SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

1 (33)

2017-05-16

Sammanträde med

Ledningsutskottet

Plats och tid

Apotekaren kl. 13.00-16.00

Beslutande

Annelie Hägg (C), ordförande
Carina Lindström (M)
Diana Laitinen Carlsson (S), §§ 79-83, 85-99
Lennart Gustavsson (S)
Ulf Bardh (C)
Ulf Björlingson (M)

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Ulla Hägg (S), tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S)
Lea Petersson (MP), tjänstgörande ersättare för Diana Laitinen Carlsson (S) § 84
Annelie Sjöberg (M), till kl 14.30
Lea Petersson (MP) §§ 79-83, 85-99
Maria Havskog (C), till kl 15.30
Linda Davidsson, sekreterare
Per Karlsson, ekonom § 91, 94
Karin Höljfors, ekonomichef § 80
Sven-Erik Johansson, upphandlingschef § 81

Tjänstemän

Diana Laitinen Carlsson

Utses att justera

Stadshuset 2017-05-17

Justeringens plats
och tid

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer

79-99

……………………………………………
Linda Davidsson

……………………………………………
Annelie Hägg

…………………………………………….
Diana Laitinen Carlsson

……………………………………….
Lea Peterson

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet

2017-05-16

2 (33)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2017-05-16

Förvaringsplats
för protokollet
Datum för anslags
uppsättande

Underskrift

Kansliavdelningen, Stadshuset
2017-05-17

Datum för anslags
nedtagande

……………………………………………
Linda Davidsson

2017-06-05

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet

2017-05-16

3 (33)

Lu § 79 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Lu § 79 Godkännande av föredragningslistan ....................................................................... 3
Lu § 80 Budget 2018-2019, verksamhetsplan 2020 – förvaltningsram för drift
och investering ........................................................................................................................... 5
Lu § 81 Granskning av upphandlingsprocessen..................................................................10
Lu § 82 Ekologiskt och kravmärkt kött på vår skola (Hultskolan),
medborgarförslag Dnr 2016-KLK0137 ..............................................................................13
Lu § 83 Borghild Ross minnesfond stiftelse, Eksjö kommun som förvaltare,
samt val av revisor och revisorssuppleant Dnr 2017-KLK ..............................................15
Lu § 84 Årsredovisning 2016 jämte revisionsberättelse – Mediacenter
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Lu § 86 Reglemente för krisledningsnämnden - revidering...............................................18
Lu § 87 Förskoleverksamheten i Kvarnarp, Eksjö .............................................................19
Lu § 88 Indelning av valkretsar inför landstingsvalet 2018 i Region
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Ärendebeskrivning

Ärenden som utgår från dagordningen:
Punkterna 21. Upphandlingsärende, 22. Markärenden, samt
23. Flyktingsituationen, nuläge
Ärende som tillkommer dagordningen:
Punkt 26. Tillstånd till allmän kameraövervakning – Länstrafiken Jönköpings
län
-----
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Lu § 80 Budget 2018-2019, verksamhetsplan
2020 – förvaltningsram för drift och investering
Dnr 2017-KLK0083
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultatet i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag till:
2018: 1,0 %
2019: 2,0 %
2020: 2,0 %
att fastställa driftramen för förvaltningen till:
2018: 997,4 mnkr
2019: 1 004,7 mnkr
2020: 1 030,0 mnkr
att fastställa investeringsramen för förvaltningen till:
2018: 32,8 mnkr
2019: 43,1 mnkr
2020: 42,1 mnkr
att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2018 till oförändrad nivå,
d. v. s. 22,26 kr.
Ledningsutskottets föreslår vidare kommunstyrelsen besluta
att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige
den 20 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med förslag till styrkort
och sektorsramar som inryms i beslutad ram 2018-2020,
att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i augusti redovisa
följande:
• Möjligheter som en gemensam fordonssamordning i kommunen kan ge
på effektivitet och kostnader i verksamheten samt ökad följsamhet mot
resepolicyn,

Justerandes sign

•

Handlingsplan med kostnadsberäkning för att förverkliga målet med
bredbandsutbyggnad, samt redovisa vilka effekter en ökad
bredbandsutbyggnad får för den kommunala organisationen,

•

En plan för framtida användning av samtliga kök i kommunens
organisation,
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Vilka avgifter som tas ut i den kommunala organisationen i jämförelse
med andra kommuner samt vilka grunder som gäller för ökning av
avgifterna.

att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i april/maj 2018
redovisa följande:
• Planering och kostnadsuppskattning av infrastruktur som krävs med
anledning av påfart till planerad förbifart söder om Eksjö stad,
•

Lokalförsörjningsplan för hela förvaltningen.

Ärendebeskrivning

Budgetramen för kommunens verksamheter 2018 har kommunfullmäktige
fastställt i oktober 2016 till 933,9 mnkr i driftbudget och 33,3 mnkr i
investeringsbudget.
Fokus i detta budgetarbete ligger därför på 2019 även om en avstämning av
ramen 2018 också görs. I detta skede är också fokus på totalramen och inte
sektorsramarna, som kommer att behandlas under hösten.
Budgetberedningen har, i sitt arbete med att föreslå en förvaltningsram, gått
igenom underlag för utrymme och behov. Som sammanfattning för att ta
ställning till förvaltningsram eller ”utgiftstak” 2018-2020 redovisas följande
underlag:
-

Budgetutrymme:
o Underlag för resultatkrav enligt budgetdirektivet
o Prognos för skatteintäkter och bidrag per 2017-04-27
o Utrymme för investeringar

-

Budgetbehov:
o Sammanfattning av sektorernas underlag för drift och investering
o Löneökningsantagande
o Jämförelse av verksamheternas kostnader 2015 ställt mot liknande
kommuner

-

Skillnad mellan budgetutrymme och budgetbehov

Utifrån budgetberedningens diskussioner lämnas också förslag till uppdrag till
kommande budgetberedning.
Budgetutrymme – underlag för resultatkrav enligt budgetdirektivet
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning
i kommunen och där ingår bland annat mål för resultatet.
Enligt budgetdirektivet ska budgeterat resultat vara minst 2 procent av
skatteintäkter och bidrag. Då extra statsbidrag för flyktingmottagande
2015-16 intäktsförts under 2015-16 är det möjligt att budgetera lägre
Justerandes sign
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resultat än 2 procent 2017-18, dock ska snittet för 2015-2018 vara minst 2
%. Snittet för budget och utfall senaste 10 åren ska vara minst 1,8 procent.
Nedan visas resultatutfallet från och med 2010 samt med det resultat som
kommunfullmäktige fastställt för 2018-19.
Bokslut
2011 2012 2013 2014

Budget
2015

2016

2017

2018

2019

Snitt
2020 Snitt 10 år 2015-18

Resultat i % 0,9% 0,9% 2,2% 2,1% 2,3% 4,1% 1,4% 1,0% 2,0% 2,0%
Mål:

1,9%
1,8%

2,2%
2,0%

Med utfallet 2016 och budgeten framöver är det möjligt att sänka resultatet
med motsvarande 1 procent 2018 och uppnå de angivna målen i direktivet.
Prognostiserat resultat efter mars är -1,3 procent. Om det resultatet blir
utfallet 2017 blir resultatet ett snitt på 1,6 procent på 10 år och 1,5 procent
2015-18 och målen uppnås inte.
Budgetutrymme – prognos för skatteintäkter och bidrag
Senast kända skatteprognos när budgetberedningen sammanträdde var från
2017-04-27.
I skatteprognosen är LSS-utjämningen osäker, den sjönk med 4 mnkr i
senaste prognosen men kommer troligen att förbättras vid nästa prognos i
juni då alla uppgifter som avser 2016 inte är uppdaterade i den senaste
prognosen. Samtidigt är också prognosen för fastighetsavgiften osäker då
SKL skriver att den kan vara alltför positiv för mindre kommuner, för Eksjös
del kanske 2 mnkr.
I prognosen ingår statsbidraget för välfärden. Det statsbidraget bygger på
mottagna flyktingar och befolkning. Under åren fasas flyktingmottagandet ut
ur beräkningen av bidraget och 2021 är det enbart befolkning som ligger till
grund för bidraget. För Eksjö kommuns del innebär det att bidraget sänks.
Skatteprognosen är beräknad på invånare enligt senaste
befolkningsprognosen 2017-04-27. Följande invånarantal per 1/11 året före
ligger till grund för skatteprognosen:
2017: 17 100 (verkligt utfall)
2018: 17 250
2019: 17 400
2020: 17 500
Vecka 19 i år var invånarantalet 17 204.
Utrymme förvaltningsram drift
Med gällande prognos för skatteintäkter och bidrag
2018: 1,0 %
2019: 2,0 %
2020: 2,0 %
finns det utrymme för förvaltningsram med:
Justerandes sign
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2018: 997,4 mnkr
2019: 1 004,7 mnkr
2020: 1 030,0 mnkr
Budgetbehov – löneökningsunderlag
Största enskilda kostnadsökningen mellan åren är löneökning. SKL
prognostiserar att timlönerna ska öka med 3,3-3,5 procent under
planperioden. Observera att det inte är detsamma som löneökningsprocent
som framkommer i löneförhandlingarna. I budget avsätts för resurser knutna
till personalkostnader 28-31 mnkr per år, där ska bland annat löneökning
inrymmas.
Budgetbehov - sektorernas underlag drift
Sektorerna har presenterat budgetbehov för 2018-2020. Medel för
oförändrad kvalitet respektive ökad ambition jämfört med
kommunfullmäktiges ram för 2018 har tagits upp. Nya förutsättningar kan
vara t.ex. nya lagar, förändringar i volymer m.m. Behoven sammanfattas i
nedanstående tabell:
2019

2018

Samhällsbyggnadssektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Kommunledningskontoret
Överförmyndarnämnden
KS/KF/Nämnder
Revisionen
Totalt sektorsramar

KF Ram KF Ram
2017
2018
39,2
39,3
59,9
59,5
375,6
379,1
380,8
380,7
64,9
64,4
3,1
2,9
6,8
6,8
1,2
1,2
931,5
933,9

Nya
Angelägna
förändrade
behov,
förutsättningar
ökad
2018
ambition
1,6
0,8
5,6
0,9
11,0
10,7
21,8
18,3
1,4
2,3
0,0
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
33,5
41,4

2020

Nödvändiga
Nödvändiga
behov för
behov för
upprätthålla Angelägna upprätthålla Angelägna
nuvarande
behov,
behov,
nuvarande
kvalitet (+ / -)
ökad
kvalitet (+ / -)
ökad
jmf 18
ambition
jmf 18
ambition
1,7
0,8
1,8
0,8
1,2
5,4
1,2
5,7
14,1
12,2
21,3
12,7
20,3
31,8
23,5
25,3
1,4
1,9
1,2
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38,9
52,2
49,2
46,1

Ej sek torsbundet
23,3

50,5

1,7

31,1

31,0

Utvecklingspott

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

KS medel för oförutsett

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

KS ofördelat flykting

0,9

3,4

0,0

-3,4

-3,4

KS flyktingmedel för föreningar

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultatfond

2,5

2,5

0,0

0,0

0,0

Kapitalkostnad

1,5

2,7

1,9

0,0

0,0

0,0
961,8

-5,5
989,1

5,5
42,6

Personalpott

Ofördelad neddragning
Totalt förvaltningsram

41,4

5,5
72,2

52,2

5,5
82,4

46,1

I kvartalsrapporten prognostiseras ett underskott för sektorerna med 27,5
mnkr, främst inom sociala sektorn. Hänsyn har tagits i budgetunderlaget till
orsaker som volymförändringar som föranlett det befarade underskottet
2017.
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Skillnad mellan budgetutrymme och budgetbehov
Det är en skillnad mellan det budgetutrymme och det budgetbehov som finns
i driftbudgeten på 34-57 mnkr under 2018-2020. Differensen illustreras i
nedanstående tabell:
2018

Totalt förvaltningsram

2019

2020

Nödvändiga
Nödvändiga
behov för
behov för
Nya
Angelägna upprätthålla Angelägna upprätthålla Angelägna
behov,
behov,
förändrade
behov,
nuvarande
nuvarande
KF Ram KF Ram förutsättningar
ökad
ökad
ökad
kvalitet (+ / -)
kvalitet (+ / -)
2017
2018
ambition
ambition
2018
ambition
jmf 18
jmf 18
961,8
989,1
42,6
41,4
72,2
52,2
82,4
46,1

Rambehov

1 031,7

Utrymme

997,4

Skillnad utrymme- rambehov

-34,3

Förändrat ramutrymme jmf KF 2018

1 073,1

1 061,3

1 113,5

1 071,5

1 004,7
-75,7

-56,6

8,3

1 117,5

1 030,0
-108,8

-41,4

15,6

-87,5

40,9

Investeringsbudget
Investeringsbehoven är större än det utrymme som finns 2018 och 2020,
medan behoven är lägre 2019 än det utrymme som finns (se nedanstående
tabell). Utrymmet bygger på att resultatet från och med 2019 höjs från 1
procent till 2 procent vilket innebär att investeringsutrymmet blir högre 20192020.
Behov
Tillägg
Progn
KF 2017 fr 2016 Bu 2017 2017

Sektor, motsv

Samhällsbyggnadssektorn
Tillväxt och utvecklingssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Kommunledningskontoret
Totalt

KF 2018

2018

2019

2020

21,8

12,0

33,8

29,0

19,8

19,8

20,1

59,5

4,0

-0,5

3,5

3,6

3,5

3,5

3,5

3,6

3,4

0,7

4,1

3,4

3,7

5,4

3,6

2,5

7,9

2,0

9,9

9,5

2,4

3,8

2,7

2,1

3,6

0,4

4,0

4,0

4,0

4,0

2,5

4,5

40,7

14,5

55,2

49,4

33,4

36,5

32,3

72,2

Utrymme

32,8

43,1

42,1

Differens

-3,7

10,8

-30,1

Diana Laitinen Carlsson (S), Lennart Gustavsson (S), Ulla Hägg (S) och Lea
Peterson (MP) har tidigare reserverat sig mot alliansens budget 2017-2019,
men har inga invändningar mot förslaget utifrån rådande nuläge. De står till
fullo bakom utredningsuppdragen.
Beslutsunderlag
Budgetunderlag från ekonomiavdelningen
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Lu § 81 Granskning av upphandlingsprocessen
Dnr 2017-KLK0085
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreslaget yttrande som sitt eget,
att anmäla yttrandet till kommunfullmäktige,
att uppdra till förvaltningen att granska samtliga direktupphandlingar över 15
tkr som gjorts utanför ramavtal,
att resultatet av granskningen redovisas för respektive nämnd två gånger
årligen,
att respektive sektors resultat anmäls till kommunstyrelsen, samt
att uppdra till förvaltningen att aktivt skapa möjligheter för
upphandlingsavdelningen att regelbundet medverka vid ledningsgruppsmöten
och arbetsplatsträffar.
Ärendebeskrivning
Deloitte AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö
kommun genomfört en granskning av upphandlingsprocessen inom
kommunstyrelse och nämnder. Granskningens syfte har varit att erhålla en
helhetsbild hur kommunstyrelse och nämnder hanterar sina upphandlingar.
Deloitte ABs sammanfattade bedömning är att kommunstyrelse och nämnder
inom Eksjö kommun delvis har en ändamålsenlig organisation för att
genomföra upphandlingar
I sin rapport framhåller Deloitte följande rekommendationer:
1. Kommunstyrelse och övriga nämnder bör formalisera en rutin för att säkerställa att
gränsvärdet för direktupphandling av en och samma leverantör inte överskrids
För att kontrollera sektorernas efterlevnad av antagna riktlinjer för
direktupphandling har ekonomi- och upphandlingsavdelningen under 2015
och 2016 vid tre tillfällen granskat samtliga verifikationer från leverantörer
där ramavtal saknas och inköpsvärdet överstiger 15 tkr exklusive moms. Av
riktlinjerna framgår att dokumentationsprotokoll ska sändas till ekonomi- och
upphandlingsavdelningen som därmed får ett uppföljningsansvar, bl.a. för att
beloppsgräns för direktupphandling framöver inte ska överskridas.
Samtliga genomförda kontroller har visat att det finns en klar
förbättringspotential hos verksamheterna beträffande konkurrensutsättning
och dokumentation av genomförda upphandlingar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-16

11 (33)

Noterbart är dock att ovanstående kontroller under 2015 och 2016 har skett
på redan genomförda direktupphandlingar. Att i förväg kontrollera om en
enskild sektors direktupphandling bidrar till att kommunens totala
inköpsvärde för produktgruppen överskrider beloppsgräns för
direktupphandling är i dagsläget inte praktiskt genomförbart. En sådan
kartläggning och handläggning av framtida direktupphandlingar med lågt
värde skulle vara mycket tidskrävande och kräver ökade resurser i såväl
datastöd som personal.
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder bör upprätta skriftliga rutinbeskrivningar som
beskriver hur inköp och upphandling ska utföras och vem som ska vara delaktig i de olika
processerna
I Eksjö kommuns Upphandlings- och inköpspolicy, som antogs av
kommunfullmäktige 2014-02-07, framgår att upphandling som överstiger
beloppsgräns för direktupphandling, vilket under 2016 motsvarade 534 890
kr, ska sådan upphandling utföras av ekonomi- och upphandlingsavdelningen
i samråd med berörd verksamhet.
I Eksjö kommuns Riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy, som antogs
av kommunstyrelsen 2014-09-02, framgår hur inköp/upphandling med värde
upp till 534 890 kr ska genomföras med konkurrensutsättning och att beslut
om leverantör ska undertecknas av behörig person enligt delegationsordning.
Utöver ovanstående dokument finns det på Eksjö kommuns intranät en
Upphandlings- och inköpsskola tillgänglig för samtlig personal.
Kommunstyrelsen anser att de skriftliga rutinbeskrivningar som finns för
inköp och upphandling är tillräckliga, men att informationen om dessa
behöver spridas genom riktade utbildningar till de olika sektorerna enligt
nedanstående.
3. Skapa utbildningsrutiner avseende upphandling inom kommunstyrelsen och nämnderna
Utbildning/information avseende upphandling sker regelbundet vid
nyanställning av personal med chefsbefattning. Därutöver sker detta vid
enskilda tillfällen, t.ex APT, chefsdagar och nämndmöten.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att rutiner för utbildningsinsatser behöver
utvecklas.
4. Se över möjligheten att inom kommunstyrelse och tillhörande nämnder minska antalet
personer som har befogenhet att genomföra inköp
Det finns ett stort antal personer som har befogenhet att göra inköp. I
pågående arbete med att införa e-handel kommer dessa att minska.
Eksjö kommun har sedan några år tillbaka påbörjat arbetet med införande av
e-handelssystem. Införandet har dock tagit längre tid än planerat beroende på
Justerandes sign
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tekniska orsaker men även brist på personella resurser. Under hösten 2017
kommer dock personella resurser att frigöras för att om möjligt öka takten på
införandeprocessen.
För att kunna utföra inköp/beställningar i e-handelssystemet krävs att
personalen har tillgång till systemet med personlig inloggning, samt
genomgått utbildning i e-handelssystemet. I dagsläget genomförs utbildning
för personal som ska vara beställare inom produktgrupperna livsmedel och
läromedel.
Successivt kommer ytterligare nya produktområden att läggas in i ehandelssystemet med målsättningen:
- att antalet beställare minskar
- att behöriga beställare efter genomgången utbildning blir mer kvalificerade
och avropar ”rätt” produkter från ”rätt” leverantör.
5. Kommunstyrelsen bör tillse att samarbetet mellan sektorer och kommunens
upphandlingsenhet stärks
I rapporten framkommer att ”samarbetet mellan sektorer och kommunens
upphandlingsenhet fungerar mycket väl i de fall upphandlingsenheten
kontaktas”.
Genom de internkontroller och utbildningsinsatser som genomförts under
2016 och 2017 har medvetenheten ökat hos förvaltningen om LOU och
övriga antagna dokument, vilket bidragit till att efterfrågan på
upphandlingsavdelningens tjänster stadigt har ökat.
Med de ökade utbildningsinsatser som föreslagits stärks samarbetet mellan
sektorerna och upphandlingsavdelningen.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport från Deloitte
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 9
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 91
Tjänsteskrivelse från upphandlingschef Sven-Erik Johansson, 2017-04-28
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Lu § 82 Ekologiskt och kravmärkt kött på vår
skola (Hultskolan), medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0137

Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att vid utformning av krav inför kommande livsmedelsupphandling ska, i den
mån det är möjligt, åsikterna från medborgarförslaget beaktas.
Ledningsutskottet föreslår vidare:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Elever på Hultskolan har genom Hanna Käll och Elin Stejdahl lämnat ett
medborgarförslag om att de vill ha ekologiskt och kravmärkt kött på sin
skola. Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15, § 251, att återremittera
medborgarförslaget för vidare utredning om ett pilotprojekt på Hults skola.
Pilotprojekt är bra att göra om man är osäker på hur något nytt kan fungera
och vill pröva erfarenheterna av det på ett mindre område. Man kan då dra
slutsatser av det innan man inför det i större skala. Det kan vara bra att göra
om man till exempel ska pröva ett nytt arbetssätt. När det gäller krav på hur
mat producerats finns inga oklara frågor som ett pilotprojekt i en skolmatsal
kan belysa.
Idag serveras kött med god kvalitet och högt ställda krav till alla elever i Eksjö
kommun. Målsättning är att allt kött som serveras ska komma från djur som
haft det bra. De köttråvaror som serveras har sitt ursprung både inom och
utom Sveriges gränser, beroende på råvarans egenskaper, till exempel om den
levereras fryst eller färsk. Oavsett ursprung uppfyller råvarorna samtliga
ställda miljö- och djurskyddskrav. Krav har också ställts på djurhållning,
transporttider, samt hur avlivning och andra ingrepp ska gå till.
De synpunkter som medborgarförslaget framför är viktiga och kommer att
tas med i kommande upphandling då det alltid går att göra lite mer och lite
bättre för att nå målet om ett hållbart samhälle.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Hanna Käll och Elin Stejdahl, 2016-05-19
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-21, § 151
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 250, 2016-11-29, § 332
Eksjö kommuns upphandlings- och inköpspolicy
Tjänsteskrivelse från kostekonom Gun Svensson, 2016-11-07
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 174
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15, § 251
Tjänsteskrivelse från kostekonom Gun Svensson, 2017-05-05
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Lu § 83 Borghild Ross minnesfond stiftelse,
Eksjö kommun som förvaltare, samt val av
revisor och revisorssuppleant
Dnr 2016-KLK0149

Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anknuten förvaltning för Borghild Ross minnesfond stiftelse utövas
genom kommunstyrelsen,
att överlämna till valberedningen att lämna förslag på revisor och
revisorssuppleant till Borghild Ross minnesfond stiftelse, samt
att stiftelsen i övrigt ska omfattas av kommunens interna regelverk avseende
stiftelser.
Ärendebeskrivning
Med anledning av Kammarkollegiets beslut om att bevilja ansökan om
permutation för Borghild Ross Minnesfond Stiftelse bör kommunfullmäktige
fatta vissa beslut.
Kommunstyrelsen utses som förvaltare. Det överlämnas till valberedningen
att lämna förslag på revisor och revisorssuppleant till Borghild Ross
minnesfond stiftelse. Val av revisor och suppleant föreslås överensstämma
med de val som gjorts för övriga kommunens förvaltade stiftelser. Då
stiftelsens kapital understiger 1 500 000 kr, torde revisor inte behöva vara
godkänd eller auktoriserad.
I övrigt följer stiftelsen kommunens interna regelverk för förvaltning av
kommunens förvaltade stiftelser.
Det överlämnas till kommunstyrelsen att utse en nämnd som ansvarar för del
av den allmänna administrationen, inkluderat beslut om utdelning, samt
överlämna uppgifter om den ekonomiska förvaltningen till kommunens
förvaltning samt att så snart revisor och revisorssuppleant är vald, lämna in
ändringsanmälan avseende ändrad förvaltare, revisorer och revisorssuppleant
till länsstyrelsen och ta initiativ till ett överlämningsmöte med tidigare styrelse
och kommunstyrelsens företrädare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från f. d. kommunjurist Elisabeth Hagelberg, 2017-04-24
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Lu § 84 Årsredovisning 2016 jämte
revisionsberättelse – Mediacenter Jönköpings
län
Dnr 2017-KLK0104
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja kommunens representanter i direktionen för
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län, ansvarsfrihet för år
2016, samt
att godkänna upprättad årsredovisning för Mediacenter Jönköpings län för
2016.
Diana Laitinen Carlsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har
upprättats. Årets resultat uppgår till 675 tkr.
Utsedda revisorer tillstyrker 2017-04-06 att förbundsdirektionens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning
fastställs.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2016 för Mediacenter Jönköpings län, 2017-04-26
Revisionsberättelse, 2017-04-06
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Lu § 85 Vision 630 - handlingsplan
Dnr 2017-KLK0114
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta fram en ny vision för Eksjö kommun,
att en styrgrupp bildas bestående av kommunstyrelsens - och
kommunfullmäktiges presidier,
att en referensgrupp bildas bestående av utökade nämnds- och helägda
bolags presidier, samt av en representant från vardera Miljöpartiet,
Liberalerna och Sverigedemokraterna, samt
att sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst delges
referensgruppen från anslaget för tillfällig beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2009-03-26, § 43, Vision 2020 ”Eksjö kommun –
Småland som bäst”.
År 1403 bildades Eksjö, Vision 630 tar sikte på 630 år efter bildandet. För att
lösa uppdraget med att skapa en ny vision bildas en styrgrupp bestående
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidier. Referensgrupp bildas
av utökade nämnds- och helägda bolagsstyrelse presidier, samt av en
representant från vardera Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna.
Styrgruppens arbete påbörjas i augusti/september med målsättningen att anta
ny vision i februari 2018. Referensgruppen kommer att samlas vid workshops
under arbetets gång.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2017-05-09
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Lu § 86 Reglemente för krisledningsnämnden revidering
Dnr 2017-KLK0109
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna nytt reglemente för krisledningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2007-02-22, § 7, reglemente för
krisledningsnämnden i Eksjö.
Nämndens ledamöter och ersättare är tillika ledamöter och ersättare i
ledningsutskottet. Kommunfullmäktige valde 2014-11-27, § x, sju ledamöter
och sju ersättare i krisledningsnämnden för 2015-01-01—2018-12-31.
Anledningen var att den politiska organisationen ändrades och antalet
ledamöter i ledningsutskottet utökades från fem till sju med lika många
ersättare. Dock reviderades inte reglementet i samband med detta.
När fullmäktige väljer ledamot eller ersättare till ledningsutskottet måste även
ett likalydande beslut avseende ledamot eller ersättare i krisledningsnämnden
fattas, för att uppnå personunion.
Ytterligare revideringar och tillägg har gjorts i reglementet. Bland annat
tillägget av bestämmelsen om hur nämnden kan träda i funktion. Enligt
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), är det ordföranden eller vid
dennes förhinder vice ordförande i krisledningsnämnden som bedömer när
en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Har båda
förhinder sammankallas nämnden på begäran av en enskild ledamot.
Beslutsunderlag
Reglemente för krisledningsnämnden i Eksjö kommun, 2017-04-18
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Lu § 87 Förskoleverksamheten i Kvarnarp,
Eksjö
Dnr 2016-BUN0085
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att förorda att ny förskola byggs i Kvarnarp, Eksjö,
att iordningsställa de lägenheter som idag nyttjas till förskola till lägenheter
igen, samt
att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Genomförd utredningen av barn- och ungdomssektorn visar att behovet av
förskoleplatser, enligt prognos, täcks av de tre befintliga
förskoleavdelningarna, samt Svenska kyrkans nyetablering av en förskola med
två avdelningar i anslutning till Mariakapellet. Befintlig förskola som är
placerad i åtta lägenheter är i stort behov av renovering, av både inre och
yttre miljö.
Eksjö Kommunfastigheter AB och Eksjöbostäder AB redovisar
budgetkostnad om 18 mnkr för nybyggnation av en förskola med tre
avdelningar och mottagningskök.
Noteras bör att kostnaden omfattar de förutsättningar som angivits, således
påverkas kostnaden vidare av krav från sektorn, samt lagkrav, marknadsläget
och tidsplan. Utemiljö och parkering är medräknat i kostnaden, dock inte köp
av mark.
Kostnaden för att iordningsställa förskola till lägenheter utgör 4 mnkr.
Kostnaden för att renovera befintlig förskola, samt bygga nya entreér utgör
15 mnkr. Alternativet att renovera förskolan medför att befintlig verksamhet
måste flytta ut och bedrivas i annan lokal under tiden. Kostnaden för detta är
inte medräknad. Likaså har inte någon brandskyddsdokumentation
genomförts varför det finns risk att kostnader kan uppstå även för detta.
Beslutsunderlag
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2016-10-12, § 156
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 311
Utredning från Eksjö Kommunfastigheter AB, 2017-03-28
Tjänsteskrivelse från sekreterare Linda Davidsson, 2017-05-08
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Lu § 88 Indelning av valkretsar inför
landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län
Dnr 2017-KLK0108
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att till Parlamentariska nämnden, Region Jönköpings län, meddela att Eksjö
kommun förordrar tre valkretsar enligt följande:
-

Habo-Mullsjö- Jönköping
Tranås-Aneby-Eksjö-Nässjö-Sävsjö-Vetlanda
Värnamo-Vaggeryd-Gislaved-Gnosjö

Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län har haft sju valkretsar, sammansättningen har varit
densamma sedan 70-talet. Enligt vallagen ska en valkrets vara utformad så att
den kan ha minst åtta fasta valkretsmandat.
Den parlamentariska nämnden i Region Jönköpings län har analyserat
nuvarande valkretsindelning i förhållande till vallagens kapiltel 4 avseende
den demografiska utvecklingen. Länets kommuner har beretts tillfälle att
lämna synpunkter på utredningen.
Jönköpings läns landsting innefattade valåret 2014 sju valkretsar enligt
följande:
Valkrets
Habo-Mullsjö- Jkpg V
Jönköping Ö
Nässjö
Aneby-Tranås-Eksjö
Sävsjö-Vetlanda
Värnamo-Vaggeryd
Gislaved-Gnosjö
Totalt

Andel %
röstberättigade
17,70
25,82
8,61
12,30
10,96
13,53
11,08
100

Antal fasta
mandat
13
18
6
9
8
10
8
72

Befolkningsutvecklingen och antalet röstberättigande inom respektive
valkrets proportionellt kan ha förändrats över tiden. Mot den bakgrunden
redovisar den parlamentariska nämnden tre olika alternativ till
valkretsindelning, varav en består av tre valkretsar och två alternativ om fyra
valkretsar enligt följande:
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Alt 1 fyra valkretsar
Valkrets
Habo-Mullsjö- Jkpg
Tranås-Aneby-Nässjö
Eksjö-Vetlanda-Sävsjö
Värnamo-Vaggeryd-Gislaved-Gnosjö
Totalt
Alt 2 fyra valkretsar
Valkrets
Habo-Mullsjö- Jkpg
Tranås-Aneby-Eksjö
Nässjö-Vetlanda-Sävsjö
Värnamo-Vaggeryd-Gislaved-Gnosjö
Totalt
Alt 3 tre valkretsar
Valkrets
Habo-Mullsjö- Jkpg
Tranås-Aneby-Eksjö-Nässjö-VetlandaSävsjö (Höglandet)
Värnamo-Vaggeryd-Gislaved-Gnosjö
(GGVV)
Totalt

Andel %
röstberättigade
43,52
15,94
15,93
24,62
100

Antal fasta
mandat
31
12
11
18
72

Andel %
röstberättigade
43,52
12,30
19,57
24,62
100

Antal fasta
mandat
31
9
14
18
72

Andel %
röstberättigade
43,52

Antal fasta
mandat
31

31,87

23

24,62

18

100

72

I samtliga tre redovisade alternativ kommer Jönköpings kommun tillsammans
med Habo och Mullsjö kommuner att vara störst och ha flest fasta mandat.
Mandatfördelningen bygger på 2014 års röstberättigade.
En kontroll av 2016 års utfall av personer 18 år och äldre visar att den
demografiska utvecklingen inte hittills nämnvärt förändrat proportionerna.
Ett nytt förslag till valkretsindelning bör ta sikte på vad som är bäst för
regionen i sin helhet och inte till varje enskild kommun eller valkrets.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-05-09
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Lu § 89 Alarmeringstjänster, upphandling
Dnr 2017-KLK0077
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna prolongering av gällande avtal mellan Eksjö kommun och SOS
Alarm för perioden 2018-01-01—2019-12-31 med möjlighet till förlängning
om 1 + 1 år,
att arbetsgruppen inom RäddSam F uppdras att slutföra förhandlingarna med
SOS Alarm, samt
att uppdra åt räddningschefen att för Eksjö kommun teckna avtal med SOS
Alarm AB när arbetsgruppen slutfört förhandlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunerna inom RäddSam F har från 2013-01-01 till 2015-12-31, med
möjlighet till förlängning i upp till två år, tecknat avtal med SOS Alarm AB
avseende alarmeringstjänster. Avtalen har förlängts att gälla till 2017-12-31.
För närvarande pågår en utredning om hur 112-verksamheten i Sverige ska
organisera i framtiden. Bedömningen är att från 2018/2019 finns beslut om
hur alarmeringsverksamheten i landet ska vara organiserad och i drift. Med
anledning av att nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet har en arbetsgrupp
tillsatts inom RäddSam F. I avvaktan av pågående utredning och förväntat
beslut föreslås att nu gällande avtal prolongeras att gälla för perioden 201801-01—2019-12-31 med möjlighet till förlängning ytterligare 1 + 1 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från räddningschef Micael Carlsson, 2017-04-05
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Lu § 90 Mediacenter Jönköpings län, budget
2018 - samråd
Dnr 2017-KLK0093
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisat förslag avseende budget 2018 för Mediacenter
Jönköpings län, samt
att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning

I enlighet med förbundsordningen för Mediacenter i Jönköpings län
översänds förslag till budget 2018 för samråd i medlemskommunerna.
Mediacenters direktion avser att höja medlemsavgiften 2018, vilket för Eksjö
kommun innebär 449 tkr, en ökning om 53 tkr kr mot föregående år.
Beslutsunderlag
Samråd inför fastställande av Mediacenters budget 2018, 2017-04-10
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Lu § 91 Budgetuppföljning per 2017-04-30
Dnr 2017-KLK0065
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna redovisad rapport, samt
att rapporten anmäls till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets driftutfall efter 4 månader är 26,1 mnkr, vilket
motsvarar 41 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 33
procent.
Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 65,1 mnkr vilket
motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 0,8 mnkr. Den procentuella
avvikelsen mot budget i prognosen är 1 procent. 1,1 mnkr av avvikelsen
planeras att täckas av kommunledningskontorets resultatfond.
Kommunledningskontorets investeringsutfall efter 4 månader är 0 mnkr
vilket motsvarar 0 procent av helårsbudgeten.
Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 4 mnkr
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0 mnkr.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2017-04-30
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Lu § 92 Eksjö Stadsutveckling, organisation
Dnr 2017-KLK0107
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att tillstyrka en förändring av organisationen för Eksjö Stadsutveckling i
enlighet med alternativ 1, innebärande att Eksjö Handel, Eksjö
Fastighetsägareförening, Eksjöbostäder och Eksjö kommun ska utgöra
medlemmar i Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förening efter beslut vid
nästa årsstämma, samt
att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kontinuerlig samverkan med handeln och fastighetsägarna för utveckling av
Eksjös stadskärna har i olika former pågått sedan början av 1990-talet. För att
stärka samverkan och få ett ökat och mer individuellt engagemang bildades
under 2011 Eksjö Stadsutveckling ekonomiska förening (ESU) som nu är det
forum som finns för samverkan kring centrumutveckling. Medlemmarna
utgörs av Eksjö kommun, Eksjöbostäder, enskilda näringsidkare, främst inom
handel och service, samt fastighetsägare.
Den ursprungliga målsättningen om ett ökat individuellt engagemang har inte
uppnåtts. Dessutom har antalet medlemmar minskat något under senare år.
Det finns emellertid en problematik kring att förklara för den enskilde
handlaren eller fastighetsägaren varför man ska vara med i flera
organisationer, Eksjö Stadsutveckling och Eksjö Handel alternativt
Fastighetsägareföreningen. Dessutom finns Eksjö.nu för allmänna
näringslivsfrågor, där vissa av företagen i centrum är med. Nuvarande
organisation innebär också att ESU måste lägga en hel del tid på
medlemsfunktioner (medlemsregister, fakturering etc).
Mot denna bakgrund har frågan om organisation för centrumutveckling
diskuterats i styrelsen för ESU under senaste året. Styrelsen utsåg en
arbetsgrupp, som tagit fram två alternativ till nuvarande organisation.
Alternativ 1 bygger på att enbart parterna Eksjö kommun, Eksjöbostäder,
Eksjö Handel och Fastighetsägareföreningen ingår som medlemmar i Eksjö
Stadsutveckling.
Alternativ 2 innebär att Eksjö Handel och Fastighetsägareföreningen upphör
som organisationer och att handlare, fastighetsägare med flera enbart är
medlemmar i ESU. Alternativ 2 har förkastats av Eksjö Handel och är
därmed inte längre aktuellt.
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Eksjö Handel och Fastighetsägareföreningen i Eksjö ska inför nästa
styrelsemöte i ESU den 16 maj meddela sin syn i organisationsfrågan.
För Eksjö kommuns del är det angeläget att samverkan för utveckling av
Eksjö stadskärna fungerar väl och att den organisatoriska lösningen är så
renodlad och fokuserad som möjligt. Mot den bakgrund som redovisats ovan
finns övervägande skäl som talar för en förändring i enlighet med alternativ 1.
Formellt beslut om förändringen kan fattas först vid årsstämma våren 2018.
Målsättningen vad gäller ekonomin måste vara att den totala budgeten om
cirka 400 tkr inte ska minska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2017-04-24
____________________________________________________________
Utdrag:
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Lu § 93 Beslut fattade med stöd av delegation
Dnr 2017-KLK0005
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlingschefen
Inköp, Upphandling
-

Ramavtal för hobbymaterial för perioden 2017-05-01–2018-05-18 har
tecknats med Staples Sweden AB
Ramavtal för Idrottsleksaker för perioden 2017-05-01–2018-05-18 har
tecknats med Staples Sweden AB
Ramavtal för Leksaker för perioden 2017-05-01–2018-05-18 har tecknats
med Lekolar AB
Ramavtal för städtjänster för perioden 2017-06-01–2019-05-31 med
möjlighet till förlängning 1+1 har tecknats med Höglandets Städ AB.
Ramavtal för städtjänster för perioden 2017-06-01–2019-05-31 med
möjlighet till förlängning 1+1 har tecknats med Grönt & Fint i Eksjö AB

Beslut fattade med stöd av delegation av kommundirektören
Delegationsbeslut, personalärende - disciplinpåföljd
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut från upphandlingschefen
________________________________________________________________
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Lu § 94 Budget 2017-2018, åtgärder
Dnr 2017-KLK0113
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har 2017 500 tkr i budgetmedel för en
integrationstjänst. Om dessa medel inte används under året kommer resultatet att
visa ett överskott, i övrigt är det svårt att skapa ytterligare överskott för 2017.
Åtgärdsförslag för 2018 består av personalresurser, vilket får direkta
konsekvenser för berörda verksamheter. Konsekvenserna innefattar ökad
arbetsbelastning och möjlighet att upprätthålla lagliga krav.

Kommunledningskontorets avvikelser per den 30 april består av:
+500 tkr, integrationstjänst vid kansliavdelningen
+300 tkr, vakant tjänst vid ekonomi- och upphandlingsavdelningen
-100 tkr, företagshälsovård personalavdelningen
-350 tkr, utryckningskostnader vid räddningstjänsten
Beslutsunderlag
Skrivelse från ekonomiavdelningen
----
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Lu § 95 Tillstånd till allmän kameraövervakning
– Länstrafiken Jönköpings län
Dnr 2017-KLK0115
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att inte ha någon erinran mot ansökan om tillstånd till kameraövervakning
med drönare för Länstrafiken, Region Jönköpings län.
Ärendebeskrivning
Länstrafiken, Region Jönköpings län, har ansökt om tillstånd till
kameraövervakning på Krösatågen som trafikerar tåglinjerna Jönköping –
Tranås, Nässjö – Eksjö, Nässjö – Vetlanda, Nässjö - Tranås, Jönköping Värnamo, Jönköping – Nässjö – Alvesta – Växjö samt Nässjö – Värnamo –
Halmstad. Ansökan omfattar 10 dieselmotorvagnar och 10 elmotorvagnar.
Enligt 18 § kameraövervakningslagen (2013:460), ska länsstyrelsen inhämta
yttrande från berörd kommun innan tillstånd om kameraövervakning
meddelas.
Yttrande ska lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 12 juni
2017.
Beslutsunderlag
Ansökan från Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-05-15
Utdrag:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Lu § 96 Solkraftsutmaningen, remiss från
Klimatrådet i Jönköpings län
Dnr 2017-KLK0116
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att konstatera att Eksjö Kommunfastigheter AB installerar solceller
motsvarande 32 kWh i linje med Klimatrådets solkraftsutmaning.
Ärendebeskrivning
För att uppmuntra installationen av solel i länet har ett tvåårigt
kunskapshöjande projekt initierats av Klimatrådet i Jönköpings län. Projektet
är knutet till Jönköpings läns etappmål att vid år 2020 vara 50 procent
självförsörjande på förnybar el.
Ett förslag till Solkraftsutmaning har skickats ut på remiss. Det övergripande
målet är att år 2050 produceras i Jönköpings län minst 9 TWh förnybar
energi. År 2050 är utsläppen av koldioxid mindre än 1 ton per invånare och
år. Etappmål är att det år 2020 finns solcells- och vindkraftsanläggningar som
tillsammans med el från kraftvärme gör att Jönköpings län till minst 50
procent är självförsörjande på el.
Uppföljning görs av Länsstyrelsen halvårsvis med start årsskiftet 2017/2018,
för återrapportering till rådet.
Beslutsunderlag
Remiss från Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-03-24
______________________________________________________________
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Lu § 97 Minska matsvinnet, remiss från
Klimatrådet i Jönköpings län
Dnr 2017-KLK0117
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att genomföra de föreslagna åtgärderna för att minska matsvinnet.
Ärendebeskrivning
Klimatrådet i Jönköpings län skickade ut till klimatrådets medlemmar en
remiss på en gemensam satsning att minska matsvinnet i alla led. Åtgärden
bidrar till Regeringens etappmål för ökad resurshushållning i
livsmedelskedjan. Skolkök och andra storkök i Sverige beräknas slänga
58 000 ton matavfall per år, 52 % av detta beräknas ske i onödan.
Måltidsverksamheten är beredd att genomföra de föreslagna åtgärderna. I
sammanhanget kan nämnas att det redan idag genomförs flera riktade projekt
för minskat matsvinn.
Beslutsunderlag
Remiss från Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-03-24
____________________________________________________________
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Lu § 98 Obesvarade motioner och
medborgarförslag, förteckning
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Förteckning obesvarade motioner och medborgarförslag redovisas.
-----
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Lu § 99 Anmälningslista
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls vid dagens överläggning:
Tillstånd till kameraövervakning, Metria AB – beslut
-Uttalande om rätten till kostnadsfri ledsagning
--
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