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Lu § 100 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Lu § 100 Godkännande av föredragningslistan ..................................................................... 3
Lu § 101 Valborg, en riskhelg för unga - motion .................................................................. 4
Lu § 102 Ambassadörer Islamisk förening – ansökan från kommunstyrelsens
integrationspott .......................................................................................................................... 6
Lu § 103 Riktlinjer för flaggning i Eksjö kommun - revidering.......................................... 8
Lu § 104 Budgetuppföljning per 2017-05-31......................................................................... 9
Lu § 105 Tillstånd till allmän kameraövervakning, Naturavdelningen vid
Länsstyrelsen Jönköpings län .................................................................................................10
Lu § 106 Måltidspolicy för Eksjö kommun, remiss - information ...................................11
Lu § 107 Långsiktig plan för måltidsverksamheten i Eksjö kommun..............................12
Lu § 108 Obesvarade motioner och medborgarförslag, information ..............................13
Lu § 109 Flyktingsituationen, nuläge - information............................................................14
Lu § 110 Beslut fattade med stöd av delegation ..................................................................15
Lu § 111 Anmälningsärenden ................................................................................................16
Ärendebeskrivning
Punkt 12, Upphandlingsärende och 13, Markärenden, utgår från
dagordningen.
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Lu § 101 Valborg, en riskhelg för unga - motion
Dnr 2017-KLK034
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Diana Laitinen Carlsson (S), Lennart Gustavsson (S) och Bo Bergvall (S)
reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har genom Malin Jakobsson (S) i motion 2017-02-20
föreslagit att man utreder möjligheten att anordna någon typ av aktivitet vid
valborg.
Motionären tar upp ett angeläget ämne för att motverka alkoholdebut i tidig
ålder och refererar till en undersökning, genomförd av SIFO på uppdrag av
IQ, av vilken framgår att 3 av 4 föräldrar till barn i åldern 13-17 år, vill se fler
alkoholfria aktiviter under Valborg.
I en annan undersökning svarar 90 procent av föräldrar till barn i åldern
13-17 år, att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker
alkohol i samband med skolavslutningen. 77 procent av de tillfrågade
föräldrarna uppger även att de vill se fler alkoholfria aktiviteter för ungdomar
under 18 år i samband med skolavslutningen på orten där de bor.
Polisen meddelar att just Valborg under senare år har varit lugnare än tidigare.
Samma bild ger ungdomsfältarna. I nyligen antagen handlingsplan för
Trygghet och Säkerhet finns listade aktiviteterna av förebyggande karaktär för
att förhindra att ungdomar hamnar i drogberoende eller kriminalitet.
SAMBUF (kommunens samarbetsorgan för barn- och ungdomsfrågor) som
består av företrädare från socialttjänst, skola, elevhälsan,
ungdomsverksamhet, kultur-och fritid, polisen med flera, jobbar
förebyggande och där information utbyts inför större helger eller evenemang.
Kommunen har också tillsammans med Polisen tecknat ett avtal om
medborgarlöfte för 2017 där ett av målen är att minska risken för unga att
hamna i drogberoende och kriminalitet.
Det förebyggande arbetet mot tidiga alkoholdebuter måste ske i samverkan
mellan kommun, offentliga myndigheter, civilsamhället och dess ideella
organisationer och vårdnadshavare. Mot bakgrund av redovisad utredning
förordas att det förebyggande arbetet mot tidig alkoholdebut sker under hela
året. Behovet av särskilda insatser vid just Valborg bedöms för närvarande
litet.
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Beslutsunderlag
Motion från S-gruppen genom Malin Jakobsson (S), 2017-02-20
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 33
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 61
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-05-09
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 102 Ambassadörer Islamisk förening –
ansökan från kommunstyrelsens
integrationspott
Dnr 2017-KLK074
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Ambassadörer Islamiska förening bidrag motsvarande
57 700 kr,
att finansieringen sker via kommunstyrelsens integrationspott för föreningar,
samt
att återredovisning sker i enlighet med framtagen mall.
Ledningsutskottet beslutar vidare
att uppdra till förvaltningen att kontinuerligt föra en dialog med föreningen
så att den demokratiska värdegrunden beaktas vid ansökan av
föreningsbidrag.
Carina Lindström (M) och Ulf Björlingson (M) reserverar sig mot beslutet. Se
bilaga 1.
Ärendebeskrivning
Ambassadörer Islamiska förening, ansöker om 60 tkr ur kommunstyrelsen
integrationspott för föreningar. De ansökta medlen avser främst hyra av lokal
som uppgår till 4 tkr/månad. Övriga kostnader som ansökan avser är
el 1 200 kr/år, försäkring 1 836 kr/år och internet 6 600 kr/år.
Redovisade kostnader för ansökan uppgår till 57 634 kr.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-02, § 115, att återremittera ärendet för
vidare utredning.
Utvecklingschefen har i samband med ansökan haft ett möte med
kontaktperson för föreningen. Vid mötet överlämnades årsredovisning,
revisionsberättelse för 2016 och föreningens stadgar. Bedömningen är att
föreningen uppfyller kriterierna för ansökan ut kommunstyrelsens
integrationspott för föreningar i enlighet med antagna riktlinjer.
Moderaterna reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Även om Ambassadörer Islamiska Förening genomför ett antal aktiviteter
som sysselsätter barn, unga och vuxna så ser vi inte att det handlar om
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integration. Föreningen har valt att ha egna scouter, egna idrottsgrupper m.m.
i stället för att delta i det breda kultur- och fritidsutbud som redan erbjuds i
kommunen. Vidare står det i Eksjö kommuns riktlinjer för ansökan ur
integrationspotten, att föreningen ska vara öppen för alla och verka enligt
demokratisk tradition. Moderaterna har fått signaler att så inte är fallet, de
som inte har den "rätta" tron är inte välkomna, och män och kvinnor åtskiljs.
I Sverige har vi religions- och yttrandefrihet men det betyder inte att
kommunen ska ge bidrag till föreningar som inte delar värdegrunden vad
gäller integration, öppenhet och demokrati”.
Yrkande

Vid ledningsutskottets överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) ett tilläggsyrkande att återredovisning sker i enlighet med
framtagen mall,
Ulf Bardh (C) bifall till Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande,
Diana Laitinen-Carlsson (S) ett tilläggsyrkande att uppdra till förvaltningen
att kontinuerligt föra en dialog med föreningen så att den demokratiska
värdegrunden beaktas vid ansökan av föreningsbidrag.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med ledningsutskottets
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) och Diana LaitinenCarlssons (S) tilläggsyrkande varvid ledningsutskottet beslutar
att godkänna Annelie Häggs (C) och Diana Laitinen-Carlssons (S)
tilläggsyrkanden.
Beslutsunderlag

Ansökan från Ambassadörer Islamisk förening, 2017-04-03
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-04-07
Ledningsutskottets beslut 2017-04-11, § 67
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 115
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 103 Riktlinjer för flaggning i Eksjö
kommun - revidering
Dnr 2017-KLK0131
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att flaggning vid Veterandagen den 29 maj tas in i riktlinjerna för flaggning i
Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning

Regeringen har den 24 maj 2017 beslutat att den 29 maj ska vara en allmän
flaggningsdag för Veterandagen. Beslutet gäller från och med juli 2017, vilket
innebär att första tillfället för flaggningen blir den 29 maj 2018
Utöver dessa flaggdagar flaggas det även, i enlighet med antagna riktlinjer, i
Eksjö kommun den 8 mars för Internationella kvinnodagen, den 9 maj för
Europadagen, samt i maj vart fjärde år vid Val till Europaparlamentet.
Till listan av allmänna flaggdagar i Eksjö kommun föreslås läggas
Veterandagen den 29 maj.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-05-29
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 104 Budgetuppföljning per 2017-05-31
Dnr 2017-KLK0083
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna redovisad rapport, samt
att rapporten anmäls i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets driftutfall efter 5 månad är 32,6 mnkr, vilket
motsvarar 50 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 42
procent.
Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 66,2 mnkr vilket
motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 mnkr. Den procentuella
avvikelsen mot budget i prognosen är 0,8 procent. 1,1 mnkr av avvikelsen
planeras att täckas av kommunledningskontorets resultatfond.
Kommunledningskontorets investeringsutfall efter 5 månad 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 2017-05-31
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 105 Tillstånd till allmän
kameraövervakning, Naturavdelningen vid
Länsstyrelsen Jönköpings län
Dnr 2017-KLK0123
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att inte ha någon erinran mot ansökan om tillstånd till kameraövervakning
med drönare för Naturavdelningen vid Länsstyrelsen Jönköpings län.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Jönköpings län har ansökt om tillstånd till kameraövervakning
med drönare. Syftet med kameraövervakningen är bl.a. miljöövervakning.
Övervakningen ska ske i hela länet.
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 16 juni
2017.
Beslutsunderlag
Ansökan från Länsstyrelsen Jönköpings län
Utdrag:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Lu § 106 Måltidspolicy för Eksjö kommun,
remiss - information
Dnr 2017-BUN0061
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen, samt
att åter behandla ärendet vid ledningsutskottet 2017-08-15.
Ärendebeskrivning

Eksjö kommuns Kostpolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25,
§ 91, ska revideras en gång varje mandatperiod. Arbetet med att utvärdera
policyn har pågått under hösten 2016 och fram till maj 2017. Ett förslag på
förändringar och ny benämning, Måltidspolicy istället för Kostpolicy, har
tagits fram i samråd med arbetsgrupper från barn- och ungdomssektorn och
sociala sektorn.
Livsmedelsverket har, sedan policyn antogs 2013, tagit fram ett måltidspussel
där man utgår från 6 olika pusselbitar - Goda, Säkra, Integrerade, Trivsamma,
Hållbara och Näringsriktiga måltider. Utgångspunkten i arbetet med att
revidera policyn har varit att väva in det så kallade måltidspusslet på ett bra
sätt. I arbetet med att utveckla och förbättra måltidsverksamheten blir
pusselbitarna ett utmärkt verktyg för att få med alla delar i en
måltidsupplevelse för att den ska bli så bra som det är möjligt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från måltidsutvecklare Gun Svensson, 2017-05-31

Utdrag:

Ledningsutskottet 2017-08-15
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Lu § 107 Långsiktig plan för
måltidsverksamheten i Eksjö kommun
Dnr 2017-BUN0058
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen, samt
att åter behandla ärendet vid ledningsutskottet 2017-08-15.
Ärendebeskrivning

En översyn har genomförts av köken i kommunen. Syftet är att ha en
långsiktig plan för köken, med ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler
och utrustning.
Frågor som belysts är:
- Vilken verksamhet ska bedrivas i köken
- Antal portioner idag och i framtiden
- Tillagnings- eller mottagningskök
- Vilken utrustning behövs och vilka krav ska ställas på lokaler och
utrustning
För att kommunen tillsammans med fastighetsbolaget ska tillhandahålla
måltider till barn och äldre på ett bra sätt med hög kvalité även i framtiden,
och med ett för miljön hållbart sätt, krävs en samstämmighet i hur köken ska
utformas.
Då det finns kök i kommunen där behovet av renovering, upprustning eller
förändring av verksamheten är mer eller mindre akut har dessa prioriterats
för att få med behovet av extra medel i budgetprocessen 2018-2020. För
dessa har Eksjö Kommunfastigheter AB och TT-storkök fått i uppdrag att ta
fram en kostnadsbild, både vad gäller lokalrenovering och köksutrustning.
Arbetet med detta pågår, och skrivelsen kompletteras med siffrorna så snart
det är klart. Samtliga kök ingår i planen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från måltidsutvecklare Gun Svensson, 2017-06-09
Utdrag:

Ledningsutskottet 2017-08-15
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Lu § 108 Obesvarade motioner och
medborgarförslag, information
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 motioner
och medborgarförslag.
Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
-----
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Lu § 109 Flyktingsituationen, nuläge information
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Biträdande socialchefen informerar vid dagens överläggning om rådande
flyktingsituation i Eksjö kommun.
Eksjö kommun har hittills i år mottagit 141 personer, antalet kan komma att
öka då siffran endast fram till 31/3 är kvalitetssäkrad. Troligen har ytterligare
20 personer kommit. I huvudsak är dessa bosatta i östra kommundelen. Den
största delen kommer från Syrien.
F.n. består arbetsgruppen för flyktingmottagning av sju anställda varav en
arabisk talande assistent. Två personer är korttidsanställda och driver
orienteringskurs i väntan på SFI och förskola.
Vidare informeras om att ett releaseparty har genomförts för appen Telling
Eksjö på Arabiska och Dari. Hela guidemanualen översätts och finns nu på
båda språken vilket utgör en ökad satsning på kulturen i
flyktingmottagningen.
Feriepraktik i Eksjö kommun, som omfattar cirka 200 platser, nyttjas till 60
procent av flyktingungdomar. Ungdomsjobb, ett sommarprojekt för 8
ungdomar, är ett arbete riktat till föreningar. Dessa platser erbjuds till unga
med särskilda behov, varav en del är nyanlända. Delegationen unga till arbete,
DUA (se även https://www.dua.se/), får förändrat uppdrag i form av att det ska
inkludera en integrationskartläggning under hösten 2017. Eksjö kommun
söker medel från staten för att genomföra en kartläggning och göra en plan.
Trähusutbildningen avslutas i juni 2017 och många nyanlända är elever.
Förhoppning finns om att flera får jobb direkt efter utbildningen.
Stödboende startar i juni 2017 i lägenheter på Nannylund, Tuvehagen och
Stocksnäs. HVB-hem utgör ITolv, Gula Villan Nannylund, Björken
Nannylund och Almen.
Bedömningen är att man klarar prognostiserad budget för 2017 med hjälp av
statsbidrag, bortsett från glappet där man inte räknat med så stora volymer.
Med hjälp av stadsbidrag beräknar man även klara budgeten för 2018, dock
med tvekan EKB och HVB. Dock räknas inte med att framöver få överskott
i flyktingmedel.
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Lu § 110 Beslut fattade med stöd av delegation
Dnr 2017-KLK005
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att ärendet anmäls i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlingschefen
Inköp, Upphandling
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Hemsjukvården,
Mariannelund, för perioden 2017-03-01–2020-02-28 har tecknats med
De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica
Minolta.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut från upphandlingschefen
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 111 Anmälningsärenden
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Följande anmälningsärenden redovisas vid dagens sammanträde:
Cirkulär 17:23, feriejobb/sommarjobb
-Tillstånd till kameraövervakning - Preem, beslut
-Befolknings- och arbetsmarknadsutvecklingen Eksjö kommun
-----
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