Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (15)

2017-10-10

Sammanträde med

Ledningsutskottet

Plats och tid

Apotekaren kl. 13.30-15.30

Beslutande

Carina Lindström (M), tjänstgörande ordförande
Lennart Gustavsson (S)
Ulf Bardh (C)
Ulf Björlingson (M)

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ulla Hägg (S), tjänstgörande ersättare för Diana Laitinen Carlsson (S)
Maria Havskog (C), tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C)
Lea Petersson (MP), tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S)

Övriga närvarande

Annelie Sjöberg (M)

Ersättare

Linda Davidsson, sekreterare
Simon Lennermo, ekonom § 166
Stefan Elm, projektledare § 164
Thomas Samuelsson, Eksjö International Tattoo § 165
Paul Hultberg, Eksjö International Tattoo § 165
Lennart Bogren, Eksjö International Tattoo § 165
Tord Du Rietz, kommundirektör, föredragande

Tjänstemän

Ulf Björlingson (M)

Utses att justera

Stadshuset 2017-10-17, kl 10.00

Justeringens plats
och tid

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………
Linda Davidsson

Ordförande

……………………………………………
Carina Lindström

Justerande

…………………………………………….
Ulf Björlingson

Paragrafer

161-169

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet

2017-10-10

2 (15)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2017-10-10

Förvaringsplats
för protokollet
Datum för anslags
uppsättande

Underskrift

Kansliavdelningen, Stadshuset
2017-10-17

Datum för anslags
nedtagande

……………………………………………
Linda Davidsson

2017-11-05

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet

2017-10-10

3 (15)

Lu § 161 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Lu § 161 Godkännande av föredragningslistan ..................................................... 3
Lu § 162 Delårsrapport per 2017-06-30 – Höglandets Kommunalförbund..... 4
Lu § 163 Förbättrad livsmedelsberedskap, medborgarförslag ............................ 5
Lu § 164 Fonder och stiftelser – hantering ............................................................ 8
Lu § 165 Eksjö International Tattoo 2018 - budget ...........................................10
Lu § 166 Budgetuppföljning per 2017-09-30 .......................................................11
Lu § 167 Obesvarade motioner och medborgarförslag - information.............12
Lu § 168 Beslut fattade med stöd av delegation ..................................................13
Lu § 169 Anmälningsärenden ................................................................................15

Ärendebeskrivning
Ärenden som utgår från dagordningen är:
10. Upphandlingsärende
11. Markärende
12. Flyktingsituationen, nuläge
Tillkommer som anmälningsärende gör information av långtidssjukskrivna
inom Eksjö kommun.
-----
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Lu § 162 Delårsrapport per 2017-06-30 –
Höglandets Kommunalförbund
Dnr 2017-KLK0181
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport för Höglandets Kommunalförbund.
Ledningsutskottet beslutar vidare
att notera revisionens anmärkning avseende redovisning av
verksamhetsmålen i delårsrapporten.
Ärendebeskrivning

Höglandets Kommunalförbund Höglandets kommunalförbund visar för
perioden januari-juni 2017 ett resultat om 600 tkr, vilket jämfört med 2016 är
en försvagning av resultatet med 5 540 tkr. Detta beror till viss del
på att reducering av priser på vissa tjänster har gjorts, vilket ger
lägre intäkter samtidigt som kostnaderna for personal, konsulter
och licenser ar högre.
Investeringsbudgeten sänks från budgeterade 20 200 tkr till 13 250 tkr, på
grund av projekt som blivit försenade och andra där kostnaden blir mindre än
budgeterat.
Revisorerna noterar att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet
med lagens krav, god revisionssed och gällande riktlinjer.
Beslutsunderlag
Direktionen, Höglandets Kommunalförbunds beslut 2017-09-29, § 43
Delårsrapport per 2017-06-30, Höglandets Kommunalförbund
Revisionsrapport, daterad 2017-09-13
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 163 Förbättrad livsmedelsberedskap,
medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0053
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att intensifiera krisinformationen till allmänheten i syfte att stärka den
enskilde individens förmåga att klara sin egen försörjning under kortare tid,
samt
att i anslutning till kommunens upphandling av livsmedel, eller i annat
sammanhang, pröva möjligheterna att teckna avtal om försörjning med vissa
baslivsmedel under kris eller extraordinära händelser.
Ledningsutskottet föreslår vidare:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning

Sonny Kongseryd noterar i medborgarförslag 2017-03-06 hur
livsmedelsberedskapen i kommunen kan förbättras. Följande konkreta förslag
redovisas:
1. Eksjö kommun eller kommunens politiska partier tar initiativ till
bygdebaserade sammankomster med målet att ta fram "bygdens
handlingsplan vid nationell livsmedelsbrist". Om människor börjar
samarbeta kring en lokal handlingsplan är mycket vunnet utan att någon
gemensam budget belastas.
2. Kommunen följer utfallet av bygdebaserade ansatser/planer för att kunna
koordinera mellan bygder/tätorter.
3. Kommunen upphandlar lokal beredskapslagring av potatis. Potatis ger
mest näring/energi för pengarna och är enkel att lagra. Lagret behöver
täcka de bygder/tätorter som saknar tillräcklig beredskap. Målet bör vara
en säsong men inledningsvis kan 1-3 månader vara ett delmål. Potatis är
inte bara näringsrik utan kan vid energibrist konsumeras rå.
Givet den geopolitiska utvecklingen, nationens sårbarhet och att ingen
verkstad som gör skillnad pågår, får den här typen av åtgärder inte dras i
långbänk. För att åtgärder ska vara berättigade, måste de vara på plats innan
en kris.
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Sverige behöver en föregångskommun som visar vägen mot en tryggad
livsmedelsförsörjning i händelse av höjd beredskap.
Eksjö har goda förutsättningar att leda genom exempel och detta till värde för
både medborgare och landsbygd.
Den fråga som förslagsställaren tar upp är mycket angelägen och har
uppmärksammats allt mer på senare tid. Kommunernas ansvar för
krisberedskap redovisas i lagen (2006:544) om åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I 3 kap, 3 §,
framkommer bland annat att kommunen under höjd beredskap, eller när
ransoneringslagen tillämpas, ska vidta de åtgärder som behövs för
försörjningen med nödvändiga varor. Kommunen ska vidare medverka i
övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets försörjning.
Ransoneringslagen gäller först när regeringen beslutar om det. Även om höjd
beredskap eller ransonering inte gäller idag, behöver kommunen nu planera
för vilka åtgärder som bör vidtas inför ett sådant läge.Kommunen har vidare
genom samma lag ett ansvar för att samordna den verksamhet som bedrivs i
kommunen av olika aktörer.
Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att samordna beredskapsinsatserna
inom respektive län enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap med
mera.
På den nationella nivån har Livsmedelsverket sedan år 2010 ansvar för
nationell samordning av beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i ledet
efter primärproduktion vid kortvariga kriser. Verket har också bildat en
nationell samrådsgrupp för livsmedelsförsörjning vid kris (SKAL).
På Livsmedelsverkets uppdrag genomfördes år 2015 en intervjustudie om
förutsättningarna för livsmedelsförsörjning på kommunal nivå. Eksjö var en
av åtta deltagande kommuner i landet. I studien konstateras bland annat att
det i modern tid inte inträffat några allvarligare störningar som satt frågan i
fokus. För att frågan ska prioriteras i kommunerna behövs ett tydligt uppdrag
till kommunerna utöver de generella lagkraven. I studien behandlas även
behov av informationsinsatser till allmänheten, behov av övningsupplägg,
kompetens om krisberedskap hos upphandlare, kommunernas nyttjande av
frivilliga resursgrupper med mera.
Samverkansöverenskommelser har under år 2013 tecknats med Coop
Konsum och Willys i Eksjö, butikerna i Hult och Hjältevad, samt ICA i Eksjö
och Mariannelund. Överenskommelserna innebär att kommunen vid en
större kris eller extraordinär händelse får tillgång till handlarnas livsmedel
varigenom utkörning av livsmedel från butikerna görs i samverkan med
kommunens kostenhet.
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I dagsläget har kommunen förmåga att tillhandahålla mat för en period av 1 –
2 veckor för prioriterade grupper (äldre, unga, sjuka inom vård och omsorg)
som kommunen har ansvar för, om tillförsel av livsmedel upphör.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har satt som mål att den
enskilde individen ska ha ansvar för att tillgodose sitt behov av livsmedel
främst under krisens initiala skede, cirka 72 timmar. Det innebär att ha
tillgång till livsmedel som kan lagras och tillredas även vid ett längre elavbrott.
Eksjö kommun gav i november 2015 ut en broschyr som heter Din säkerhet.
I denna uppmanas allmänheten att ha en krislåda med bland annat
vattendunkar, mat som klarar rumstemperatur, campingkök med bränsle och
grill för utomhusbruk.
Förslagsställaren föreslår att kommunen följer bygdebaserade planer för att
kunna koordinera mellan bygder och tätorter vilket kommunen bör beakta i
sin krisplanering i syfte att öka den totala förmågan att klara kriser. Likaså
föreslås en lokal beredskapslagring av potatis.
Att anskaffa egna lager och bygga upp en organisation för att hantera detta
framstår som kostnadskrävande. I stället bör i första hand möjligheterna
prövas att avtala med kommunens livsmedelsleverantörer och lokala
producenter att dessa håller ett visst beredskapslager av grundläggande
förnödenheter, exempelvis potatis. På nationell nivå bör viss lagerhållning
återinföras. Först om sådana överenskommelser inte kan träffas, eller om
andra lösningar på nationell och regional nivå inte kommer till stånd, bör
egen lagerhållning övervägas.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Sonny Kongseryd, 2017-03-03
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 53
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 94
Tjänsteskrivelse från räddningschef Micael Carlsson, 2017-09-05
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 164 Fonder och stiftelser – hantering
Dnr 2016-KLK0274
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anknuten förvaltning för samtliga kommunens förvaltade stiftelser utövas
genom kommunstyrelsen,
att kommunstyrelsen utser för varje stiftelse, i den mån sådant beslut inte har
tagits tidigare, en nämnd som ansvarar för del av den allmänna förvaltningen,
att komplettera kommunstyrelsens reglemente i avsnittet Övergripande
ledningsfunktion och Ekonomisk förvaltning, med innebörd att
kommunstyrelsen förvaltar kommunens förvaltade stiftelser, och utser för
respektive stiftelse en nämnd som ansvarar för del av den allmänna
förvaltningen inkluderat beslut om utdelning från stiftelsen. Likaså att
kommunstyrelsen handhar placering av stiftelsernas kapital enligt gällande
finanspolicy för Eksjö kommun, i enlighet med det förslag som redovisas,
att anta dokumentet Riktlinjer och anvisningar för Eksjö kommuns
förvaltade stiftelser, i enlighet med det förslag som redovisats, samt
att anta plan för hur stiftelsers kapital ska användas till avsett ändamål, med
målsättning att utdelning i de stiftelser där tillstånd att förbruka stiftelsernas
kapital har beviljas, sker under 1-10 år beroende på storleken på stiftelsens
kapital, och att denna anges i riktlinjen.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun förvaltar ett antal stiftelser som förvaltningen fått i uppdrag
att göra en översyn av. Uppdraget syftar till att utreda samstämmighet i
förvaltningen av stiftelserna, samt att säkerställa både internt och externt
regelverk. Finns möjlighet att förbruka stiftelsernas kapital bör riktlinjer antas.
Eksjö kommun förvaltar 31 stiftelser med ett kapital om ca 7,4 mnkr. Då
beslut saknas om vilket organ som ska förvalta Eksjö kommuns förvaltade
stiftelser, eller handha den ekonomiska eller allmänna förvaltningen, föreslås
att kommunfullmäktige fattar ett sådant beslut, vilket innebär att
kommunstyrelsen utövar förvaltning över stiftelserna.
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Beslutsunderlag
Förslag till riktlinje för Eksjö kommuns förvaltades stiftelser
Förvaltade stiftelser, förteckning
Tjänsteskrivelse från f. d. kommunjurist Elisabeth Hagelberg, 2017-04-24
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 165 Eksjö International Tattoo 2018 budget
Dnr 2016-KLK0244
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen, samt
att åter behandla ärendet vid ledningsutskottets sammanträde 2017-11-07.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-01, § 307, att ge föreningen Eksjö
International Tattoo i uppdrag att påbörja planering för genomförande av
Tattoo 2018, samt att föreningen under hösten 2017 till ledningsutskottet
redovisar förslag till budget.
Representanter från föreningen informerar vid dagens överläggning om
pågående planering inför föreställningarna 2018, samt redovisning av dess
budget.
Beslutsunderlag
Förslag till budget, Föreningen Eksjö International Tattoo
Utdrag:

Ledningsutskottet 2017-11-07
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Lu § 166 Budgetuppföljning per 2017-09-30
Dnr 2017-KLK0132
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna redovisad rapport, samt
att rapporten anmäls till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets driftutfall efter 9 månader är 48,2 mnkr, vilket
motsvarar 76,3 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 75
procent.
Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 63,1 mnkr vilket
motsvarar en budget i balans.
Kommunledningskontorets investeringsutfall efter 9 månader är 0,1 mnkr
vilket motsvarar 2,3 procent av helårsbudgeten.
Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 1,8 mnkr
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2017-09-31
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet

2017-10-10

12 (15)

Lu § 167 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 § 168 Beslut fattade med stöd av delegation
Dnr 2017-KLK0005
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att ärendet anmäls i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlingschefen
Inköp, Upphandling
Ramavtal avseende VAN-operatör och onlinetjänst för perioden 2017-0315—2019-03-14 med möjlighet till förlängning 24 månader har tecknats med
Pagero Nordic AB
Rabattavtal avseende hyrbilar har tecknats med Europcar, Europeisk
Biluthyrning AB, för perioden 2017-09-01—2018-08-31
Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlare
Inköp, Upphandlingar
Service- och underhållsavtal avseende en (1) styck skrivare till Eksjö Vux
för perioden 2017-09-01—2020-08-31 har tecknats med Konica Minolta.
Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till Sociala sektorn för perioden
2017-09-01 – 2021-08-31 har tecknats med Handelsbanken Finans.
Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till Omsorg centrum för perioden
2017-09-01 –2020-08-31 har tecknats med Handelsbanken Finans.
Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till Omsorg centrum för perioden
2017-09-01 –2020-08-31 har tecknats med Handelsbanken Finans.
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till HIA för perioden
2017-09-01–2020-08-30 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica
Minolta.
Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till Omsorg centrum för perioden
2017-09-01 –2020-08-31 har tecknats med Handelsbanken Finans.
Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till Hemsjukvården för perioden
2017-10-01 –2021-09-30 har tecknats med Handelsbanken Finans
Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till Hemsjukvården för perioden
2017-10-01 –2021-09-30 har tecknats med Handelsbanken Finans
Justerandes sign
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Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till Hemsjukvården för perioden
2017-10-01 –2021-09-30 har tecknats med Handelsbanken Finans
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut från upphandlingsavdelningen
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet

2017-10-10

Lu § 169 Anmälningsärenden
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Följande anmälningsärenden redovisas vid dagens sammanträde:
Inkomna skrivelser angående räddningstjänsten i Hjältevad
Information av kommundirektören avseende utvecklingen av
långtidssjukskrivna inom Eksjö kommun.
-----
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