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Er sparsamhet gav resultat!
Vi tillsammans nådde inte hela vägen till ett
budgeterat resultat, men vi alla gjorde ett bra
arbete och hamnade på mindre än 1 procent i
minusresultat 2018.

2019 är året när vi alla ska:
•

åstadkomma en budget i balans

•

förändra styrning och ledningsmodellen
(effektivare och enklare) läs artikeln på
sidan 4

•

fortsätta att vara delaktiga i skapandet
av en fantastisk kommun för kommuninvånarna och besökarna

•

få mycket regn (när vi arbetar) och sol
när vi är lediga

•

arbeta lite effektivare

•

sprida glädje

2018 2019
Prognosen under året visade på ett större
underskott, men ert hårda arbete med effektiviseringar, och ibland ambitionssänkningar,
gav resultat.

Njut av våren!
Tord du Rietz, kommundirektör

Idéer och synpunkter
Idéer och synpunkter på innehållet i Pi samt material till tidningen
lämnas till Karin Nordin, telefon 362 51, karin.nordin@eksjo.se.
Vill du ha hjälp med att skriva en artikel? Kontakta kommunikationsavdelningen,
kommunikation@eksjo.se

Nästa manusstopp är den 18 maj med utgivning i början av juni.
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Kulturskolan
firar 50 år!
På kulturskolan i Eksjö är planeringen av ett rejält jubileumsfirande igång. Den 20–22 maj kommer både sång
och musik att eka mellan husväggarna när kulturskolans
elever intar både gator och torg i Eksjö. I kulturskolans
lokaler på Mejerigatan blir det teaterföreställningar och filmvisning samt en
jazzkväll dessa dagar.
Firandet innebär ett flertal projekt där elever från olika ämnen på kulturskolan samarbetar för att ta fram kombinerade framträdanden. Elever från musik- och sångensembler, körelever och elever från teater- film- och dansinriktningarna kommer alla
att vara med för att skapa ett firande som ska tilltala en så bred publik som möjligt.
Kulturskolan kommer även att samarbeta med skolan.

Ett fullspäckat år för kulturskolan
Det är inte bara under jubileumsfirandet som skolans elever har fullt upp. I mars
åker skolans blåsorkester till Prag för att delta i en ungdomsmusikfestival där eleverna kommer att tävla mot andra ungdomsorkestrar från hela världen.
I april åker de äldre stråkorkestereleverna till Budapest på studieresa för att gå på
konserter och uppleva den vackra staden. Den 18 maj är det dags för vårens dansfest, där bland annat olika dansgrupper från kulturskolan medverkar. Detta är ett
återkommande inslag varje år.
Jubileumsåret avslutas med ett extra stort arrangemang på Olsbergs Arena där samtliga inriktningar inom kulturskolan medverkar. Tidigare år har evenemanget bestått
av en traditionell adventskonsert.
Text och foto: Linus Talltjärn

GDPR –
Så här hanterar
vi dina personuppgifter
Eksjö kommun behandlar de personuppgifter
som behövs om dig som
anställd, för att kunna
uppfylla de skyldigheter
som arbetsgivaren har.
Hur vi hanterar dessa
uppgifter kan du läsa om
i ett nyligen uppdaterat
dokument på Ekot; se
Personal - Personalguiden - Under anställning
- Lagar
Personalavdelningen

Ny digitaliseringsstrategi
inom BUS
Inom Barn- och ungdomssektorn pågår ett
arbete med att ta tillvara
på möjligheterna med
digitaliseringen. För att
strategiskt ta tillvara på
detta och öka likvärdigheten har en digitaliseringsstrategi tagits fram
för Eksjö kommun.
Denna tar avstamp i den
nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet,
som är beslutad av regeringen. Denna visar vad
varje skola och förskola
behöver uppnå till 2022.

Övre raden från vänster: Emma Thimberg, John Bergstrand, Sven Liljegren,
Ted Stenlöv, Amanda Helgeson, Maria Alverhed, Birgitta Ljungkvist.
Nedre raden från vänster: Erja Riikonen, Thomas Hanzén, Joel Samuelsson,
Annika Paulson, Nelu Markovican.
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Kommunal digitaliseringsstrategi finns på
Ekot under BUS – Dokument-BUS
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Ny policy för styrning och ledning
Vår vision, "Alla är vi Eksjö kommun”, beskriver
den utveckling som vi önskar i framtidens Eksjö
kommun. Därmed utgör visionen den ledstjärna
som visar färdriktningen för kommunkoncernen.
Den är styrande för dess utveckling som helhet och
vägledande i styrning och ledning. Visionen "Alla
är vi Eksjö kommun" pekar ut tre fokusområden,
den hållbara kommunen, den nära kommunen och
den aktiva kommunen. Visionen antogs av kommunfullmäktige i mars 2018. I december 2018
antog kommunfullmäktige ”Policy för styrning
och ledning” och nu har en ny styrmodell arbetats
fram.
Syftet med policyn för Eksjö kommuns styrning
och ledning är att säkerställa att kommunkoncernen
(kommunen och bolagen) uppfyller de politiska målen
och grunduppdragen oavsett om verksamheten drivs i
förvaltningsform eller i bolagsform. Ett annat
syfte är att styrningen i hög utsträckning
ska baseras på tillit. Medarbetarnas
kunskap och erfarenhet ska
bättre tas tillvara så att
välfärdstjänsterna
genererar större
nytta och kvalité
för invånarna.
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Styrmodell

En styrmodell (se illustrationen) beskriver hur verksamheten leds och styrs, det vill säga hur det går till att
besluta vad som ska utföras. Styrmodellen ska säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag
i verksamheterna, att skattepengarna hanteras på bästa
tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås och att
god ekonomisk hushållning säkras.
Styrmodellen 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 styrs blir det enklare och
effektivare för chefer och medarbetare att fokusera på
vad politiken styr emot, det vill säga själva innehållet.

Organisationskultur, värderingar och attityder

Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument. Styrningen påverkas också av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska
få genomslag och effekt
måste både struktur
och kultur beaktas.
Klimatet inom
kommunkoncernen
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ska vara öppet och delaktighet ska välkomnas från
alla medarbetare, men det ska också vara tydligt vem
som har mandat att göra vad. I kommunen finns en
kulturhandbok som beskriver kommunkoncernens
värdegrund.

Policy för styrning och ledning

En utgångspunkt med den nya policyn är helhetstänk. Policyn beaktar och är till för såväl förvaltningen som de kommunala bolagen. Detta ligger i
linje med visionen "Alla är vi Eksjö kommun". Eksjö
kommuns modell för styrning och ledning ska ses
som en ständigt pågående process med att analysera,
planera, genomföra och följa upp.

Ett kommunprogram ska arbetas fram

Kommunprogrammet, som finns med i modellen,
ska vara kommunkoncernens övergripande måldokument för mandatperioden och ska beskriva den
politiska viljeinriktningen. Kommunprogrammet
ska bryta ned visionen och dess fokusområden till
mål för vad som ska fokuseras på de kommande fyra
åren. Kommunfullmäktige har tillsatt en tillfällig
fullmäktigeberedning som har till uppdrag att arbeta
fram ett kommunprogram. Detta ska sedan ersätta de
nuvarande politiska programmen. Målsättningen är
att arbetet ska vara klart till sommaren.
Implementering av den nya styrmodellen kommer
börja under hösten 2019 och kommer helt börja
användas vid årsskiftet 2019/2020.
Catharina Tingvall, Simon Lennermo

Nytt kök på Blåsippan
I november förra året påbörjades renoveringen av
köket på Blåsippans förskola i Eksjö. Förutom att
fräscha upp lokalerna har all utrustning, som stått
kvar sedan 70-talet, bytts ut. Under de senaste månaderna har arbetet med att sätta in ny utrustning
som diskmaskin, köksassistent, värmeskåp, spis, vattenbad, kyl- och frysskåp pågått. Det färdiga arbetet
har resulterat i ett kök som känns både fräscht och
modernt.

I samband med renoveringen tillkom även ett par
nyheter i köket i form av en kokgryta och en extra
ugn vilket uppskattas mycket av Karolina Ek som
ansvarar för köket.
– Det bästa med renoveringen är den nya kokgrytan
och den extra ugnen. Två ugnar gör att det går dubbelt så snabbt med vissa förberedelser av maten. Den
förra ugnen fungerade knappt längre. Det har även
blivit mer ergonomiskt för mig att arbeta här, berättar hon.
Text och foto: Linus Talltjärn

FÖRE
EFTER
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Full aktivitet på
näringslivsenheten och eksjö.nu
Organisationen har vuxit genom bland annat tre olika projekt. Vi vill här dela
med oss lite om allt spännande som händer på vår enhet och bolaget eksjö.nu.

#Attraktivindustri

Eksjö kommuns näringslivsenhet har fått drygt fem miljoner kronor från Europeiska socialfonden i region Småland och Öarna, för att hjälpa företagen med kompetensutveckling. Projektet #Attraktivindustri ska utbilda och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare på företag i fyra kommuner (Eksjö, Vetlanda,
Sävsjö och Aneby).
Projektet påbörjades den 1 november 2018 med en omfattande kartläggning över
vilka kompetensbehov som finns hos företagen. Utbildningar och aktiviteter kommer att genomföras under perioden maj 2019 till juni 2021. Det långsiktiga målet
med projektet är att öka branschens attraktion genom att visa på utvecklingsmöjligheter för såväl män som kvinnor inom tillverkningsindustrin och säkerställa det
kompetensbehov som finns i den allt mer tekniskt avancerade industrin.
Projektet finansieras av Europeiska socialfonden
Projektledare: Desiree Källqvist och projektadministratör Maria Lindholm.
Projektägare: Eksjö kommun (eksjö.nu ingår i styrgruppen).

TUFF Landsbygd

Näringslivsbolaget eksjö.nu vill genom projektet stärka bilden och synliggöra möjligheterna med eget företagande på landsbygden. Att flytta till stan för att försörja
sig är för de flesta inget alternativ, varför projektet vill stärka relationen mellan stad
och landsbygd. Det finns ofta en stark vilja att kunna försörja sig där man bor, men
självkänslan inför sin egen hobby eller verksamhet är ibland låg och ibland saknas
själva ”komigångandet” på grund av att man inte har ett bollplank. Projektet avslutas den 11 maj med en stor landsbygdsmässa i Mariannelund.
Projektet finansieras av Astrid Lindgrens Hembygd
Projektledare: Carina Eldåker
Projektägare: eksjö.nu

Förtur – framgångsrik medflyttarservice

Genom framtagande av nytt digitalt verktyg kopplat till den befintliga sajten Brevet
hemifrån, vill projektet hjälpa företag att rekrytera spetskompetenser till området
för fortsatt hållbar näringslivsutveckling. Projektet ska också underlätta för familjer
att bosätta sig i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner genom förmedling av
jobb samt introduktion i sociala sammanhang i samband med inflyttning.
Projektet finansieras av Astrid Lindgrens Hembygd
Projektledare: Carina Eldåker
Projektägare: eksjö.nu
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Marie Brask, VD eksjö.nu/
chef för näringslivsenheten

Förutom våra projekt jobbar näringslivsutvecklare Jennie Heimdahl engagerat
och framgångsrikt med att stödja och utveckla företag inom handel och besöksnäring. Bland annat genom ”Framgångsfrallan”, där företag träffas, utbyter
erfarenheter och planerar för utveckling av stadens handel.
Under våren körs också Kickstart digitalisering, där ett antal företag analyserar
sin egen verksamhet och lär sig mer om digitaliseringens möjligheter. Finansiär
är Tillväxtverket. Ansvarig hos oss är Maria Lindholm.
Samverkan mellan företag och skola står högt på vår agenda. Vi finns med i
Teknikcollege, samordnar Jobb- och utbildningsmässan och har löpande dialog
med våra skolor.
Våra populära näringslivsluncher lockar många företag. Intressanta och aktuella
ämnen tas upp och företagen får möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter.
Detta var en liten del av allt som händer hos oss just nu…

Marie Brask
Foto: Ateljé Trasten

"Möt din kommun"
och Blåljusdagen

P-skiva införs i
centrala Eksjö
Från och med den 8 april
2019 ska parkeringsskiva
användas när du parkerar
fordonet i centrala Eksjö.
Syftet med p-skivan är att
få en bättre rotation på
parkeringsplatserna, samt
att förenkla och effektivisera kontrollen av parkeringstiderna.
Under vecka 14 kommer
p-skivor att delas ut gratis
hos bland annat:
•
•
•

Kommunens
kontaktcenter,
Eksjö museum/
Eksjö Tourist Center,
vissa butiker i Eksjö

Har du en parkeringsskiva
sedan tidigare så går det
bra att använda den.

Den 25 maj är "Möt din kommun" och Blåljusdagen tillbaka. Det är Eksjö
kommun tillsammans med Eksjöbostäder och Eksjö Energi som är arrangörer. Syftet med "Möt din kommun" är att informera, skapa intresse och
engagemang kring kommunens verksamheter och bolag.
Under dagen kan du träffa representanter från många av kommunens verksamheter. Gör gärna ett besök och se vad dina kollegor jobbar med och
vad som är aktuellt i andra verksamheter.

25 maj

På brandstationen i Eksjö arrangeras ”Blåljusdagen ”. Där finns
det bland annat möjlighet att träffa personal och åka med i
fordon från räddningstjänsten.

Mer information om "Möt din kommun" och Blåljusdagen kommer att finnas på www.eksjo.se
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Earth Hour 30/3

Earth Hour är världens
största miljömanifestation. För att uppmärksamma detta anordnas
det aktiviteter under
hela dagen i Eksjö. Det
blir bland annat cykelworkshop, klimattorg,
dansworkshop, klimatsmart handel, konsert och
fackeltåg samt underhållning på Stora Torget. Vid
Mycklaflons camping blir
det vandring och musik.
Du släcker väl under
Earth Hour mellan
klockan 20.30–21.30?
7

Börja skicka posten digitalt
Idag har över 3,3 miljoner användare en digital
brevlåda och kan ta emot post från myndigheter
och kommuner digitalt. Att skicka kommunens
post digitalt är en vinst för både invånare, miljö och
ekonomi.
Det är Skatteverket
som har regeringens
uppdrag att ansvara
för tjänsten ”Mina
meddelanden”. ”Mina
meddelanden” är en
myndighetsgemensam
infrastruktur som gör
att myndigheter och
kommuner kan skicka
post digitalt till privatpersoner och företag. För invånarna är ”Mina meddelanden” ganska osynlig, ungefär som Svenska kraftnät.
Precis som invånaren väljer en elleverantör, så väljer
han eller hon också en leverantör av en digital brevlåda. Det är sedan med denna leverantör som invånaren
har kontakt, och det finns en möjlighet att byta mellan
dessa. Idag finns det fyra olika leverantörer av digitala
brevlådor: Kivra, Digimail, eBoks och Min myndighetspost. I de tre första kan man få post från både
myndigheter, kommuner och företag, medan Min
myndighetspost enbart är till för post från myndigheter.

Den digitala brevlådan nås genom en dator, surfplatta
eller smartphone och den säkra inloggningen sker via
e-legitimation, till exempel mobilt bank-id.
Mer information om ”Mina meddelanden” och de
olika digitala brevlådorna finns på
www.minameddelanden.se

Fördelar med digital post för invånarna
•
•
•
•
•

Säkert – ingen annan kommer åt posten och brev
kan inte komma bort.
Snabbt – brevet levereras i samma stund som det
skickas.
Praktiskt – alla brev på ett ställe och breven kan
läsas överallt, till exempel på resor.
Miljövänligt – färre fysiska papper att hantera.
Gratis – alla som har ett svenskt personnummer
och en e-legitimation kan skaffa sig en digital
brevlåda.

Fördelar med digital post för kommunen
•
•
•
•

Ekonomiska – minskade kostnader för porto,
papper, kopiering, kuvert etcetera.
Miljövänliga – sparar på papper, kuvert och utkörning av post.
Frigjord arbetstid – slipper lägga ned arbetstid på
att vika papper, kuvertera etcetera.
Digital hantering – tänk e-tjänst istället för blanketter för att samla in information. I den digitala
posten går det att länka till e-tjänster och då finns
även möjlighet att spara på pengar och miljö för
svarskuvert och porto.
Anette Stendahl

Anmäl dig till ett

utbildnings- och informationsmöte

Kommunikationsavdelningens enhet Tryckservice, som har hand om kommunens post, tryckeri och kontorsvaror, ansvarar för kommunens övergripande hantering av digital post. Under april bjuder Tryckservice in till fem utbildnings- och informationsmöten för
att informera om och utbilda i utskick av digital post.
Lokal: KF-salen, Stadshuset, Eksjö
Anmälan: senast två dagar innan
respektive tillfälle till:
tryckservice@eksjo.se

Välj mellan dessa datum:
3 april
klockan 10.00–11.30
3 april
klockan 15.00–16.30
9 april
klockan 10.00–11.30
9 april
klockan 15.00–16.30
25 april klockan 10.00–11.30
8

Välkommen!
PERSONALINFORMATION

Sociala sektorns nya organisation
Från och med den 1 februari har sociala sektorn
en ny organisation. Den stora förändringen är att
den nya organisationen har två funktionschefer,
en chef för individ- och familjeomsorg samt en
chef för hälso-, sjukvård och äldreomsorg.
Organisationsförändringen har inneburit att
några uppdrag har ändrats för vissa medarbetare.
Funktionschef för individ- och familjeomsorg
ersätter chef för myndighetsutövning och chef för
socialt stöd. Tjänsten är klar, det är Carina Andersson
som har fått tjänsten. Carina ansvarar tillsammans
med cheferna för dessa verksamheter: Ensamkommande flyktingbarn, Hälsa, integration och Arbete,
Behandlingsenhet, Myndighetsutövning/biståndshandläggning, Enhet för stöd och återhämtning samt
Funktionshinderomsorg.

Hemtjänst, Bemanning, Kost och Nattpatrull. Peter
Wallenberg är tillförordnad funktionschef till dess att
rekryteringen är klar. Rekryteringsprocessen är igång
och förhoppningen är att tjänsten ska vara klar senast
mitten av april.
En stabsfunktion finns nu som ligger direkt under
sektorschef Patrik Karlsson. Vilka funktioner som
ingår i staben kan du se i organisationsschemat.

Fördelar med den nya organisationen

– Fördelarna med organisationsförändringen är att vi
kan arbeta mer processinriktat,. Vi får samordningsvinster genom staben. Det är effektivt både vad gäller
beslut och kostnader. En annan fördel med organisationsförändringen är att samverkan ökar, berättar
Patrik.

Funktionschefen för hälso- sjukvård och äldreomsorg ansvarar tillsammans med cheferna för verksamheterna: Särskilt boende, Hälso- och sjukvård,

Karin Nordin, kommunikationsavdelningen
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Har du goda idéer
inom vård och omsorg?
Här är Esthercoacherna som ska informera om projektet VISAM Arena:
Från vänster: Jill Malmqvist, Inger Häll, Britt-Marie Johansson, Charlotte Hjärtberg. Carola Walfridson (verksamhetsstrateg) och Åsa Hjalmarsson, På bilden saknas Marika Carlsson Gunnarsson. Notera att det finns ytterligare Esthercoacher inom kommunen.
Under våren kommer sex anställda inom sociala sektorn, som har rollen som Esthercoach, att informera om möjligheten med VISAM Arena
på arbetsplatsträffar inom sektorn. VISAM Arena är ett samverkansprojekt mellan Region Jönköpings län, kommuner i länet, Jönköpings
University, Tillväxtverket och Almi. Syftet med projektet är att fånga in
idéer i vardagen inom vård och omsorg och hjälpa till att förverkliga
dem. Det kan handla om både produkter och tjänster.

VISAM Arena stöttar dig som har goda idéer
inom vård och omsorg

Har du en idé, men vet inte hur du ska förverkliga den? Då kan VISAM Arena hjälpa till.
Projektet stöttar dig som har idéer inom vård och
omsorg. VISAM Arena erbjuder kunskap, kontakter och resurser. Syftet är att förbättra vård och
omsorg i länet.
– För att vi ska kunna möta framtidens utmaningar inom vård och omsorg så är det här en viktig arena för oss, säger
Carola Walfridson, som är verksamhetsstrateg på sociala sektorn. Många
tänker att det här skulle vi kunna göra bättre, eller varför gör vi inte så
här? Istället för att fastna i ett negativt tänk så lyft det på fikaplatsen med
arbetskamraterna, hur skulle vi kunna göra det här bättre tilllsammans?
fortsätter Carola.
Ett exempel på en produkt som har tagits fram, genom föregångaren till
VISAM Arena är en droppbricka. Brickan förhindrar stänk på golvet vilket
gör att man slipper fläckar och hala golv. Innovatör till droppbrickan är
undersköterskor vid ett äldreboende i Jönköpings kommun.
VISAM Arena kommer först och främst hålla på till mitten av maj 2020,
men avsikten är att detta ska bli en bestående arena.

Esthercoacher

Esthercoacherna som ska ut och informera om detta på arbetsplatsträffar
10
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Vad är en Estercoach?

ESTHER är ett samarbete mellan kommunerna, primärvården
och specialistvården. Tillsammans
arbetar vi för att göra Esthers dag
så bra som möjligt. I nätverket
finns patienter, brukare samt Esthercoacher som ett naturligt stöd
i utvecklingsarbetet.
För att få till personcentrering
på alla nivåer används en enkel
återkommande fråga: ”Vad är bäst
för Esther?”
"Esther" är en symbolisk person
med komplexa vårdbehov som
kräver integrerad vård och samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg. Det är
självklart att brukaren, patienten
är aktiva deltagare i nätverket.

Droppbrickan
är ett exempel på
en produkt som
tagits fram genom
föregångaren till
VISAM Arena.

är mycket positiva till projektet.
– Detta landar väldigt rätt hos Esthercoacherna. Vi
är till för att uppmuntra till förbättringar och coacha,
säger Esthercoacherna Jill Malmqvist och Britt-Marie
Johansson. Det är bra att personalen själva kan driva
sina idéer. På så sätt kan de vara med och påverka
och göra förbättringar både på arbetsplatsen och för
brukarna, menar Esthercoacherna. Det behöver inte
handla om stora saker utan det kan handla om småsaker som gör att trivseln på arbetsplatsen ökar.
– I vårt arbete ser vi de äldres uppfinningsrikedom.
Detta kan vi hjälpa till att driva vidare, på så sätt

kan fler ta del av förbättringarna, säger Estercoachen
Inger Häll.

Arbetsplatsträffar

Esthercoacherna kommer under våren att informera
om projektet på arbetsplatsträffar inom hemtjänsten,
särskilda boenden, biståndsenheten, rekrytering- och
bemanning samt frivilligverksamheten.
Har du en idé eller vill du veta mer, kontakta någon av Esthercoacherna eller Carola Walfridsson.
Du kan också läsa mer på visamarena.se
Karin Nordin

VISAM Arena vill se andras idéer växa
och förbättra vård och omsorg i Jönköpings län

Kommunens bokslut 2018
Sektorernas budgetunderskott 2018 var -29,1 mnkr,
motsvarande underskott 2017 var -48,8 mnkr.

Eksjö kommuns resultat 2018 blev minus 9,8
miljoner kronor (mnkr) mot under året prognostiserade minus 27 miljoner kronor. Huvudsakligen
beror underskottet på att sektorernas verksamheter haft högre nettokostnader än budget.
Föregående års resultat var lägre, -25,9 mnkr. 2016
års resultat var stort, 39,1 mnkr, med anledning av
ett tillfälligt statsbidrag för ökat flyktingmottagande.
Därför beslöt kommunfullmäktige om en lägre resultatnivå under 2017 och 2018. Kostnadsnivån under
åren har dock varit högre än budgeterat.

Åtgärder har vidtagits under 2017 och 2018 för att
minska underskotten och nå en ekonomi i balans.
Inför 2018 beslutades om effektiviseringar och neddragningar med 20 mnkr och till 2019 har ytterligare
åtgärder motsvarande 51 mnkr beslutats om. Under
2018 har kommunstyrelsen infört begränsningar
gällande inköp, anställning och övertid. Delar av
budgetprocessen 2019–2021 har tidigarelagts, vilket
även medförde att vissa åtgärder kunde beslutas om
i ett tidigare skede för att även få effekt under 2018.
Kommunstyrelsen har följt effekter av beslutade neddragningar och där full effekt inte nåtts har uppdraget varit att utföra andra åtgärder. I kommunens
verksamheter har stora insatser gjorts av engagerade
medarbetare, vilket gett resultat. Positivt är att både
underskott för årets resultat och verksamheternas
nettokostnad har minskat 2018.
Även om tendenserna är att kostnadsnivån är på väg
åt rätt håll, vilket visas i att nettokostnaderna ökat
mindre än skatteintäkterna 2018, är målet inte nått
då resultatet är fortfarande är negativt. Arbetet måste
fortsätta under 2019 för att nå en ekonomi i balans.

PERSONALINFORMATION

Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande
Karin Höljfors, ekonomichef
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Friskvård
Några av vårens aktiviteter
Fredagspromenad och frukost

Passa på och följ med på en promenad med efterföljande frukost på Café i12. Dessa tillfällen anordnas en
gång i månaden under våren: 5 april, 10 maj och 14
juni. Vi träffas på Kaserngatan 16 (utanför Café i12)
klockan 7.00 Det är härligt att börja dagen med frisk
luft och rörelse för att sedan äta en god frukost tillsammans.

Kort friskvårdsinformation i kommunkafeterian

En gång i månaden är det information om kommande
friskvårdsaktiviteter samt en kort föreläsning i kom-

munkafeterian, i samband med förmiddagsfikat. Vid
nästa tillfälle, den 28 mars klockan 9.00–9.15, är
temat förundran.

Löpträning

Du som gillar att springa, eller vill komma igång,
under våren har vi löpträning. Träningen är för både
nybörjare och vanare löpare.
Läs mer om dessa och många fler aktiviteter på
Ekot: se Personal - Friskvård.
Cecilia Hedin

Kom igång med pausgympa
Alla vet väl hur viktigt det är att röra på sig och göra
små avbrott i arbetet, speciellt när man har ett stillasittande jobb. Det kan dock vara svårt att komma
igång. Kommunikationsavdelningen tog tag i detta
och har sedan årsskiftet gympat flitigt några minuter varje dag.

Om någon inte är på plats

Vi vill gärna dela med oss av vårt koncept, som givetvis
går att anpassa så att det passar dig eller din grupp.

Är du intresserad av det här konceptet så finns ytterligare anvisningar och övningarna för utskrift på Ekot.
Du kan självklart komplettera med egna övningar.
Se Ekot: Personal - Friskvård - Pausgympa

Vi delar på ansvaret

Korten med övningar sätter vi upp på anslagstavlan
och om någon inte är på plats klockan 11 så kan man
se vilka som är dagens övningar. Den som inte var närvarande kan då göra pausgympan senare under dagen.
Här är det ingen som kommer undan ;)

Att göra pausgympan i grupp tror vi är ett framgångskoncept. Vi är fem personer som delar på ansvaret
för att pausgympan blir av. Det passar bra hos oss att
ha hand om var sin dag i veckan. Vi har enats om att
klockan 11 är en bra tid.

Så här går det till

Det finns ett antal kort med en övning på varje kort.
Övningarna är olika, det handlar om både styrke-,
balans-, tänj- och stretchövningar. 3–4 kort dras eller
väljs, vilket då är dagens lilla gympapass. Vi är mycket
flexibla, det går bra att byta kort om man inte känner
för övningen. Tack vare korten så blir pausgympan
varierad på ett enkelt sätt.
12
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Karin Nordin, kommunikationsavdelningen

Jobb- och
utbildningsmässa 2019
Den 20 mars anordnades en Jobb- och utbildningsmässa i Olsbergs Arena i Eksjö med drygt 30 utställare.
På förmiddagen var mässan öppen för grundskoleelever. Då fanns även Eksjö Gymnasium och ett antal
andra närliggande gymnasieskolor på plats för att informera om sina program. På eftermiddagen, fram till
klockan 19, var det gymnasieelever och allmänhetens
tur att ta del av vad utställarna hade att erbjuda.
En nyhet på årets mässa var en frågepanel med Eksjöhus, Region Jönköpings län och Försvarsmakten som
leddes av duktiga UF-studenter (Ung företagsamhet).

Kommunens monter

I kommunens monter fanns representanter från alla
sektorer. Vid detta tillfälle fanns det många lediga
tjänster att erbjuda besökarna. Aktiviteter som anordnades i kommunens monter var ett digitalt Quiz med
kluriga frågor om bland annat kommunens verksamheter. Hos räddningstjänsten

fick den som ville prova en
brandmans kläder och utrustning. En tävling där man
fick köra en bana med rullstol lockade en del ungdomar.

Mötesplats

Syftet med mässan är att skapa en mötesplats för
arbetsgivare, utbildningsanordnare, studerande och
arbetssökande. Målet är att på lång sikt säkra behovet
av arbetskraft med rätt kompetens, samt att stärka det
lokala arbetslivet.

Mentala superkrafter

Kvällen avslutades med en föreläsning av Henrik Fexeus. Föreläsningen handlade om konsten att få mentala
superkrafter och hur vi kan använda vår hjärna mer
effektivt.
Mässan arrangeras av Eksjö kommun i samarbete med
Arbetsförmedlingen, Eksjö.nu och Swedbank.

PERSONALINFORMATION

Text: Karin Nordin, foto: Linus Talltjärn
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Hjälpte den här sidan dig?
Kommunens nya webbplats, www.eksjo.se, lanserades i juni förra året. Sedan dess har det funnits en
funktion där det finns möjlighet för besökaren att
tycka till om varje enskild webbsida. Funktionen
kallas "Hjälpte den här sidan dig?"

JA: 81,5 procent och NEJ: 18,5 procent

Funktionen används ganska mycket, sedan starten i
juni har JA fått 1 395 (81,5 procent) klick. NEJ har
fått 315 (18,5 procent) klick.

Kommentarer

Klickar man på på NEJ finns möjlighet att skriva en
kommentar om vad man inte är nöjd med. Tyvärr
skriver inte alla någon kommentar och då är det svårt
att veta vad som är problemet. Kommunikationsavdelningen, med hjälp av fler webbredaktörer i verksamheterna, går igenom synpunkterna och åtgärdar det
som går och är relevant. Det kan handla om att viss
information saknas eller att man förväntar sig hitta
information på en sida, men som egentligen finns på
en annan plats.

Återkoppling via mejl

Vi kan inte svara den som
skriver en kommentar via
den här funktionen. Önskas
en återkoppling på synpunkterna så ska man istället skicka
ett mejl till kommun@eksjo.se. Detta framgår när man
klickat på NEJ.

Hjälper oss att bli bättre!

Under hösten 2018 fick vi många kommentarer om att
man inte hittade kontaktuppgifter. De fanns på varje
webbsida, men det var således inte tillräckligt tydligt.
På grund av att vi kunde se att detta var ett problem så
har webbsidorna nu arbetats om. Nu finns en grön och
tydlig så kallad kontaktplusbox på varje sida (se bilden
nedan). Den senaste tiden har vi inte fått in några synpunkter på att man inte hittar kontaktuppgifter.
Detta är en bra funktion som hjälper oss att bli bättre!
Karin Nordin, kommunikationsavdelningen

Nya underwebbplatser
I mars lanserades två nya underwebbplatser:

campusi12.se
och vuxi12.se
I samband med lanseringen av eksjo.se lanserades
också ett koncept för underwebbplatser.
Flera kommunala verksamheter som tidigare haft
en fristående webbplats ingår nu i eksjo.se, men
har en egen tydlig ingångssida. Detta innebär
vinster både för besökaren, webbredaktörerna och
ekonomiskt för kommunen.
Sedan tidigare har Eksjö museum, biblioteken
och Eksjö Gymnasium underwebbplatser. Nu har
alltså även Campus i12 och Vux i12 lanserat nya
webbplatser inom detta koncept.
14
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Nytt från ekonomi- och
upphandlingsavdelningen
Ändrad beloppsgräns
vid enstaka inköp

Revidering av tröskelvärden

Enligt tidigare antagen riktlinje i upphandlings- och
inköpspolicyn har det varit möjligt att göra enstaka
inköp upp till 15 000 kronor. Riktlinjen har nu reviderats, och kommunstyrelsen beslutade den 29 januari
2019, att den nya beloppsgränsen ska uppgå till
25 000 kronor.

I policyn har även revidering av så kallade tröskelvärden gjorts med anledning av Regeringens tillkännagivande (2016:14).
För mer information, se hela Upphandlings- och
inköpspolicyn med riktlinjer på Ekot under Inköp –
Upphandlings- och inköpspolicy.

Detta innebär att enstaka köp upp till 25 000 kronor,
med valfritt antal leverantörer, kan ske utan krav på
annonsering eller dokumentation. I övrigt, beroende
på direktupphandlingens värde, gäller nedanstående:

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Vid direktupphandling gäller detta
Värde
SEK

Genomförs
Genomförande
av			

Annonsering

Dokumentation *

0–25 000

Verksamhet

Valfritt antal företag tillfrågas

Inget krav

Inget krav

25 001–
Verksamhet
100 000		
		

Minst tre (3) företag bör tillfrågas för att
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till
prisjämförelse.

Inget krav

Ja*

100 001–
250 000

Upphandlingsavdelningen eller
berörd verksamhet
beroende på upphandlingens
komplexitet
		

Samråd ska ske med upphandlingsEksjö
avdelningen innan direktupphandlingen
kommuns
påbörjas. Minst tre (3) företag bör tillfrågas webbplats
för att tillförsäkra konkurrens och möjlighet
till prisjämförelse. Om tre företag inte kan
tillfrågas ska annonsering även ske i en
allmän tillgänglig databas.

Ja*

250 001–
586 907

Samråd ska ske med upphandlingsavdelningen innan direktupphandlingen
påbörjas. Minst tre (3) företag bör tillfrågas
för att tillförsäkra konkurrens och möjlighet
till prisjämförelse. Annonsering ska ske i
en allmänt tillgänglig databas samt
på Eksjö kommuns webbplats.

Upphandlingsavdelningen
tillsammans med
berörd verksamhet
		
		
		

Allmänt
Ja*
tillgänglig
databas samt
Eksjö kommuns
webbplats		

* Läs mer om dokumentation i upphandlings- och inköpspolicyn

PERSONALINFORMATION
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Kommunens solros
GRATTIS till er som fått säsongens första solrosor! Ett "solroskort" kommer så småningom.
Jag skulle vilja ge en solros till var och en i min personal som jobbar på fritid i anläggningarna. Vi har haft en tid med mycket sjukdomar, ledigheter och vakanser som krävt en stor
arbetsbelastning. Under den här tiden har alla tagit ett jättestort ansvar och täckt för varandra, jobbat extra, flyttat lediga dagar och så vidare. Fantastiskt bra jobbat! Känner mig stolt
som chef att tillhöra det här gänget!
									
Annika Fyhr
Maskrosängen är värda ett stort fång med solrosor för att vi har fått vara hos dem då vår skola
renoverats! Tack till Er alla!
Gymnasiesärskolans individuella program

Vill du ge en solros till en arbetskompis?

I varje nummer av Pi delar vi ut solrosor till några kommunanställda, som av någon anledning gjort sig förtjänt av detta. Det kan vara för att jobbarkompisen ställer upp och passar
telefonen, eller till en arbetskamrat som alltid är glad och sprider glädje eller gjort något
annat bra...
Skriv kortfattat vem du vill ge en solros till och varför, före den 18 maj som är manusstopp för
nästa nummer av personaltidningen.
Pi-redaktionen
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Inköp informerar om

nya avtal

Produkttyp				 Företag
			

Tolk- och översättningstjänster: 		
Tolk on-demand (behov av tolk för
oplanerade och övriga akuta behov)		
Digital Interpretations Scandinavia AB
Tolk- och översättningstjänster:
Översättningstjänster				
Hero Tolk AB

I avtalsn
database

Ekot, under
som finns på
,
Inköp – Avtal
komm
so
n
le
hittar du avta
cknat med
munen har te
törer.
olika leveran

I avtalsdatabasen som finns på Ekot, under
AV-produkter,
Inköp – Avtal,hemelektronik
hittar du avtalen som kommunen har
tecknat
med olika leverantörer.
och
tjänster				
Mediacenter i Jönköpings län, nytt samarbetsavtal 2019-01-01–2022-12-31

Användanära IT-utrustning
med tjänst				
Lekmaterial 2017 (SKL)

Macsupport AB

Har du
frågor?

Lekmaterial inne- och utelek		
						

1. ABA Skol AB
2. Lekolar

Hobbymaterial				
						

1. ABA Skol AB
2. Lekolar

Barnvagnar och cyklar				
						

1. Lekolar AB
2. ABA Skol AB

Finansiella tjänster				

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Kontakta ekonom
ioch upphandlings
avdelningen

Hantverkstjänster

Golvarbete område 1
(Eksjö, Hult, Höreda)				

AB Golv-City i Vetlanda

Golvarbete område 2
(Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp,
Mariannelund)				

AB Golv-City i Vetlanda

Sjuk- och förbandsmaterial

OneMed Sverige AB

					

Begränsningarna av
vattenanvändningen upphävs
Den 20 mars upphävdes begränsningarna av vattenanvändningen eftersom nivåerna för både grund- och
ytvatten har stigit upp mot det normala för årstiden
efter den senaste tidens nederbörd.

Vatten – vårt viktigaste livsmedel!

Eksjö Energi och kommunen uppmanar samtidigt till
fortsatt sparsamhet inför kommande växtperiod samt
vår- och sommarmånader. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att försöka minska förbrukningen på de sätt som är möjliga under alla årstider.

PERSONALINFORMATION
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SOMMARENS SKÖNASTE
SHOW I SJÖÄNGEN!

5 JULI
19.00

KÖP BILJETTER PÅ WWW.DIGGILOO.COM
ELLER PÅ TURISTBYRÅN I EKSJÖ

18
22
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Ändrade öppettider
på Eksjö stadsbibliotek
Öppettider från den 1 april
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar
Lördagar

09.00-19.00
09.00-17.00
09.00-19.00
09.00-19.00
09.00-16.00
10.00-14.00

Informationsdisken är bemannad
från klockan 10.00 på vardagar.

Välkommen till Eksjö stadsbibliotek!

Ta fram din
kulturhandbok
kontrollera numret och se om du har
vunnit denna snygga Eksjö-bricka!
Brickan är designad av Emelie Eek

Om du är en av de lyckliga vinnarna, så kan du
hämta vinsten på kontaktcenter, i förvaltningshuset.
Ta med och visa upp din kulturhandbok.

Har du inte möjlighet att hämta vinsten hör av dig till personalavdelningen@eksjo.se
Grattis till dig som har något av dessa nummer:

1603, 1882, 2197, 2199, 2530, 2548, 2685, 2710, 2789, 3114

PERSONALINFORMATION
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Foto: DUO Fotografi, Karin Nordin och Mostphotos

Välkommen härliga vår!

