickar också ut till andra kök. 
Två till tre skolkök beställer, framförallt färs, som levereras av kommunens egna 
kylbilar. I köket finns både kompetens och engagemang hos personalen för att 
kunna förädla köttet och de använder allt. De kokar fond på benen, gör egen 
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leverpastej till jul och med en egen färsformare görs alla färsrätter från grunden, 
inga halvfabrikat används.    

 

En utmaning har varit att hitta bönder som är intresserade. Men numera har 
kommunen hittat en bra nivå med engagerade bönder så att samarbetet flyter på 
bra och är relativt självgående. Nivån på 20 kor per år är en rimlig och bra nivå för 
alla parter men det finns planer att utöka med fläsk och ägg osv.  

Köket måste kunna ta vara på allt kött för att få ekonomi i det. Numera tillagas till 
exempel lågtempererade stekar över natten, på nyårsafton serverades oxfilé 
uppfödd, slaktad och tillagad i Härjedalen, på midsommarafton serverades grillad 
entrecote med samma ursprung.   

På grund av att köket utmanats att använda alla styckdetaljer på nötköttet har det 
lett till en positiv spiral och man gör mer och mer från grunden istället för att 
köpa halvfabrikat, inte bara av nötkött. Egna fiskbiffar istället för färdigköpta 
fiskpanetter är ett exempel. Yrkesstolthet och engagemang har stärkts hos 
kockarna av att vara med i projektet.  

En annan utmaning har varit den långa led-tiden på matsedeln, det finns väldigt 
lite utrymme att förändra matsedeln med kort varsel men det har ändå fungerat 
förhållandevis bra. 

Ungefär hälften av årsförbrukningen av nötkött kommer från kommunens egna 
kor, övriga delen från deras huvudleverantör.   

Konceptet har haft många positiva effekter på måltidsverksamheten i Härjedalens 
kommun som också skulle vara positivt för måltidsverksamheten i Eksjö kommun 
som: 

• Utveckla maten inom äldreomsorgen, framförallt särskilt boende som äter 
alla måltider i kommunens försorg. Oxfilé och entrecote på storhelger 
men också leverpastej och buljong kokt på ben.  

• Yrkesstolthet och engagemang stärks hos personalen 
• Positiv spiral med mer hemlagat när kompetens och kunskap stärks.  
• Lättare att locka fler duktiga kockar till offentlig måltidsverksamhet 
• Lokal handel/slakteri/styckning gynnas.  
• Krisberedskap – en ökad resiliens med kontroll över produktionskedjan 
• Utifrån krisberedskapsperspektivet utreda hur köket på Marieberg vid den 

planerade renoveringen kan utformas för att inrymma ett krislager.   
 

Om kommunen skulle köpa in nötdjur för egen uppfödning finns många delar att 
vidare utreda hur detta skulle organiseras verksamhetsmässigt och logistiskt samt 
kostnadsberäknas innan ett fullständigt beslutsunderlag är klart att ta ställning till.  
Frågor som vidare behöver utredas är: 
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• Intresset och möjligheten bland lokala lantbrukare att föda upp
kommunens kor?

• Var och hur tillskapande av frysutrymme ska ske, behov av ytterligare
lokal- eller maskinanpassningar som till exempel införskaffande av en
färsformare.

• Personal – vilket behov av kompetensutveckling finns?
• Finns det möjlighet till fler/andra produkter – ägg, fläsk osv
• Möjligheter att implementera i större eller mindre skala.
• Kostnadsberäkning av ovanstående

Konceptet är intressant med många fördelar för måltidsverksamheten och 
behöver kostnadsberäknas och utredas ytterligare hur en anpassning till Eksjös 
förutsättningar skulle kunna utformas innan beslut tas om och på vilket sätt det 
ska införas. Därför föreslås att förvaltningen utreder vidare Eksjö kommuns 
möjlighet att ha egna nötdjur för uppfödning till kommunens måltidsverksamhet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Gun Svensson, måltidssamordnare 

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Måltidssamordnare 
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Lu § 161 Kommunens byggnader i Klinten, 
Ägersgöl 2:1 - intresseanmälningar - information 
Dnr KLK 2020/142 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till ledningsutskottets sammanträde 2021-12-14. 

Ärendebeskrivning  
Den 7 oktober 2021 höll kommunen ett informationsmöte med syfte att ge 
intressenter övergripande information om Klinten och undersöka intresset för att 
bedriva verksamhet på anläggningen. Intressenter som var intresserade att hyra 
eller förvärva Klinten fick därefter till den 21 oktober på sig att lämna in 
intresseanmälan till kommunen där verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, 
förväntningar på fastighetsägaren och föreslagen avtalsstart efterfrågats. 
 
Totalt har fyra intresseanmälningar, inlämnats till kommunen.  
 
De verksamhetsidéer som inkommit är relativt lika varandra med inriktning på 
besöksnäring för tre av intressenterna och en med hälsoinriktning.  

Intressent 1 är enligt underlag intresserad av att förvärva anläggningen, intressent 
2 anger att avsikten är hyra och intressent 3 och fyra anger att de kan tänka sig att 
antingen hyra eller förvärva Klinten. 

Anläggningen bör upp- eller överlåtas till den verksamhetsutövare som 
kommunen anser har bäst förutsättningar för att förvalta och utveckla Klinten 
långsiktigt.  

Anläggningen har en låg standard samt är i flera avseenden nedgången och står 
inför flera renoveringsbehov oavsett vilken verksamhet som avses bedrivas på 
Klinten framöver eller vem som förvaltar eller äger anläggningen. Brister och 
behov nedan är dokumenterade i augusti 2021: 

Brister /åtgärdsbehov vid Klintens lägergård 
Ladugårdsdelen 

Takavvattning och hängrännor behöver åtgärdas 

Avstängningsventil framför ladugården sticker upp flera centimeter upp ovan jord 
och innebär en risk  
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Våtutrymmen, duschar och wc är i behov av renovering 
 Fönsterrenovering alternativt byte  
Mangårdsbyggnaden 
Behov av renovering av badrum 
Behov av renovering av kök 

Läckage från balkongen 

Fönsterrenovering alternativt byte 
Lilla Klinten 

Ett element kortslutet 
Önskemål om uppdatering till wc och dusch 
Fönsterrenovering alternativt byte 
Ny takbeläggning och troligen undertak 

 

Åtgärderna ovan bedöms nödvändiga att genomföras oavsett om anläggningen 
hyrs ut eller inte för att bibehålla fastighetens och byggnadernas värde. 

Samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget för fastighetsförbättringar ligger på 
en nivå om ca 450 tkr/år vilket ska täcka behoven för samtliga 17 
byggnadsbestånd som samhällsbyggnadssektorn förvaltar.  

Samhällsbyggnadssektorns bedömning är att en verksamhetsutövare har bäst 
förutsättning och handlingsutrymme för att investera engagemang och kapital om 
anläggningen överlåts. Om kommunen ska hyra ut anläggningen minskar 
möjligheterna till att ett starkt engagemang från en verksamhetsutövare. Detta 
beror dock på fastighetsägarens (Eksjö kommuns) förmåga att genomföra de 
förbättringsåtgärder och om det finns en betalningsförmåga hos hyresgästen att 
betala en marknadsmässig hyra som innefattar investeringar som efterfrågas. 
Samhällsbyggnadssektorn bedömer att en marknadsmässig hyra i nuläget ligger på 
ca 110 tkr/år med nuvarande standard på anläggningen. 

Förutsättningar för att sälja Klinten 

Om frågan blir aktuell om försäljning bör kommunen säkerställa:  

- att allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs, lämpligen med 
servitut 

- att allmänhetens tillgång till badplats och naturreservatet säkerställs i 
samband med fastighetsbildningen. 

Fastighetsbildning pågår för att möjliggöra en försäljning av fastigheten. 
Förrättningen bedöms bli avslutad av Lantmäteriet senast första kvartalet 2022.  
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Vid en eventuell försäljning står det Eksjö kommun fritt att sälja till den köpare 
kommunen bedömer mest lämplig oavsett om försäljningen sker genom en öppen 
försäljning eller genom direkt överlåtelse. 

Kommunen som fastighetsägare till anläggningen idag behöver komma fram till 
en långsiktigt hållbar förvaltning av anläggningen. 

Ett inriktningsbeslut måste fattas för att samhällsbyggnadssektorn ska kunna 
arbeta för att antingen hitta en hyresgäst alternativt förbereda fastigheten för 
försäljning. 

Om fastigheten ska fortsätta att ägas och hyras ut av kommunen bedömer 
samhällsbyggnadssektorn att ett högre anslag för investeringsåtgärder är 
nödvändigt. 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att hänskjuta 
ärendet till ledningsutskottets sammanträde 2021-12-14. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) yrkande mot avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef och Mikael 
Wärnbring, samhällsbyggnadschef 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Intressenterna 
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Lu § 162 Hyreskontrakt Kaffestugan i 
Järnvägsparken 
Dnr KLK 2021/280 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna ett 10-årigt hyresavtal med Eksjö kommuns slöjdförening. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommuns slöjdförening har hyrt Kaffestugan i Järnvägsparken sedan  
2004-04-01 under denna tid har deras verksamheten förändrats. Från att ha varit 
en försäljningslokal för hemmaproducerade slöjdalster till att vara en lokal där 
man träffas för att väva, sticka och umgås. Föreningen har ca 25 medlemmar i 
åldern 65 – 90 år. I lokalen vistas, sedan i år, även andra grupper av äldre 
framförallt damer, Gretagänget, Tantcafé och en målargrupp. 

Byggnaden har en handikappanpassad ramp men toaletten är inte 
tillgänglighetsanpassad och på grund av att det är några som behöver rullatorer 
blir detta ett problem. 

Slöjdföreningen har varit i kontakt med Allmänna arvsfonden om att söka medel 
därifrån för att göra en ombyggnad i lokalerna för att inrymma en 
handikappanpassad toalett. Målgruppen stämmer in för att ha möjlighet att söka 
medel men det krävs ett 10-årigt hyresavtal. 

I det fall att ansökan beviljas betalar allmänna arvsfonden upp till 70 procent av 
kostnaden. Resterande procent måste finansieras på annat sätt och där är 
medlemmarna i föreningen beredda att gå in med eget arbete för att täcka en del 
av den kostnaden. Resterande kostnad måste hanteras inom 
samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget. 

Förutsatt att bidrag för 70 procent av åtgärden beviljas av allmänna arvsfonden 
bedömer samhällsbyggnadssektorn att utrymme i investeringsbudget finns för 
åtgärden. I nuläget är kostnaden för åtgärden inte fastställd men bedöms 
översiktligt till ca 500 000 kronor. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
     

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Lu § 163 Utvecklad krishanteringsförmåga och 
uthållighet - delrapport 
Dnr KLK 2021/83 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

att godkänna delrapport utvecklad krishanteringsförmåga och uthållighet 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 163 att ge förvaltningen i uppdrag att i 
syfte att öka Eksjö kommuns oberoende i vardag, kris och under höjd beredskap 
tillsätta arbetsgrupper fördelade på följande områden: Personalförsörjning i kris 
och under höjd beredskap, nödvattenförsörjning, trygghetspunkter, säkrad el och 
värmetillförsel samt, stabil och hållbar livsmedelsförsörjning och 
materielförsörjning, 

att lämna delrapporter från respektive arbetsgrupp till kommunstyrelsen under 
december månad 2021 samt  

att lämna beslutsunderlag från respektive arbetsgrupp så detta kan beaktas i 
budgetarbetet för 2023. 

Generellt 

Ett gemensamt uppstartsmöte har genomförts där samtliga arbetsgrupper deltagit. 
Det har därefter skett minst två möten i respektive arbetsgrupp (undantaget en 
grupp). Initiala avgränsningar är gjorda, exempelvis avseende vilken/vilka 
tidsramar som respektive kritiska beroende samt trygghetspunkterna ska förhålla 
sig till. Inför beslutsunderlaget avses det kunna presenteras tre alternativ som 
underlag för beslut, där alternativen förhåller sig till olika tidsramar och 
ambitionsnivåer. Vissa ursprungliga utgångspunkter för arbetet, som att arbetet i 
arbetsgrupperna ska bedrivas parallellt, har anpassats utifrån ny information som 
uppdagats under det pågående arbetets gång. Exempelvis har detta fått till följd att 
arbetet med materielförsörjning avvaktar behov som identifieras i de övriga 
arbetsgrupperna. Materielförsörjningsarbetet kommer även att avgränsa sitt fokus 
till att endast omfatta de övriga arbetsgruppernas identifierade materielbehov.   

Under hösten har arbetsgrupperna erbjudits att ta del av erfarenheter från 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund och deras arbete med 
kontinuitetsplanering. I mitten av november sker ytterligare kunskapshöjning i 
form av Uppsala kommuns arbete med etablerandet av ett kris-kök. 
Erfarenhetsutbyte med externa parter är ett pågående inslag i arbetsgrupperna.  
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Personalförsörjning i kris och under höjd beredskap 

Tre möten har hittills genomförts i arbetsgruppen. Erfarenhetsutbyte med externa 
parter som står inför av samma typ av frågeställningar sker. Fokus rör 
arbetsrättsliga förutsättningar kring möjligheterna att nyttja egen anställd personal 
för utförande av annan arbetsuppgift än ordinarie vid extraordinär händelse.  

Nödvattenförsörjning 

Två möten har hittills genomförts i arbetsgruppen. Arbetet har fokuserat på olika 
redundanslösningar till primärt kommunens samhällsviktiga verksamheter. 
Nödvattenövningen 23–24 november har sedan arbetsgruppens uppstart 
identifierats som en stor kunskapshöjande och medvetandegörande del av 
gruppens arbete. Erfarenheterna från övningen och samverkande aktörer 
omhändertas och beaktas i gruppens fortsatta arbete.   

Trygghetspunkter 

Ett möte har hittills genomförts i arbetsgruppen. Fokus rör grundläggande 
förutsättningar (exempelvis om befintliga trygghetspunkter är relevanta i alla situationer) och 
ambitionsnivå (fastställande av vad trygghetspunkterna ska kunna erbjuda för service och till 
vem). Arbetsgruppens resultat påverkar samtliga övriga arbetsgrupper och 
utgångspunkten sker utifrån redan befintliga planer. 

Säkrad el och värmetillförsel 

Två möten har hittills genomförts i arbetsgruppen. Arbetet har medfört att det 
fortsatta arbetet bedrivs i två olika inriktningar – en kortsiktig lösning och en 
långsiktig lösning. Den kortsiktiga lösningen fokuserar på att bland annat 
undersöka möjligheterna att utgruppera de befintliga portabla kraftaggregaten till 
sina utsedda platser. Den långsiktiga lösningen undersöker möjligheterna för 
tekniska redundanslösningar avseende el och fjärrvärme i syfte att säkra leveranser 
av dessa kritiska beroenden till identifierad samhällsviktig verksamhet. 

Stabil och hållbar livsmedelsförsörjning och materielförsörjning 

Två möten har hittills genomförts i arbetsgruppen. Arbetet har renderat en tydlig 
följdordning av betydelse för det fortsatta arbetet. Gruppens resultat bidrar till 
synergieffekter för övriga arbetsgrupper. Exempelvis ger beräkningen av antalet 
portioner mat/dag som tillagas en inriktning för det fortsatta arbetet i 
nödvattenförsörjningsgruppen. Likaså ger typen av köksutrustning/vitvaror i ett kök 
ingångsvärden till arbetsgruppen säkrad el och värmetillförsel, liksom att 
prioriteringsordningen av tillagningskök påverkar personaltillgång och således 
arbetsgruppen personalförsörjning i kris och under höjd beredskap. 
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Tjänsteskrivelse från Magnus Thulin, säkerhetssamordnare 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Säkerhetssamordnare 
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Lu § 164 Handlingsprogram enligt Lagen om 
Skydd mot olyckor LSO - revidering 
Dnr KLK 2021/258 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, daterat 2021–
11–08. Handlingsprogrammet gäller tillsvidare och ska revideras om behov uppstår 
av att förändra målen i programmet eller om betydande förändringar sker i 
verksamheten,  
 
att godkänna upprättad riskanalys, samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen fatta beslut om löpande förändringar i 
handlingsprogrammet som inte rör mål eller verksamhetsförändringar.  

Ärendebeskrivning  
Enligt LSO ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram som beskriver hur 
kommunen avser att arbeta med olyckor som kan föranleda räddningsinsatser. 
I oktober 2020 beslutades om ändringar i lagstiftningen ”Lagen om skydd mot 
olyckor” medförande att ett nytt handlingsprogram måste tas fram till 1 jan 2022. 
MSB har fått utökade uppgifter efter 1 jan 2021 när justeringen av lagen trädde i 
kraft. Bland annat blir de ny tillsynsmyndighet för kommunernas räddningstjänst, 
de har också fastställt nya föreskrifter som reglerar handlingsprogrammets 
innehåll och utformning i juni 2021. 

Med anledning av den nya föreskriften om handlingsprogram, det nya samarbetet 
avseende övergripande ledning av räddningsinsatser inom RSÖS 
(Räddningstjänstsamverkan Syd Östra Sverige) samt samarbetet inom RSB 
(Räddningssamverkan Småland-Blekinge) behöver nu gällande handlingsprogram, 
KF 2018-12-11 § 80 uppdateras. 

Av MSB 1789-juni 2021 ” Handbok - Innehåll och struktur i kommunernas 
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor” följer följande kring 
revideringar av handlingsprogrammet. 

I LSO anges inte under vilka förutsättningar som det krävs att ett 
handlingsprogram behöver ersättas med ett nytt. 
Däremot anges i förarbetena till nuvarande LSO att handlingsprogrammen ska 
spegla de faktiska förhållandena. 
I föreskriften riktas därför kravet gentemot innehållet och det anges i 
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föreskrifterna att handlingsprogrammen ska återspegla det faktiska och förväntade 
läget. Om kommunen vid uppföljning eller utvärdering av de uppsatta målen 
identifierat att det finns behov av att revidera målen i handlingsprogrammen eller 
om det sker betydande förändringar i verksamheten bör handlingsprogrammen 
revideras. 
Med betydande förändringar avses exempelvis en förändrad riskbild som 
nyetablering eller avveckling av hamnområden, tung industri eller särskilt 
skyddsvärda objekt som kan medföra behov av en förändrad förmåga att 
förebygga olyckor eller till räddningsinsats. 

I revideringen av LSO angående fastställande av handlingsprogrammen lämnas 
det fritt till kommunerna att besluta om på vilken kommunal nivå som 
handlingsprogrammet ska fastställas. Eksjö kommun har redan i tidigare 
handlingsprogram valt att betona att genomförandet av räddningsinsatser är ett 
övergripande kommunalt ansvar, inte enbart en fråga för räddningstjänsten som 
organisation. 

Där av finns i gällande och förslaget till revidering av programmet en skrivning 
som anger att ” Om behov uppstår eller så behövs ska hela den kommunala organisationen 
inklusive de helägda kommunala bolagen kunna medverka i räddningsinsatser. Beslut om detta 
tas av kommunens räddningschef eller den han har delegerat detta till”. 

Av den skrivningen följer att handlingsprogrammet måste fastställas av 
kommunfullmäktige för att också omfatta de helägda kommunala bolagen och 
deras resurser. 

I anledning av ovan anfört föreslås därför fullmäktige fastställa 
handlingsprogrammet och att det ska gälla tillsvidare samt att det ska revideras om 
behov uppstår av att förändra de mål som satts upp i handlingsprogrammet eller 
om betydande förändringar sker i verksamheten. 

Mindre förändringar av innehållet i handlingsprogrammet som inte påverkar 
uppsatta mål, organisation eller de kommunala bolagen eller som enbart är av 
redaktionell art föreslås kunna beslutas av kommunstyrelsen. 

Som grund för programmet ska finnas en riskanalys som beskriver vilken riskbild 
som finns i kommunen. 

Riskanalysen har reviderats inför omarbetningen av handlingsprogrammet och 
bifogas ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 
Riskanalys 2021 
Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot olyckor LSO  
      
Utdrag: Kommunfullmäktige, Räddningstjänsten 
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Lu § 165 Uppräkning av taxor för vissa tjänsten 
utförda av räddningstjänsten 2022 
Dnr KLK 2021/281 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
att ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten tar med stöd av beslut i kommunfullmäktige ut avgifter för 
vissa serviceuppdrag som inte är räddningstjänst.  
Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för 
oktober månad år 2008 används som basindex. Vid negativt index bibehålls 
tidigare pris. 
Uppräkningen ska anmälas till fullmäktige innan taxan träder i kraft. 
Index för år 2021 är 346,44 varför taxorna föreslås justeras enligt bifogat förslag. 
(Index för 2020 var 336,97)  

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-11-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Lu § 166 Uppräkning av taxor tillsyn och tillstånd 
2022 
Dnr KLK 2021/282 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 

att ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten tar med stöd av beslut i kommunfullmäktige ut avgifter för 
tillsyn och tillståndsgivning enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.  

Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för 
oktober månad år 2008 används som basindex med avrundning till helt krontal. 
Vid negativt index bibehålls tidigare pris. 

Justering av taxan görs av räddningstjänsten inför varje nytt år och anmäls till 
kommunfullmäktige innan den nya taxan träder i kraft enligt beslut KLK . 

Index för år 2021 är 346,44 varför timtaxan föreslås justeras till 1134 kr /timma. 
(Index för 2020 var 336,97och taxan 1003 kr/timma) 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten 
Kommunfullmäktige 
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Lu § 167 Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett 
förändrat klimat - remiss 
Dnr KLK 2020/301 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet för att göra en översyn och eventuell komplettering av 
underlaget, med återredovisning till ledningsutskottet 2021-12-14. 

Ärendebeskrivning  
I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta fram åtgärdsprogram för länets arbete med 
de nationella miljömålen. I Jönköpings län finns totalt fem åtgärdsprogram som 
alla består av åtgärder som kommunerna (och andra organisationer) väljer att åta 
sig eller inte.  
 
För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län: 

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

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

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

 
Nya åtgärdsprogram som nu antagits: 

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

 
Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat syftar till att förbättra 
motståndskraften för klimatförändringar i Jönköpings län genom att anpassa 
samhället till de klimateffekter som påverkar länet. Åtgärderna har arbetats fram 
genom aktörernas egna klimat- och sårbarhetsanalyser och bottnar i de sju 
prioriterade klimateffekter som lyfts i den nationella klimatanpassningsstrategin. 
Programmet ersätter ett tidigare program som gällde mellan åren 2015-2019.  

Eksjö kommun har varit delaktig i framtagandet genom att ha deltagit på en 
inledande workshop och nätverksträffar. Åtgärderna i programmet är uppdelade i 
tre delar – strategiska, länsgemensamma och aktörsspecifika åtgärder. De 
aktörsspecifika åtgärderna har tagits fram av kommunen inom områden som 
kommunen bedömt vara prioriterade.  

Under perioden 15 december 2020 till och med 31 mars 2021 gavs organisationer 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nytt program, samt svara på vilka 
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av åtgärderna som man vill bidra med att genomföra. Eksjö skickade in sitt 
remissvar i mars 2021. Remissrundan medförde några justeringar av åtgärder. 
Eksjö kommun bad om justering av två av sina åtgärder, vilket har ändrats enligt 
önskemål.  

En sammanställning av synpunkterna och hur Länsstyrelsen hanterat dem finns i 
remissredogörelsen. Bilaga 2. Längst fram i redogörelsen finns en sammanfattning 
där man kan se vilka åtgärder som har justerats och vilka som står kvar som de var 
i remissversionen. De färdiga formuleringarna av själva åtgärderna, samt vilka som 
kommunerna/Eksjö kommun åtagit sig, finns i den senaste versionen av 
åtgärdsprogrammet som också bifogas.  

Innehållsmässigt har inte några förändringar gjort som påverkar Eksjö kommuns 
förutsättningar att genomföra de åtgärder man svarat att man vill åta sig under 
remissrundan.  

Åtgärderna ska genomföras under programtiden (2021–2025) och följs upp 
årligen genom rapportering till Länsstyrelsen. Varje åtgärd i programmet har 
tillhörande indikatorer. 

Yrkande 
 
Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att återremittera 
ärendet för att göra en översyn och eventuell komplettering av underlaget, med 
återredovisning till ledningsutskottet 2021-12-14. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) återremissyrkande mot avslag. 

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 
Bilaga 1 - Åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025  
Bilaga 2 - Remissredogörelse angående förslag till åtgärdsprogram för Anpassning 
till ett förändrat klimat  
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Lu § 168 Brottsstatistik 2021 per 31 oktober - 
information 
Dnr KLK 2021/76 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av brottsstatistik för Eksjö kommun per 2021-10-31. 

                                                 Jan-okt 
 
Tillgrepp i butik      25 
Trafiknykterhetsbrott – narkotika     31 
Trafiknykterhetsbrott – alkohol      9 
Tillgrepp genom inbrott – fritidshus      7 
Ringa narkotikabrott innehav/bruk   132 
Dopningsbrott       7 
Skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter)   18 
Skadegörelsebrott     88 
Tillgrepp genom inbrott (ej bostadshus, fritidshus)   95 
Tillgrepp genom inbrott – bostad      9 
Våld i offentlig miljö      33 
Brott i parrelationer     1 7 

Lokalpolisområdeschef informerar om Polismyndighetens övergripande arbete på 
Höglandet. Information ges även om effektiv samordning för trygghet (EST), 
som är en arbetsmetod för strukturerat trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete.  
 
Under sammanträdet diskuteras även frågor som berör Eksjö kommun. Vad som 
är bra och vad som är mindre bra i redovisad statistik i relation till höglandet och 
nationellt. 
 
Beslutsunderlag  
Statistik från polisen 
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Lu § 169 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 § 170 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/35 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 11 delegationsbeslut gjorda ut HR-chef, 
upphandlare och upphandlingssamordnare. 

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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