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§ 141 Budgetuppföljning per 2021-09-30 - kommunledningskontoret 2021/29 5 
- 
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§ 142 Indikatorer och uppföljning kommunprogram - information 2018/226 9 
- 
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§ 143 Höjning av taxa för rengöring och taxa för brandskyddskontroll 
enligt lagen om skydd mot olyckor 2022 

2021/249 11 

§ 144 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2021 - information 2021/30 12 
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- 
15 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Ledningsutskottet     

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-10-12

 
  

Lu § 140 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som utgår: Anmälningsärende 
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Lu § 141 Budgetuppföljning per 2021-09-30 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter september månad var 44,8 mnkr, 
vilket motsvarar 71,4 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 75,0 
procent.  

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

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter september var 0,8 mnkr.  

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 3,5 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 11,7 mnkr. 

 

 

BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2021-09-30 Riktpunkt 75,0%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 301 6 085 73% 7 993 308
Ekonomi & upphandling 8 714 5 560 64% 8 128 586
HR-avdelningen 12 234 7 794 64% 11 152 1 082
Kommunikationsavd. 11 059 8 379 76% 11 482 -423 
Räddningstjänsten 22 004 16 654 76% 22 039 -35 
TOTALT 62 312 44 473 71,4% 60 794 1 518

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 11 748 753 3 481 8 267
TOTALT 11 748 753 3 481 8 267
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Kansliet 
Prognos: +308 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,7 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månad.  

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: +586 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 6,7 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månad.     

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

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

• Lägre övriga kostnader kopplat till förvaltningshuset.  

HR-avdelningen 
Prognos: +1082 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 8,8 procent. Ingen 
förändring jämfört mot föregående månad.  

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  

• Företagshälsovården prognostiseras med såväl lägre kostnader som högre 
kostnadsersättningar. Positiv avvikelse mot budget 300 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 300 tkr) återfinns på 
investeringsprojekt för HR-system.   
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Kommunikationsavdelningen 
Prognos: -423 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,8 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månad.  

Det är en negativ förändring jämfört mot föregående prognos på 156 tkr där drygt 
hälften beror på flytt av till nya lokaler för Tryckservice i syfte av bland annat 
skapa mer utrymme till Linnéskolan. Övrig förändring av prognosen är fördelat på 
flera mindre poster.      

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 650 tkr.  

• Portokostnader prognostiseras med en negativ avvikelse på 210 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 
230 tkr) framförallt på grund av personalvakans hos kommunikatörerna 
cirka tre månader under rekrytering.  

Räddningstjänsten 
Prognos: -35 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,1 procent. Det 
är en negativ förändring jämfört mot föregående prognos på 64 tkr. Förändringen 
är framförallt kopplad till att det prognostiseras med högre utbildningskostnader 
för deltidsbrandmän.   

Avvikelsen beror framförallt på: 

• 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: +3,5 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 
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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 kommunledningskontorets investeringsutfall 
under 2021 med motsvarande belopp.   

Vad Budget Prognos 

Räddningstjänsten 8 085 tkr 779 tkr 

Övriga KLK 3 663 tkr 2702 tkr 

Summa 11 748 tkr 3 481 tkr 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2021-10-08 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 

8OBS! - Signera denna - Ledningsutskottets protokoll 2021-10-12
(Signerat, SHA-256 1710C714883D3291670CBF8CBAC384E8AF47590B9D040612A0E17F3728D5DEF3)

Sida 8 av 20



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-10-12 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Lu § 142 Indikatorer och uppföljning 
kommunprogram - information 
Dnr KLK 2018/226 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Ärendet är en informationspunkt i syfte att delge ett pågående arbetsmaterial för 
att inspirera till tankar och få synpunkter till det fortsatta arbetet med 
bedömningsgrunder för uppföljning av kommunprogramet. Underlag för politiskt 
beslut i ärendet kommer vid ett senare sammanträde.  

I kommunallagen framgår det att kommuner ska ha såväl finansiella mål som 
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning och 
bedömning av måluppfyllelsen sker två gånger per år (delårsrapport per sista 
augusti och årsredovisning).  

De finansiella och de verksamhetsmässiga målen fastställs respektive år i budgeten 
där de verksamhetsmässiga målen i Eksjö kommun för god ekonomisk 
hushållning är de fyra effektmålen i kommunprogramet.  

Tjänsteskrivelsen och material berör effektmålen, inte de finansiella målen.  

Vid senaste granskningsrapport ifrån årsredovisningen 2020 poängterade 
revisionen att kommunen gör en sammanfattande bedömning om utfallet 
avseende effektmålen, dock saknas underlag som visar hur kommunen kommer 
fram till bedömningen. En konsekvens är att revisionen inte anser det möjligt att 
bedöma utfallen avseende effektmålen. Utifrån det behövs en struktur utvecklas 
för hur den sammanfattande bedömningen av effektmålen utförs.  

Bedömningsgrunder för effektmålen kan delas in i tre olika nivåer. Nivåerna visas 
i bilaga PP-bildspel. 

I arbetsmaterialet har en utgångspunkt varit att göra bedömningsgrunder för när 
något är uppnått (grönt) och när något inte är uppnått (rött) medan det blir delvis 
uppnått (gult) när bedömningen är att det varken är uppnått (grönt) eller inte 
uppnått (rött). 
 
En utgångspunkt har varit att kommunprogrammets effektmål och dess 
indikatorer fortsatt ska gälla. En genomgång har gjorts av kommunprogrammets 
indikatorer där framförallt kommande förändring i Statistiska centralbyråns (SCB) 
medborgarundersökning kommer att påverka några indikatorer som finns i 
kommunprogramet. 
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Under sammanträdet diskuteras möjligheterna till vidareutveckling av 
bedömningsgrunderna för sammanfattande bedömningar av de fyra effektmålen.  
Vad som är syftet med systemet, strävansmål, ett effektmål med delmål, 
matematiskt diagram och viktning. Ärendet kommer följas upp på nästa 
ledningsutskott den 16 november. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse fån Simon Lennermo, biträdande ekonomichef och Catharina 
Tingvall, kanslichef 2021-10-08 
Bilaga PP-bildspel information arbetsmaterial bedömningsgrunder uppföljning 
kommunprogram 
      

Utdrag:  
Biträdande ekonomichef 
Kanslichef 
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Lu § 143 Höjning av taxa för rengöring och taxa 
för brandskyddskontroll enligt lagen om skydd 
mot olyckor 2022 
Dnr KLK 2021/249 

Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
I avtalet med Skorstensfejarmästarna Syd AB gällande rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll framgår att ersättningen för rengöring och 
brandskyddskontroll ska regleras årligen efter sotningsindex utfärdat av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). 
 
Index för uppräkning av taxan vid en höjning från 2022-01-01 är 2,82 procent, 
enligt beslut från SKR. 
 
Nytt timpris för rengöring från och med 2022-01-01 blir 485 kr exkl. moms. 
(Tidigare pris 472 kr exkl. moms)  
 
Nytt timpris för brandskyddskontroll från och med 2022-01-01 blir 571 kr exkl. 
moms. (Tidigare pris 555 kr exkl. moms). 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 2021-09-24 
Taxa brandskyddskontroll 2022 
Taxa rengöring 2022 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Räddningstjänsten 
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Lu § 144 Antalet anställda och sjukfrånvaro 
augusti 2021 - information 
Dnr KLK 2021/30 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att godkänna rapporten. 

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

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

Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda 
(månadsanställda) vilket i augusti månad 2021 för Kommunledningskontoret var 
54 medarbetare medan i augusti 2020 var det 56 medarbetare. Antalet årsarbetare 
har minskat för månadsanställda för samma period med två årsarbetare 

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

Den totala sjukfrånvaron var i augusti månad 2021 för kommunledningskontoret 
2,8 procent medan den i augusti 2020 var 2,9 procent. Detta kan jämföras med 
den totala sjukfrånvaron i förvaltningen där sjukfrånvaron i augusti 2020 var  
5,1 procent och i augusti månad 2021 5,1 procent.  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 2021-09-29 
Personalstatistik för augusti - kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 145 Brottsstatistik 2021 
Dnr KLK 2021/76 

 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av brottsstatistik för Eksjö kommun per 2021-08-31. 

                                                 Jan-aug 
 
Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter)    15 
Tillgrepp i butik      20 
Trafiknykterhetsbrott – narkotika     32 
Trafiknykterhetsbrott – alkohol     7 
Tillgrepp genom inbrott – fritidshus     10 
Ringa narkotikabrott innehav/bruk   141 
Dopningsbrott      6 
Skadegörelse (exkl. stat, kommun…)   100 
Tillgrepp genom inbrott (ej bostadshus, fritidshus)  104 
Tillgrepp genom inbrott – bostad     17 
Våld i offentlig miljö      34 
Brott i nära relationer      54 

 
Under sammanträdet lyfts många frågor gällande antal brott och redovisning av 
statistik. Ledamöterna uppmanas att till nästa sammanträde ha förberett frågor då 
kommunpolisen kommer närvara. 

 

Beslutsunderlag  
Statistik från Polisen 
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Lu § paragrafnr Inrätta en visselblåsarfunktion - 
motion 
Dnr KLK 2021/166 

Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Ärendebeskrivning  
Ingegerd Axell (S) och Jürgen Beck (V) framför i motion 2021-05-26 följande. 

Flera större organisationer har idag en visselblåsarfunktion. Eksjö kommun är, än 
så länge, tyvärr inte en av dessa organisationer.  

Öppenhet och transparens är grundläggande principer i svensk offentlig 
verksamhet. Att Eksjö kommun som organisation ska arbeta för att uppfattas som 
öppen och ärlig samt arbeta för att motverka motsatsen har förhoppningsvis 
ingen någon avvikande uppfattning kring. Även om detta är allas vår målbild vore 
vi naiva om vi trodde att oegentligheter inte kan förekomma även i vår 
organisation. Sedan 2017 finns det i lagstiftningen1 ett särskilt skydd mot 
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i 
arbetsgivarens verksamheter. Låt oss anta att lagstiftningen inte har tillkommit 
utan en anledning.  

Syftet med en vissel blåsarfunktion är just att en enskild person, oftast genom en 
krypterad funktion, ska kunna meddela kännedom eller misstankar om lagbrott 
eller annan typ av oegentligheter som denne inte upplever är möjligt att hantera 
genom ordinarie kommunikationskanaler. Exempel på vilken typ av ärenden som 
det kan handla om är bedrägeri, mutor, sexuella trakasserier, brott mot annan 
lagstiftning eller andra allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer.  

Utredning 
Sverige har precis som motionärerna skriver en lag som skyddar arbetstagare som 
slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet (Lag 
(2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om 
allvarliga missförhållanden). Lagen gäller inom såväl offentlig som privat sektor 
och omfattar även inhyrd personal. Med allvarliga missförhållanden ska avses 
brott som kan leda till fängelse eller andra jämförbara missförhållanden. 

SOU 2020:38, Ökad trygghet för visselblåsare utreds och föreslås förändringar i 
tidigare lagsstiftning. I den kan läsas att Visselblåsardirektivet antogs i oktober 
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2019 och ska vara genomfört senast den 17 december 2021. Syftet med direktivet 
är att stärka kontrollen av att unionsrätten och unionspolitiken på särskilda 
områden efterlevs. Det ska ske genom gemensamma miniminormer som 
tillgodoser en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om överträdelser av 
unionsrätten. Enligt direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att personer som 
rapporterar om överträdelser (rapporterande personer) under vissa förutsättningar 
ska vara skyddade mot repressalier av olika slag och att det både inom privat och 
offentlig sektor inrättas särskilda interna funktioner för rapporteringen (interna 
rapporteringskanaler och förfaranden). Vidare ska medlemsstaterna utse behöriga 
myndigheter som ska ha funktioner för rapportering av överträdelser inom annan 
offentlig eller inom privat verksamhet (externa rapporteringskanaler och 
förfaranden). 

Den nya lagen beslutades i riksdagen 29 september och träder i kraft den 17 
december 2021. Medelstora företag får till 17 december 2023 att inrätta interna 
rapporteringskanaler, medan övriga verksamhetsutövare får till 17 juli 2022 på sig, 
kommunen har till 17 juli på sig att inrätta interna rapporteringskanaler.  

Nya visselblåsarlagen medför några viktiga förändringar av det svenska skyddet av 
visselblåsare.  

• Kravet på inrättande av både interna och externa rapporteringskanaler är 
en nyhet i svensk rätt. 

• Direktivet träffar också en vidare krets av personer än den svenska 
visselblåsarlagen, som hittills endast omfattar arbetstagare och inhyrd 
arbetskraft. 

• Den nya regleringen skiljer sig också från den svenska visselblåsarlagen i 
fråga om vilka sorts missförhållanden som kan rapporteras med skydd av 
reglerna, då direktivet inte förutsätter att det rör sig om ett brott på vilket 
fängelse kan följa. 

Eksjö kommun har arbetat fram en hantering av den nya lagstiftningen 
tillsammans med övriga höglandskommuner. Rapporteringsrutiner håller på att tas 
fram och kommer att träda i kraft i början av 2022. Rapporteringen kommer att 
ske till höglandskommunernas gemensamma jurist tillika dataskyddsombud på 
höglandsförbundet som kommer att leda utredningarna. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Motion från Ingegerd Axell (S) och Jürgen Beck (V) 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Lu § 147 Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal 
Dnr KLK 2021/213 

Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har sedan 2004 ett lokalt kollektivavtal som möjliggör 
överenskommelse om distansarbete för enskild medarbetare, efter beslut av 
ansvarig chef. Ur arbetsrättslig synpunkt krävs inget lokalt kollektivavtal för att 
reglera detta, och utformningen av avtalet motsvarar inte dagens möjlighet till 
modern informationsteknik och verksamhetsanpassning.  

Det lokala avtalet kommer därför att sägas upp, för att ersättas med en riktlinje 
om reglering av distansarbete. 

Riktlinjen innehåller den reglering av distansarbete som följer av gällande ramavtal 
i EU, och rekommendationer i centrala Huvudöverenskommelser om lön och 
allmänna anställningsvillkor mellan SKR och kollektivavtalsbärande fackliga 
organisationer. 

Innehållet i riktlinjen motsvarar även den reglering av distansarbete som följer av 
lagstiftning och föreskrifter rörande arbetsmiljö, arbetstider och skattelagstiftning, 
samt i enlighet med övergripande policys i Eksjö kommun. 

Beslut om möjlighet till distansarbete utgår från verksamhetens behov och 
möjligheter, baseras på frivillighet från parterna och omfattningen dokumenteras i 
enskild överenskommelse mellan medarbetare och chef. 

Efterlevnaden av riktlinjen följs upp på olika nivåer i verksamheten och kan 
tillämpas utifrån förutsättningarna inom respektive sektor, verksamhet och 
arbetsplats. 

Dialog har, efter att förslag till riktlinje återremitterats från ledningsutskottet 
sammanträde 2021-09-14, förts med Höglandsförbundet. Detta för att säkerställa 
att riktlinjen beaktar och tydliggör olika aspekter av informations- och IT-
säkerhet.  
 
Vissa förtydliganden har gjorts i texten gällande privat informationsbärande 
utrustning, och riskbedömning av informations- och IT-säkerhet på 
distansarbetsplatsen.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig  
Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal 
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen 
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Lu § 148 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 § 149 Redovisning av delegationsbeslut 2021 
oktober - kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/35 

Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 9 delegationsbeslut gjorda ut HR-chef, 
förhandlingsansvarig och upphandlare. 

Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Sammanträde med  Ledningsutskottet  
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-15:15 
  
Beslutande 


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


Ersättare Rozita Hedqvist (S) 
Birgitta Johansson (S) 
Bo Ljung (KD) 


 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 


Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 140-141 
Catharina Tingvall, kanslichef § 141 
Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig § 147 


 
Övriga   
 
Utses att justera Ulf Björlingson 
 
Justeringens plats  Digitalt via kommunens e-tjänst 2021-10 -18   Paragrafer 140-149 
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 Sekreterare   …………………………………………… 


  Helena Lundborg 
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 Ulf Björlingson 
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Lu § 140 Godkännande av föredragningslistan 
 


Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som utgår: Anmälningsärende 
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Lu § 141 Budgetuppföljning per 2021-09-30 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/29 


Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 


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


Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontorets driftsutfall efter september månad var 44,8 mnkr, 
vilket motsvarar 71,4 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 75,0 
procent.  


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


Kommunledningskontorets investeringsutfall efter september var 0,8 mnkr.  


Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 3,5 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 11,7 mnkr. 


 


 


BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2021-09-30 Riktpunkt 75,0%


DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 8 301 6 085 73% 7 993 308
Ekonomi & upphandling 8 714 5 560 64% 8 128 586
HR-avdelningen 12 234 7 794 64% 11 152 1 082
Kommunikationsavd. 11 059 8 379 76% 11 482 -423 
Räddningstjänsten 22 004 16 654 76% 22 039 -35 
TOTALT 62 312 44 473 71,4% 60 794 1 518


Budget Bokfört Prognos Avvikelse


INVESTERINGAR 11 748 753 3 481 8 267
TOTALT 11 748 753 3 481 8 267


5







EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-10-12 


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


Kansliet 
Prognos: +308 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,7 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månad.  


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: +586 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 6,7 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månad.     


Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  


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


• Lägre övriga kostnader kopplat till förvaltningshuset.  


HR-avdelningen 
Prognos: +1082 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 8,8 procent. Ingen 
förändring jämfört mot föregående månad.  


Avvikelsen mot budget beror framförallt på:  


• Företagshälsovården prognostiseras med såväl lägre kostnader som högre 
kostnadsersättningar. Positiv avvikelse mot budget 300 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 300 tkr) återfinns på 
investeringsprojekt för HR-system.   
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Kommunikationsavdelningen 
Prognos: -423 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,8 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månad.  


Det är en negativ förändring jämfört mot föregående prognos på 156 tkr där drygt 
hälften beror på flytt av till nya lokaler för Tryckservice i syfte av bland annat 
skapa mer utrymme till Linnéskolan. Övrig förändring av prognosen är fördelat på 
flera mindre poster.      


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 650 tkr.  


• Portokostnader prognostiseras med en negativ avvikelse på 210 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 
230 tkr) framförallt på grund av personalvakans hos kommunikatörerna 
cirka tre månader under rekrytering.  


Räddningstjänsten 
Prognos: -35 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,1 procent. Det 
är en negativ förändring jämfört mot föregående prognos på 64 tkr. Förändringen 
är framförallt kopplad till att det prognostiseras med högre utbildningskostnader 
för deltidsbrandmän.   


Avvikelsen beror framförallt på: 


• 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: +3,5 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 
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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 kommunledningskontorets investeringsutfall 
under 2021 med motsvarande belopp.   


Vad Budget Prognos 


Räddningstjänsten 8 085 tkr 779 tkr 


Övriga KLK 3 663 tkr 2702 tkr 


Summa 11 748 tkr 3 481 tkr 


 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2021-10-08 
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 142 Indikatorer och uppföljning 
kommunprogram - information 
Dnr KLK 2018/226 


Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  


att notera informationen. 


Ärendebeskrivning  
Ärendet är en informationspunkt i syfte att delge ett pågående arbetsmaterial för 
att inspirera till tankar och få synpunkter till det fortsatta arbetet med 
bedömningsgrunder för uppföljning av kommunprogramet. Underlag för politiskt 
beslut i ärendet kommer vid ett senare sammanträde.  


I kommunallagen framgår det att kommuner ska ha såväl finansiella mål som 
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning och 
bedömning av måluppfyllelsen sker två gånger per år (delårsrapport per sista 
augusti och årsredovisning).  


De finansiella och de verksamhetsmässiga målen fastställs respektive år i budgeten 
där de verksamhetsmässiga målen i Eksjö kommun för god ekonomisk 
hushållning är de fyra effektmålen i kommunprogramet.  


Tjänsteskrivelsen och material berör effektmålen, inte de finansiella målen.  


Vid senaste granskningsrapport ifrån årsredovisningen 2020 poängterade 
revisionen att kommunen gör en sammanfattande bedömning om utfallet 
avseende effektmålen, dock saknas underlag som visar hur kommunen kommer 
fram till bedömningen. En konsekvens är att revisionen inte anser det möjligt att 
bedöma utfallen avseende effektmålen. Utifrån det behövs en struktur utvecklas 
för hur den sammanfattande bedömningen av effektmålen utförs.  


Bedömningsgrunder för effektmålen kan delas in i tre olika nivåer. Nivåerna visas 
i bilaga PP-bildspel. 


I arbetsmaterialet har en utgångspunkt varit att göra bedömningsgrunder för när 
något är uppnått (grönt) och när något inte är uppnått (rött) medan det blir delvis 
uppnått (gult) när bedömningen är att det varken är uppnått (grönt) eller inte 
uppnått (rött). 
 
En utgångspunkt har varit att kommunprogrammets effektmål och dess 
indikatorer fortsatt ska gälla. En genomgång har gjorts av kommunprogrammets 
indikatorer där framförallt kommande förändring i Statistiska centralbyråns (SCB) 
medborgarundersökning kommer att påverka några indikatorer som finns i 
kommunprogramet. 


9







EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-10-12 


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 
Under sammanträdet diskuteras möjligheterna till vidareutveckling av 
bedömningsgrunderna för sammanfattande bedömningar av de fyra effektmålen.  
Vad som är syftet med systemet, strävansmål, ett effektmål med delmål, 
matematiskt diagram och viktning. Ärendet kommer följas upp på nästa 
ledningsutskott den 16 november. 


 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse fån Simon Lennermo, biträdande ekonomichef och Catharina 
Tingvall, kanslichef 2021-10-08 
Bilaga PP-bildspel information arbetsmaterial bedömningsgrunder uppföljning 
kommunprogram 
      


Utdrag:  
Biträdande ekonomichef 
Kanslichef 


10







EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottet  2021-10-12 


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


 


Lu § 143 Höjning av taxa för rengöring och taxa 
för brandskyddskontroll enligt lagen om skydd 
mot olyckor 2022 
Dnr KLK 2021/249 


Beslut  
Ledningsutskottet förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att ärendet anmäls. 


Ärendebeskrivning  
I avtalet med Skorstensfejarmästarna Syd AB gällande rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll framgår att ersättningen för rengöring och 
brandskyddskontroll ska regleras årligen efter sotningsindex utfärdat av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). 
 
Index för uppräkning av taxan vid en höjning från 2022-01-01 är 2,82 procent, 
enligt beslut från SKR. 
 
Nytt timpris för rengöring från och med 2022-01-01 blir 485 kr exkl. moms. 
(Tidigare pris 472 kr exkl. moms)  
 
Nytt timpris för brandskyddskontroll från och med 2022-01-01 blir 571 kr exkl. 
moms. (Tidigare pris 555 kr exkl. moms). 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 2021-09-24 
Taxa brandskyddskontroll 2022 
Taxa rengöring 2022 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Räddningstjänsten 
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Lu § 144 Antalet anställda och sjukfrånvaro 
augusti 2021 - information 
Dnr KLK 2021/30 


Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  


att godkänna rapporten. 


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


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


Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda 
(månadsanställda) vilket i augusti månad 2021 för Kommunledningskontoret var 
54 medarbetare medan i augusti 2020 var det 56 medarbetare. Antalet årsarbetare 
har minskat för månadsanställda för samma period med två årsarbetare 


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


Den totala sjukfrånvaron var i augusti månad 2021 för kommunledningskontoret 
2,8 procent medan den i augusti 2020 var 2,9 procent. Detta kan jämföras med 
den totala sjukfrånvaron i förvaltningen där sjukfrånvaron i augusti 2020 var  
5,1 procent och i augusti månad 2021 5,1 procent.  
 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 2021-09-29 
Personalstatistik för augusti - kommunledningskontoret 
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Lu § 145 Brottsstatistik 2021 
Dnr KLK 2021/76 


 
Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  


att notera informationen. 


Ärendebeskrivning  
Redovisning av brottsstatistik för Eksjö kommun per 2021-08-31. 


                                                 Jan-aug 
 
Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter)    15 
Tillgrepp i butik      20 
Trafiknykterhetsbrott – narkotika     32 
Trafiknykterhetsbrott – alkohol     7 
Tillgrepp genom inbrott – fritidshus     10 
Ringa narkotikabrott innehav/bruk   141 
Dopningsbrott      6 
Skadegörelse (exkl. stat, kommun…)   100 
Tillgrepp genom inbrott (ej bostadshus, fritidshus)  104 
Tillgrepp genom inbrott – bostad     17 
Våld i offentlig miljö      34 
Brott i nära relationer      54 


 
Under sammanträdet lyfts många frågor gällande antal brott och redovisning av 
statistik. Ledamöterna uppmanas att till nästa sammanträde ha förberett frågor då 
kommunpolisen kommer närvara. 


 


Beslutsunderlag  
Statistik från Polisen 
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Lu § paragrafnr Inrätta en visselblåsarfunktion - 
motion 
Dnr KLK 2021/166 


Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att anse motionen besvarad 


Ärendebeskrivning  
Ingegerd Axell (S) och Jürgen Beck (V) framför i motion 2021-05-26 följande. 


Flera större organisationer har idag en visselblåsarfunktion. Eksjö kommun är, än 
så länge, tyvärr inte en av dessa organisationer.  


Öppenhet och transparens är grundläggande principer i svensk offentlig 
verksamhet. Att Eksjö kommun som organisation ska arbeta för att uppfattas som 
öppen och ärlig samt arbeta för att motverka motsatsen har förhoppningsvis 
ingen någon avvikande uppfattning kring. Även om detta är allas vår målbild vore 
vi naiva om vi trodde att oegentligheter inte kan förekomma även i vår 
organisation. Sedan 2017 finns det i lagstiftningen1 ett särskilt skydd mot 
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i 
arbetsgivarens verksamheter. Låt oss anta att lagstiftningen inte har tillkommit 
utan en anledning.  


Syftet med en vissel blåsarfunktion är just att en enskild person, oftast genom en 
krypterad funktion, ska kunna meddela kännedom eller misstankar om lagbrott 
eller annan typ av oegentligheter som denne inte upplever är möjligt att hantera 
genom ordinarie kommunikationskanaler. Exempel på vilken typ av ärenden som 
det kan handla om är bedrägeri, mutor, sexuella trakasserier, brott mot annan 
lagstiftning eller andra allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer.  


Utredning 
Sverige har precis som motionärerna skriver en lag som skyddar arbetstagare som 
slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet (Lag 
(2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om 
allvarliga missförhållanden). Lagen gäller inom såväl offentlig som privat sektor 
och omfattar även inhyrd personal. Med allvarliga missförhållanden ska avses 
brott som kan leda till fängelse eller andra jämförbara missförhållanden. 


SOU 2020:38, Ökad trygghet för visselblåsare utreds och föreslås förändringar i 
tidigare lagsstiftning. I den kan läsas att Visselblåsardirektivet antogs i oktober 
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2019 och ska vara genomfört senast den 17 december 2021. Syftet med direktivet 
är att stärka kontrollen av att unionsrätten och unionspolitiken på särskilda 
områden efterlevs. Det ska ske genom gemensamma miniminormer som 
tillgodoser en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om överträdelser av 
unionsrätten. Enligt direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att personer som 
rapporterar om överträdelser (rapporterande personer) under vissa förutsättningar 
ska vara skyddade mot repressalier av olika slag och att det både inom privat och 
offentlig sektor inrättas särskilda interna funktioner för rapporteringen (interna 
rapporteringskanaler och förfaranden). Vidare ska medlemsstaterna utse behöriga 
myndigheter som ska ha funktioner för rapportering av överträdelser inom annan 
offentlig eller inom privat verksamhet (externa rapporteringskanaler och 
förfaranden). 


Den nya lagen beslutades i riksdagen 29 september och träder i kraft den 17 
december 2021. Medelstora företag får till 17 december 2023 att inrätta interna 
rapporteringskanaler, medan övriga verksamhetsutövare får till 17 juli 2022 på sig, 
kommunen har till 17 juli på sig att inrätta interna rapporteringskanaler.  


Nya visselblåsarlagen medför några viktiga förändringar av det svenska skyddet av 
visselblåsare.  


• Kravet på inrättande av både interna och externa rapporteringskanaler är 
en nyhet i svensk rätt. 


• Direktivet träffar också en vidare krets av personer än den svenska 
visselblåsarlagen, som hittills endast omfattar arbetstagare och inhyrd 
arbetskraft. 


• Den nya regleringen skiljer sig också från den svenska visselblåsarlagen i 
fråga om vilka sorts missförhållanden som kan rapporteras med skydd av 
reglerna, då direktivet inte förutsätter att det rör sig om ett brott på vilket 
fängelse kan följa. 


Eksjö kommun har arbetat fram en hantering av den nya lagstiftningen 
tillsammans med övriga höglandskommuner. Rapporteringsrutiner håller på att tas 
fram och kommer att träda i kraft i början av 2022. Rapporteringen kommer att 
ske till höglandskommunernas gemensamma jurist tillika dataskyddsombud på 
höglandsförbundet som kommer att leda utredningarna. 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Motion från Ingegerd Axell (S) och Jürgen Beck (V) 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Lu § 147 Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal 
Dnr KLK 2021/213 


Beslut  
Ledningsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 


att anta Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal. 


Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har sedan 2004 ett lokalt kollektivavtal som möjliggör 
överenskommelse om distansarbete för enskild medarbetare, efter beslut av 
ansvarig chef. Ur arbetsrättslig synpunkt krävs inget lokalt kollektivavtal för att 
reglera detta, och utformningen av avtalet motsvarar inte dagens möjlighet till 
modern informationsteknik och verksamhetsanpassning.  


Det lokala avtalet kommer därför att sägas upp, för att ersättas med en riktlinje 
om reglering av distansarbete. 


Riktlinjen innehåller den reglering av distansarbete som följer av gällande ramavtal 
i EU, och rekommendationer i centrala Huvudöverenskommelser om lön och 
allmänna anställningsvillkor mellan SKR och kollektivavtalsbärande fackliga 
organisationer. 


Innehållet i riktlinjen motsvarar även den reglering av distansarbete som följer av 
lagstiftning och föreskrifter rörande arbetsmiljö, arbetstider och skattelagstiftning, 
samt i enlighet med övergripande policys i Eksjö kommun. 


Beslut om möjlighet till distansarbete utgår från verksamhetens behov och 
möjligheter, baseras på frivillighet från parterna och omfattningen dokumenteras i 
enskild överenskommelse mellan medarbetare och chef. 


Efterlevnaden av riktlinjen följs upp på olika nivåer i verksamheten och kan 
tillämpas utifrån förutsättningarna inom respektive sektor, verksamhet och 
arbetsplats. 


Dialog har, efter att förslag till riktlinje återremitterats från ledningsutskottet 
sammanträde 2021-09-14, förts med Höglandsförbundet. Detta för att säkerställa 
att riktlinjen beaktar och tydliggör olika aspekter av informations- och IT-
säkerhet.  
 
Vissa förtydliganden har gjorts i texten gällande privat informationsbärande 
utrustning, och riskbedömning av informations- och IT-säkerhet på 
distansarbetsplatsen.  


16







EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Ledningsutskottets  2021-10-12 


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig  
Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal 
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen 
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Lu § 148 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 § 149 Redovisning av delegationsbeslut 2021 
oktober - kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/35 


Beslut  
Ledningsutskottet beslutar  


att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 


Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 9 delegationsbeslut gjorda ut HR-chef, 
förhandlingsansvarig och upphandlare. 


Beslutsunderlag  
Underlag från kommunledningskontoret 
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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