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Lu § 172 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Lu § 172 Godkännande av föredragningslistan ..................................................... 3
Lu § 173 Nämndernas ansvar för uppföljning och utvärdering av
förvaltningens verksamhet inom respektive sakområde – motion ..................... 4
Lu § 174 Projekt ledning och styrning, styr- och referensgrupp ........................ 6
Lu § 175 Eksjö International Tattoo 2018 – avtal och budget ........................... 8
Lu § 176 Lilla torget, Eksjö – utvecklingsplan ...................................................... 9
Lu § 177 Träbyggnadsstrategi ................................................................................12
Lu § 178 Barn- och ungdomspolitiskt program, representanter till
arbetsgrupp ...............................................................................................................14
Lu § 179 Budgetuppföljning per 2017-10-31 .......................................................15
Lu § 180 Beslut fattade med stöd av delegation .................................................16
Lu § 181 Kommunalt aktivitetsansvar, genomförda insatser ............................18
Lu § 182 Obesvarade motioner och medborgarförslag - information.............19
Lu § 183 Anmälningsärenden ................................................................................20
Lu § 184 Nästa möte ...............................................................................................21

Ärendebeskrivning
Ärenden som utgår från dagordningen är:
12. Upphandlingsärende
13. Markärende
14. Flyktingsituationen, nuläge
Tillkommer gör
17. Barn- och ungdomspolitiskt program, representanter till arbetsgrupp
18. Nästa möte
-----
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Lu § 173 Nämndernas ansvar för uppföljning
och utvärdering av förvaltningens verksamhet
inom respektive sakområde – motion
Dnr 2017-KLK0164
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att eftersom kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en översyn av
kommunens system för styrning och ledning, förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Jan Lindholm (-) föreslår i motion 2017-09-08, att fullmäktige beslutar:
-

att nämnderna så snart som möjligt dock senast i februari 2018 genomför
utvärderingar av förvaltningens verksamhet
att resultaten redovisas senast på kommunfullmäktiges sammanträde
2018-05-17
att resultaten av utvärderingarna utgör ett av underlagen för en
allmänpolitiskdebatt under första halvåret 2018.
att i utvärderingarna ska ingå brukarundersökningar.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-25 att fastställa kommunstyrelsens
reglemente att gälla från och med 2015-01-01. I reglementet står det: ” …att
det under kommunstyrelsen, i stället för dagens utskott, inrättas fyra nämnder
med ansvar för myndighetsbeslut, samt uppföljning och utvärdering av
förvaltningens verksamhet inom respektive sakområde utifrån
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.”
Jan Lindholm hävdar att utvärderingar värda namnet inte genomförts och
redovisats, trots att det är 2,5 år sedan mandatperioden inleddes.
Motionärens synpunkt att det enligt fastställt reglemente åligger varje nämnd
att göra uppföljningar och utvärderingar av respektive sakområde, är riktig.
För att tillgodose detta syfte finns i kommunen ett fastställt system för
styrning och ledning, som reglerar nämndernas ansvar avseende uppföljning
och utvärdering inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det sker
genom en årlig ekonomi- och verksamhetsplan, samt genom uppföljning av
verksamheterna i månadsvisa uppföljningar, kvartals- och delårsrapporter,
samt årsredovisning.
Varje nämnd fastställer även årligen en internkontrollplan, vars resultat
redovisas för respektive nämnd och för kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har årligen att besluta om ansvarsfrihet för nämnder
och styrelse.
Justerandes sign
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Verksamheternas resultat och kvalitet diskuteras i kommunfullmäktige vid
minst två tillfällen per år, dels i januari då målsättningen ska redovisas från
respektive parti, dels i juni då varje parti har möjlighet att redovisa vilka
prioriteringar som ska ske.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har konstaterat att många
kommuner har svårt att få såväl politiker som medarbetare att känna tillit till
fastställda styr- och ledningssystem. SKL har därför gjort en utlysning av
tillskapande av nätverk för att utarbeta ett enkelt och effektivt system för
styrning och ledning. Eksjö kommun har anmält sitt intresse att ingå i detta
nätverk.
I det aktuella nätverket ingår 11 kommuner. Samtliga kommuner har samsyn
om att nuvarande styr- och ledningssystem har brister, bland annat
-

att kopplingen mellan styrsystemet och verkligheten, ute i
verksamheterna, saknas
att de förtroendevalda har tappat tron på målstyrning som ett effektivt
instrument för styrning
att måtten för styrningen är för ”fyrkantiga”
att det finns brister i hur man ska hantera resultat och analys.

Kommunstyrelsen har, inom ramen för detta nätverk, beslutat att ge
förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett bättre system för styrning och ledning.
Målsättningen bör vara att systemet ska vara enkelt och effektivt, men även
att tid läggs på att implementera systemet så att alla i organisationens
medarbetare, chefer och förtroendevalda, känner tillit till att systemet bidrar
till att säkerställa att verksamheterna bedrivs med god kvalitet på ett effektivt
sätt.
Då kommunstyrelsen har beslutat att göra en revidering/omarbetning av
nuvarande system för styrning och ledning, bör de åtgärder som motionären
föreslår, inte genomföras.
Beslutsunderlag
Motion från Jan Lindholm (-) 2017-09-08
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-21, § 168
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 243
Tjänsteskrivelse från projektledare Stefan Elm, 2017-10-24
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 174 Projekt ledning och styrning, styr- och
referensgrupp
Dnr 2017-KLK0201
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att Eksjö kommun deltar i SKL-projektet,
att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett enkelt och effektivt system för
styrning och ledning,
att kommunstyrelsens presidium utses till styrgrupp,
att varje parti representerat i kommunfullmäktige, utser en representant att
ingå i referensgrupp,
att ersättning för förlorad arbetsinkomst och sammanträdesarvode erhålls av
representanter i referensgruppen, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att slutredovisa uppdraget till
kommunstyrelsen senast i december 2018.
Ärendebeskrivning
Under 2016 och 2017 har koncernledningsgruppen diskuterat hur ett effektivt
och enkelt ledningssystem kan utformas, och hur olika delar av
organisationen ska känna att ledningssystemet är till hjälp för att skapa en
kvalitativ och effektiv verksamhet som tillgodoser medborgarnas och
brukarnas uttalade och underförstådda behov. Målsättningen är ett enkelt och
effektivt system för styrning och ledning.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utlyste under våren ett projekt för
intresserade kommuner som ville delta i ett nätverk för utformning av ett
”enkelt och effektivt” system för styrning och ledning. Till nätverket har
totalt 11 kommuner erbjudits deltagande. Eksjö kommun har anmält intresse
och erbjudits att delta i projektet.
Ett inledande möte har hållits för att identifiera vilka problem som dagens
styr- och ledningssystem har. Samtliga kommuner har konstaterat följande
problemområden som de tydligaste;
Justerandes sign

Koppling saknas mellan styrsystemet och ”verkligheten ute i
verksamheterna”
De förtroendevalda har tappat tron på systemet som ett effektivt
instrument för styrning
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De fastställda måtten känns ofta ”fyrkantiga”
Behov finns av mera kvalitativa uppföljningar
Det är viktigt att bli riktigt duktig på analys av resultat, samt att
genomföra förbättringar.

Det finns ett behov i kommunen av att genomföra en
uppgradering/förbättring av nuvarande system för styrning och ledning. Det
ska skapa tillit hos politikerna att systemet är till hjälp för att styra och leda
verksamheterna utifrån fastställda prioriteringar.
Genomförandet ska ske genom ett processinriktat arbetssätt uppdelat i fyra
faser;
-

Lägga en grund utifrån organisationsförutsättningarna.
Bestämma innehåll och avgränsningar.
Implementera och skapa engagemang.
Hållas levande och utveckla.

Slutredovisning ska ske till kommunstyrelsen senast i december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från projektledare Stefan Elm, 2017-10-25
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 175 Eksjö International Tattoo 2018 – avtal
och budget
Dnr 2016-KLK0244
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad budget för genomförande av Eksjö International
Tattoo 2018, samt
att godkänna upprättat avtal mellan Eksjö kommun och föreningen Eksjö
International Tattoo.
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.
Föreningens budget för genomförande av Tattooföreställningar 2018,
omfattar totalt 2 950 000 kr. För ändamålet anslår kommunen 200 tkr, som
budgeteras med 100 tkr 2017 och 100 tkr 2018. Övrig finansiering sker
genom biljettförsäljning, sponsring m.m.
Kommunen upplåter elevhemsboenden för orkesterdeltagare i de fall dessa är
disponibla. Föreningen Eksjö Tattoo åtar sig att svara för arrangemangets
praktiska genomförande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 307
Ledningsutskottets beslut 2017-10-10, § 165
Förslag till avtal och budget, Föreningen Eksjö International Tattoo
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 176 Lilla torget, Eksjö – utvecklingsplan
Dnr 2017-KLK0202
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till förvaltningen att arbeta fram en utvecklingsplan för området
kring Lilla torget, Eksjö, samt för de lokaler intill där Infocenter haft sin
verksamhet.
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S) och Lennart Gustavsson (S)
reserverar sig mot beslutet (se bilaga 1).
Ärendebeskrivning
Turistbyrån och kontaktcenter, som tillsammans bildar Infocenter, nyttjar
idag lokaler för sin verksamhet vid Lilla torget på Norra Storgatan, Eksjö.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-19, § 174, att Turistbyrån från och
med 2018 flyttar sin verksamhet till Eksjö Museum, för samordning mellan
dessa enheter, och kontaktcenter flyttar till förvaltningshuset.
Med anledning av beslutet att slå ihop Turistbyrån och Eksjö museum, samt
att flytta kontaktcenter till förvaltningshuset, kommer lokalerna som idag
Infocenter huserar i att bli tomma. Eksjö kommun hyr lokalerna av
Eksjöbostäder AB som äger fastigheten.
All forskning, alla trender och planering vad gäller framtidens städer, pekar på
att butiker drastiskt kommer minska i antal de närmaste åren, mycket på
grund av ökad e-handel. Trenden pekar också på vilja av fler samlingsytor i
staden.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-03, § 217, att ge förvaltningen i
uppdrag, att i samråd med Eksjöbostäder AB och Eksjö Stadsutveckling, ta
fram förslag på hur Lilla torget med kringliggande fastigheter kan utvecklas
till en mötesplats, att redovisas till kommunstyrelsen i februari 2018.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-03, § 217, att en utvecklingsgrupp
bildas för att påbörja ett utvecklingsarbete för Lilla torget för att belysa
möjligheterna att skapa mer liv och rörelser i området. Arbetsgruppen ska
bestå av en till två tjänstemän från vardera tillväxt- och utvecklingssektorn,
samhällsbyggnadssektorn och Eksjöbostäder AB, samt en politiker vardera
från tillväxt och utvecklingsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
ledningsutskottet. En till två medlemmar från föreningen Eksjö
Stadsutveckling ska även bjudas in att delta i arbetsgruppen för
utvecklingsarbetet.
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Arbetsgruppen ska ledas av sektorchefen på tillväxt- och utvecklingssektorn.
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S) och Lennart Gustavsson (S)
reserverar sig mot beslutet enligt följande;
”Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att uppdra till förvaltningen
att arbeta fram en utvecklingsplan för området kring Lilla torget, Eksjö, samt
för de lokaler intill där Infocenter haft sin verksamhet.
Vi redogör här nedan varför:
Vi har ingenting emot att utveckla Lilla torget, tvärt om, även om vi inte ser
att det är den viktigaste punkten på kommunens dagordning i dagsläget. Det
finns absolut mer akuta och viktiga frågor att hantera i nuläget, och lägga
fokus på. Men det är bakgrunden och sättet den här utvecklingen ska göras
på som vi vänder oss emot. I årets budget som är beslutad av
högermajoriteten finns flera saker som vi tycker är mindre genomtänkta, och
det här är en av dem. Att koppla samman Lilla torgets utveckling med
Eksjöbostäders fastighet, där kommunen i dag hyr lokaler, som om att de är
två delar beroende av varandra anser vi vara fel.
Att som, enligt tjänsteskrivelsen, omgående bilda en utvecklingsgrupp med
fokus på området kring Lilla torget och lokalerna, som ska bestå av
tjänstemän och politiker anser vi vara helt onödigt och ett resursslöseri, både
med tid och med faktiska kostnader.
Trädäcket vid Cicelören blev en naturlig samlingsplats i staden. Till stor del
på grund av branden och de diskussioner platsen skapade, men inte minst
tack vare utformningen av trädäcket.
Lilla torget har funnits i stadsbilden i ca 600 år och att utveckla torget är bra
och viktigt, men det är tveksamt om det någonsin kommer att få samma
dragningskraft som trädäcket fick. Det kanske inte heller är behövligt. Men
att en uppfräschning bör komma till stånd är helt klart. Det bör dock vara vår
arkitekt, Lucia Botero Hoyos med kollegor, som får uppdraget att fundera
över vad som kan göras där utan att störa den genuina stadsbilden för
mycket. Gärna i dialog med Eksjö Stadsutveckling, men man behöver inte
tillskapa en utvecklingsgrupp för detta. Vi väljer också att inte ingå i någon
sådan utvecklingsgrupp.
Vad gäller Eksjöbostäders fastighet, där man från kommunen tänker säga upp
lokalerna och flytta Turistbyrån till museet, och kontaktcenter till
förvaltningshuset/stadshuset, så bör kommundirektören ha dialogen med
VD för fastighetsbolaget. Enligt vår mening är det bolaget som hyr ut sina
lokaler och väljer vem man vill hyra ut sina lokaler till. Vill man lämna
lokalerna före hyresavtalets utgång och hjälpa till att attrahera en ny hyresgäst
för att kunna lämna lokalerna i förtid, kan den diskussionen tas med
Eksjöbostäder, men kommunen ska INTE syssla med att hyra ut sina hyrda
lokaler i andra hand.
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Dessutom ska kommunen inte aktivt påverka vem som ska, eller inte ska, få
hyra lokaler av bostadsbolaget. Det behövs det inte heller någon
utvecklingsgrupp till. Vi anser att det är viktigt att saker och ting görs i rätt
ordning och att dialog hålls med den som är berörd. En utveckling av Lilla
torget kan vara viktigt, men är inte det viktigaste i nuläget.
Desto viktigare är det att kommunen inte stör eller försvårar för de aktörer
som redan etablerat sig i vår stadsbild, t. ex. Krusagården och deras servering,
Lilla Thimons, samt övriga restauranger och handlare. Dessutom ska ju nu
Cicelören byggas upp och nederdelen av fastigheten ska bestå av någon form
av handelslokaler. Det borde vara av vikt att vänta och se vem eller vilka som
vill etablera sig i den fastigheten. Där kan vi också ha god nytta av vårt
näringslivsbolag Eksjö.nu som har en god kontakt med företagare och som är
de som ofta blir kontaktade av potentiella nyföretagare. Dessutom har vår
samhällsbyggnadsavdelning, med arkitekt Lucia Botero Hoyos i spetsen,
nyligen tagit fram en plan för stora torget som man börjat arbeta med för att
skapa ett attraktivt torg där folk kan mötas, och en plan och vision för
stadsbilden i stort, på lång sikt.
Vi anser att det är viktigt att vi fokuserar på en sak i taget, och då går stora
torget först för oss. Politiken ska peka ut riktningen och styra genom att tala
om vad man förväntar sig, men vi ska inte lägga oss i alla frågor på detaljnivå
– det är och ska vara tjänstemännens uppgift.”
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz och chef för tillväxtoch utvecklingssektorn Marcus Axelsson, 2017-10-27
_________________________________________________________
Utdrag:
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Lu § 177 Träbyggnadsstrategi
Dnr 2017-KLK0203
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till förvaltningen att ta fram en Träbyggnadsstrategi för Eksjö
kommun, samt
att en styrgrupp bildas med en representant vardera från kommunens
berörda nämnder och bolag.
Ärendebeskrivning
1997 fick Eksjö Europa Nostras utmärkelse för ”utomordentlig renovering
av denna betydelsefulla samling av äldre trähusbebyggelse som har givit nytt
liv åt den gamla stadskärnan”. Europa Nostra stödjer kultur- och
arkitekturfrågor, stads- och landskapsplanering, samt främjar en balanserad
och hållbar utveckling av Europas naturliga och byggda kulturarv såväl i
stadsmiljö som på landsbygden. Eksjö kommun vill uppmuntra till
nyproduktion i trä med syfte att utveckla och stärka träbyggandet i hela
kommunen.
Bostäder är ett av kommunens prioriterade fokusområden, och under senare
år har behovet ökat väsentligt. 2016 antog Eksjö kommun en bostadsstrategi
och arbetar efter en handlingsplan för bostadsbyggande. Denna avses nu
kompletteras med en träbyggnadsstrategi som ska syfta till att stimulera till
ökad användning av trä i byggandet, såväl för hel- och delägda kommunala
bolag, som för andra entreprenörer.
Detta kan bidra till att skynda på byggandet, då trähus går betydligt snabbare
att bygga, och också leda till mer klimatsmarta val. Med ökad
miljömedvetenhet och allt större krav på ett hållbart samhälle är det naturligt
att använda ett förnyelsebart material i byggprocesser. Trä har lägre
energianvändning och lägre koldioxidbalans än betong. Vi lever och verkar
också i en skogsrik region, där trä sedan länge är en viktig råvara, och skogsoch träindustrin en av de viktigaste näringarna.
Målsättningen är att träbyggnadsstrategin för Eksjö kommun ska tas fram
under 2018.
En politisk styrgrupp bildas för att leda arbetet med framtagningen av
Träbyggnadsstrategin. Styrgruppen består av en representant från
samhällsbyggnadsnämnden, en från kommunstyrelsens presidium, en från
Itolv AB och två från Eksjöbostäder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet

2017-11-07

13 (21)

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C),
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carina Lindström (M), samt
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Diana Laitinen Carlsson, 2017-10-31
____________________________________________________________
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet

2017-11-07

14 (21)

Lu § 178 Barn- och ungdomspolitiskt program,
representanter till arbetsgrupp
Dnr 2017-KLK0204
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Diana Laitinen Carlsson (S), Annelie Sjöberg (M),
Sebastian Hörlin (S), och Maria Havskog (C) att medverka i arbetsgruppen
för Barn- och ungdomspolitiskt program, samt
att sammanträdesersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst erhålls.
Ärendebeskrivning
Det barn- och ungdomspolitiska programmet följs årligen upp avseende de
övergripande målen. Uppföljningen innebär granskning av vilka styrkortsmål,
handlingsplaner och åtgärder som utarbetats i linje med mål och strategier.
Medverkande i arbetsgruppen ska vara
- Tre politiker varav ett kommunalråd, som utses av kommunstyrelsen
- En tjänsteman från varje sektor, som utses av respektive sektorschef
- Elevråden är rådgivande till arbetsgruppen
Barn- och ungdomspolitiska arbetsgruppen gör uppföljningen på
kommunstyrelsens uppdrag och redovisar resultatet årligen i samband med
bokslutet.
___________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 179 Budgetuppföljning per 2017-10-31
Dnr 2017-KLK0132
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna redovisad rapport, samt
att rapporten anmäls till kommunstyrelsen.
Ledningsutskottet beslutar vidare
att uppdra till kommunikationschefen att redovisa kommunens telefoni- och
fiberutnyttjande med tillhörande kostnader, vid ledningsutskottets nästa
sammanträde.
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontorets driftutfall efter 10 månader är 52,8 mnkr, vilket
motsvarar 84,9 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 83,3
procent.
Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 63,1mnkr vilket
motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 0,8 mnkr.
Kommunledningskontorets investeringsutfall efter 10 månader är 0,2 mnkr
vilket motsvarar 4,1 procent av helårsbudgeten.
Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 1,8 mnkr
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2017-10-31
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Kommunikationschef Carola Andersson
Ledningsutskottet 2017-12-11
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Lu § 180 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
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
Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till Hemsjukvården för perioden
2017-10-01 – 2021-09-30 har tecknats med Handelsbanken Finans
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till museet för perioden
2017-10-01–2020-09-30 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica
Minolta.
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till samhällsbyggnadssektorn för
perioden 2017-10-01–2020-09-30 har tecknats med De Lage Landen Finans
AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica
Minolta.
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Linnéskolan för perioden
2017-10-01–2020-09-30 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica
Minolta.
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Behandlingsenheten för
perioden 2017-10-01–2020-09-30 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 Gymnasiet för perioden 201709-01 – 2021-08-31 har tecknats med Handelsbanken Finans AB.
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Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Förskolan Getingen och
Delfinen för perioden 2017-11-01–2020-10-31 har tecknats med De Lage
Landen Finans AB. Service- och underhållsavtal har tecknats för samma
period med Konica Minolta.
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till TUS administration för
perioden 2017-10-01–2020-09-30 har tecknats med De Lage Landen Finans
AB. Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica
Minolta.
Ramavtal för tryckeritjänster för perioden 2017-10-15 - 2019-10-15 med
möjlighet till förlängning 1+1 har tecknats med DanagårdLiTHO AB.
Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till Kontaktcenter för perioden
2017-11-01 – 2020-10-31 har tecknats med Handelsbanken Finans AB.
Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till Kontaktcenter för perioden
2017-11-01 –2020-10-31 har tecknats med Handelsbanken Finans AB.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut från upphandlingsavdelningen
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 181 Kommunalt aktivitetsansvar,
genomförda insatser
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Det kommunala aktivitetsansvaret innebär ungdomar som fullgjort sin
skolplikt men inte fyllt 20 år, och som inte genomfört eller fullföljt utbildning
på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande.
Rektor vid Eksjö Gymnasium, lämnar vid dagens överläggning en
redogörelse om kommunens aktivitetsansvar som går under namnet U-turn
och har sin verksamhet i stationshuset, Eksjö. Två ungdomspedagoger
ansvarar för verksamheten, tillsammans med ungdomslotsar.
Ca 250 ungdomar är inskrivna hos SCB och ingår i aktivitetsansvaret. För
närvarande arbetas aktivt med 15 ungdomar, varav 8 av dessa är så kallade
”hemmasittare”.
Ledningsutskottet välkomnas att hälsa på i stationshuset för att ta del av
verksamheten.

-----
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Lu § 182 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 § 183 Anmälningsärenden
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Följande anmälningsärenden redovisas vid dagens sammanträde:
Anmälan av uppräkning av taxorna för brandskyddskontroll och rengöring
-----
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Lu § 184 Nästa möte
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att kommande möte med ledningsutskottet genomförs 2017-12-11.
Ärendebeskrivning
Enligt antagen sammanträdesplan 2017 ska ledningsutskottet genomföras
2017-12-12. Med anledning av att flera i utskottet har förhinder detta datum,
tidigareläggs mötet med en dag och genomförs således måndagen
2017-12-11, kl. 08.30-12.00 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset.
-----
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