Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (22)

2018-04-16

Sammanträde med

Ledningsutskottet

Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen kl. 13.00-16.10

Beslutande
Ledamöter

Annelie Hägg (C), ordförande §§ 61-63, 65-75
Carina Lindström (M) §§ 61-63, 65-75
Diana Laitinen Carlsson (S), ordförande § 64
Lennart Gustavsson (S)
Ulf Bardh (C)
Ulf Björlingson (M)

Tjänstgörande ersättare

Ulla Hägg (S), tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Annelie Sjöberg (M)
Lea Peterson (MP)

Tjänstemän

Anneli Gustafsson, sekreterare
Tord Du Rietz, kommundirektör, föredragande
Karin Höljfors, ekonomichef § 62
Simon Lennermo , ekonom §§ 68, 70, 71
Jurgen Beck, utvecklingschef § 66
Carola Andersson, e-strateg § 63
Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef § 67
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 72

Utses att justera

Ulf Bardh

Justeringens plats
och tid

Stadshuset 2018-04-18, kl. 10.00

Paragrafer

61-75

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………
Anneli Gustafsson

Ordförande

……………………………………………
Annelie Hägg

Justerande

…………………………………………….
Ulf Bardh

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

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet

2018-04-16

2 (22)

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

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-04-16

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Stadshuset

Datum för anslags
uppsättande

2018-04-18

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

……………………………………………

Linda Davidsson

2018-05-11

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet

2018-04-16

3 (22)

Lu § 61 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Lu § 61 Godkännande av föredragningslistan ............................................................ 3
Lu § 62 Placering av stiftelsemedel – förändring i finanspolicyn ............................ 4
Lu § 63 Informationssäkerhetspolicy........................................................................... 5
Lu § 64 Årsredovisning 2017, Höglandsförbundet ................................................... 6
Lu § 65 Taxor för brandskyddskontroll och rengöring – revidering ...................... 7
Lu § 66 Ansökan från kommunstyrelsens integrationspott – Ambassadörer
Islamiska förening ........................................................................................................... 9
Lu § 67 Avyttring av mark från del av fastigheten Hässelås 2:1 ............................ 11
Lu § 68 Internkontrollplan 2018 – KLK................................................................... 12
Lu § 69 Samverkan inom utbildning, utveckling och forskning Campus i12 –
avsiktsförklaring ............................................................................................................ 14
Lu § 70 Budgetuppföljning per 2018-03-31 .............................................................. 16
Lu § 71 Budget 2019-2021, budgetläget – KLK ...................................................... 17
Lu § 72 Detaljplan Trumpeten 3, del av Gamla stan 1:2 (Coop Konsum) information .................................................................................................................... 18
Lu § 73 Obesvarade motioner och medborgarförslag ........................................... 19
Lu § 74 Beslut fattade med stöd av delegation ......................................................... 20
Lu § 75 Anmälningslista............................................................................................... 22
Ärendebeskrivning
Ärenden som utgår är:
8. Verksamhetsplan och budget 2019-2021, Smålands Turism
16. Arbetsgivarärenden
Ärende som tillkommer är:
19. Samverkan inom utbildning, utveckling och forskning Campus i12 –
avsiktsförklaring
-----
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Lu § 62 Placering av stiftelsemedel – förändring i
finanspolicyn
Dnr 2018-KLK0080
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i finanspolicyn, under punkten 4. Medelsplacering, lägga till följande:
”Stiftelsemedel får placeras i fonder innehållande aktier. Risknivån i fonder där
stiftelsemedel placeras, får inte överstiga medelhög risk.”
Ärendebeskrivning
De av kommunen förvaltade stiftelserna ska följa kommunens finanspolicy. Det
innebär att placeringar inte får göras i aktier eller fonder som innehåller aktier,
om de inte innehöll aktier från upprättandet. Det låga ränteläget innebär att
avkastning på stiftelserna de senaste åren varit mycket låg och möjlighet till
utdelning varit mycket begränsad. För vissa stiftelser har avkastningen varit
obefintlig. Administrationskostnaderna för stiftelserna har i flera fall överstigit
avkastningen, vilket inneburit att stiftelsernas kapital minskat.
Brukarrådet på Solgården har synpunkter på att ingen utdelning sker från
Hildings Johanssons stiftelse, och Simon och Arthurs Karlssons stiftelse. Likaså
har styrelsen för Tesch stiftelse framfört att andra placeringar bör göras för att
möjliggöra utdelning.
Stiftelsemedel finns idag placerade på bankkonto (SBAB) om 6,7 mnkr med en
ränta om 0,4 procent. Dessutom finns aktier i de stiftelser som hade detta vid
upprättandet, om 5 mnkr. Förra året övertogs förvaltningen av Borghild Ross
stiftelse, som innehar aktiefonder om 1,1 mnkr.
Placering i aktier eller aktiefonder innebär en högre risk för kapitalet än dagens
placering på bankkonto, men möjliggör också en högre avkastning.
Eftersom kapitalet ändå minskar då avkastningen är så låg att
förvaltningskostnaderna inte täcks, föreslås att stiftelsemedel får placeras i aktier
för att öka möjligheten till avkastning. Risknivån föreslås bli begränsad till
medelhög, och de etiska avvägningar vid placeringar som anges i finanspolicyn
ska följas. Följande tillägg föreslås i finanspolicyn:
Stiftelsemedel får placeras i fonder innehållande aktier. Risknivån i fonder där
stiftelsemedel placeras, får inte överstiga medelhög risk.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2018-03-27
____________________________________________________________
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Lu § 63 Informationssäkerhetspolicy
Dnr 2018-KLK0079
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Informationssäkerhetspolicy för Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning
Informationssäkerhetspolicyn är ett dokument som redovisar kommunens
övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet, samt hur ansvaret i
dessa frågor är fördelat. Policyn har tagits fram i samverkan mellan
höglandskommunerna. Arbetet har letts av Höglandets gemensamma
informationssäkerhetsspecialist på Höglandsförbundet.
Informationssäkerhetspolicyn utgör kommunens viljeinriktning att systematiskt
följa de lagar och förordningar som finns gällande information. Uttalad
viljeinriktning är särskilt viktig inför kommande nya lag,
Dataskyddsförordningen, GDPR, som ersätter dagens Personuppgiftslag, PUL.
Målet för Eksjö kommuns informationssäkerhetsarbete är att hantera och
skydda informationen i verksamheterna på sådant sätt att rättsliga och
verksamhetsmässiga krav, samt invånarintressen kan tillgodoses.
Beslutsunderlag
Informationssäkerhetspolicy
Tjänsteskrivelse från e-strateg Carola Andersson, 2018-04-09
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Lu § 64 Årsredovisning 2017, Höglandsförbundet
Dnr 2018-KLK0081
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att utse Diana Laitinen Carlsson till ordförande i ärendet.
Ledningsutskottet föreslår vidare:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2017 för Höglandsförbundet, samt
att bevilja Direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
Annelie Hägg (C) och Carina Lindström (M) deltar inte i beslutet på grund av
jäv.
Ärendebeskrivning

Direktionen för Höglandsförbundet har 2018-03-29, § 5, godkänt förslag till
Årsredovisning 2017 för Höglandsförbundet.
Utsedda revisorer tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017, samt att förbundets årsredovisning för verksamheten
godkänns.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017 för Höglandsförbund
Revisionsberättelse 2018-03-29
Direktionsbeslut 2018-03-29, § 5
_________________________________________________________
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Lu § 65 Taxor för brandskyddskontroll och
rengöring – revidering
Dnr 2018-KLK0053
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa de nya förslagen till taxor för brandskyddskontroll och rengöring att
gälla från och med 2018-07-01,
att fastställa timpris för rengöring till 440 kr exklusive moms från och med
2018-07-01,
att fastställa timpris för brandskyddskontroll till 510 kr exklusive moms från och
med 2018-07-01, samt
att ge räddningstjänsten i uppdrag att genomföra årlig revidering av taxorna i
enlighet med sotningsindex och anmäla dessa till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Inom ramen för samarbetet RäddsamF har under vintern 2017-2018 genomförts
en gemensam upphandling av tjänster för brandskyddskontroll och rengöring.
Inför upphandlingen har också en översyn av taxekonstruktionerna gjorts så att
de ska bli enklare och tydligare att förstå för fastighetsägarna, men också lättare
att tillämpa för entreprenörerna.
Taxorna har också anpassats utseendemässigt till varandra för ökad enkelhet.
Avtalet med den nya entreprenören kommer att träda i kraft 2018-06-30, i
samband med det behöver också timpriserna justeras något med avseende på
offererade priser.
Nuvarande timpris för rengöringen är 378 kr per timme, exklusive moms, vilket
justeras till 440kr per timme, exklusive moms, efter upphandling.
Nuvarande timpris för brandskyddskontroll är 507 kr per timme exklusive
moms vilket justeras till 510 kr per timme, exklusive moms, efter upphandling.
Taxorna kommer som tidigare att justeras årligen per den 1 januari med det,
mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarnas
riksförbund, framförhandlade så kallade sotningsindexet.
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Beslutsunderlag
Taxor för brandskyddskontroll och rengöring – revidering, skrivelse från
räddningschef Micael Carlsson 2018-03-12
_________________________________________________________
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Lu § 66 Ansökan från kommunstyrelsens
integrationspott – Ambassadörer Islamiska
förening
Dnr 2018-KLK0023
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Ambassadörer Islamiska förening 41 500 kr, med medel från
kommunstyrelsens anslag för integration.
Ulf Björlingson (M) och Carina Lindström (M) reserverar sig skriftligen mot
beslutet.
Ärendebeskrivning
Föreningen Ambassadörer Islamisk förening beviljades av kommunstyrelsen
2017-09-15, § 195 ett bidrag om 57 770 kr.
Ambassadörer Islamisk förening ansöker i skrivelse daterad 2018-01-28, om
60 tkr från kommunstyrelsen integrationspott för föreningar. Föreningen
bifogar årsredovisning/verksamhetsberättelse för 2017.
Föreningens verksamhet omfattar bland annat följande aktiviteter:
Integrationsaktiviteter
- Studiecirklar/möten om samhällsorientering
- Möten med politiken för förståelse/kunskap
- Lotsa nyanlända med blanketter, kontakt med myndigheter, tolka,
översätta och informera
- Idrott för vuxna och barn
- Scouter, utflykter
- Aktiviteter med pingis, tv, spel, film för barn
- Arabiska studiecirklar för svenskar
- Kultur och mat
- Familjerådgivning
- Starta eget företag eller förening, tips och råd
- Medverkan vid konfliktlösning
Övriga aktiviteter
- Fredagsbön
- Koran-studier
- Studier i arabiska
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Föreningen redovisar följande kostnads- och intäktskalkyl:
Typ
Kostnader
Lokalhyra, el, försäkring, internet och bank
avgifter
Integrationsaktiviteter
Övriga aktiviteter
Summa kostnader
Intäkter
Kommunalt bidrag efter justering
Medlemsavgifter
Gåvomedel
Summa intäkter

Kommunen

Ambassadörerna

Summa

34 736

26 264

61 000

1 500
27 764

6 500
1 500
69 000

16 274
11 490
27 764

41 236
16 274
11 490
69 000

6 500
41 236

41 236

41 236

Överskott

0

Efter överläggningar med föreningen konstateras att om sökt bidrag erhålls,
görs ett överskott. Av den anledningen föreslås att föreningen beviljas
41 500 kr.
Carina Lindström (M) och Ulf Björlingson (M) reserverar sig mot beslutet enligt
följande motivering (bilaga 1):
”Även om Ambassadörer Islamisk Förening genomför ett antal aktiviteter som
sysselsätter barn, unga och vuxna, så ser vi inte att det handlar om integration.
Processen som en människa genomgår när hon anpassar sig till en ny kultur,
utifrån att föreningen har valt att ha egna scouter, egna idrottsgrupper etc.,
istället för att delta i det breda kultur- och fritidsutbud som erbjuds i
kommunen. Vidare står det i kommunens riktlinjer för ansökan ur
integrationspotten, att föreningen ska vara öppen för alla och verka enligt
demokratisk tradition. Vi har fått signaler att så inte är fallet. Att de som inte har
den ”rätta” tron inte är välkomna och att män och kvinnor åtskiljs åt.
I Sverige har vi religions- och yttrandefrihet men det betyder inte att vi som
kommun ska ge bidrag till föreningar som inte delar vår värdegrund vad gäller
integration, öppenhet och demokrati.”
Beslutsunderlag

Ansökan från föreningen Ambassadörerna
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jürgen Beck, 2018-02-09
__________________________________________________________
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Lu § 67 Avyttring av mark från del av
fastigheten Hässelås 2:1
Dnr 2018-SbN0027
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avyttra del av fastigheten Hässelås 2:1, motsvarande ca 5 200 kvm, till
M Transport AB för en köpeskilling om 178 tkr.
Ärendebeskrivning
Företaget M Transport Eksjö AB har hos Eksjö kommun efterfrågat lämplig
mark att etablera åkeri och maskinpark på.
Det område som föreslås efter diskussion och förhandling är beläget i
kvarteret Tordyveln utmed Verkstadsgatan i Eksjö. Det avsedda området är i
detaljplan avsett för industriändamål och lokaliseringen anses väl lämpad för
denna typ av verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundqvist 2018-04-01
Köpekontrakt, del av Hässelås 2:1, jämte karta
__________________________________________________________
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Lu § 68 Internkontrollplan 2018 – KLK
Dnr 2018-KLK0061
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2018.
Ärendebeskrivning
I reglementet för intern kontroll, fastställt av kommunfullmäktige, framgår att
nämnderna senast före april månads utgång varje år upprättar en särskild plan
för granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska därefter antas
av kommunstyrelsen.
Internkontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv
och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell
rapportering, samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och
förordningar.
Det är viktigt att den politiska nivån involveras i arbetet med den interna
kontrollen, därav har en diskussion förts vid ledningsutskottet i mars
om vilka områden som ska fokuseras på i planen för 2018.
För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på
ekonomi använder Eksjö kommun COSO:s ramverk (Commitee of
sponsoring of the treadway commission), där det framkommer att det bör vara
fokus på tre huvudområden inom den interna kontrollen:
-

Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten
Tillförlitlighet i finansiell rapportering
Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar

Följande kontrollområden föreslås i kommunledningskontorets
internkontrollplan för 2018:
- Rapportering av delegationsbeslut
- Internt utförda tjänster istället för att använda externa leverantörer
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Direktupphandlingar
- Kontroll att frånvaro hanteras korrekt i personalsystemet
- Momskontroll
- Avtalstrohet
- Verkställande av politiska beslut
Begränsningar i delegationsordningen gällande anställning och inköp
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Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2018-03-13, § 54
Internkontrollplan 2018, från ekonomiavdelningen
_________________________________________________________
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Lu § 69 Samverkan inom utbildning, utveckling
och forskning Campus i12 – avsiktsförklaring
Dnr 2018-KLK0086
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsiktsförklaring mellan Jönköping University och
Campus i12, Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning
Avsiktsförklaring har träffats mellan Stiftelsen Högskolan i Jönköping och
Campus i12, Eksjö kommun. Avsiktsförklaringen avser att formalisera det
övergripande samarbetet parterna emellan och de enskilda
fackhögskolorna i årliga handlingsplaner och andra avtal.
Samarbetet, enligt denna avsiktsförklaring, har som övergripande syfte att
- Stärka privat och offentligt näringsliv med kompetensförsörjning och
annan kunskapsutveckling som främjar samhällets utveckling
- Främja utbildning och forskning vid Jönköping University
- Bidra till utvecklingen av utbildnings- och FoU- noden Campus i12
i Eksjö kommun
Avsiktsförklaringen avser den verksamhet som bedrivs vid Campus i12.
De områden som innefattas i avsiktsförklaringen är:
1. Grundläggande högskoleutbildning
Parterna ska sträva efter att utveckla och bedriva
högskoleutbildningar som tillgodoser arbetsmarknadens behov i
regionen och specialiseringar som stödjer utbildningsprofilerna hos
Jönköping University och Campus i12.
2. Yrkeshögskoleutbildning
Parterna ska samarbeta kring att utveckla och bedriva
yrkeshögskoleutbildningar.
3. Forskning och utveckling
Parterna ska främja möjligheterna till samverkan inom forskning och
utveckling, till exempel genom att matcha arbetslivets behov med den
forskning som bedrivs vid Jönköping University.
Avsiktsförklaringen gäller tills vidare. Avsiktsförklaringen utvärderas vart
tredje år.
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Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring mellan Eksjö kommun och Tekniska Högskolan i
Jönköping AB
_______________________________________________________
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Lu § 70 Budgetuppföljning per 2018-03-31
Dnr 2018-KLK0058
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna redovisad rapport, samt
att rapporten anmäls i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets driftutfall efter första kvartalet är 14,5 mnkr, vilket
motsvarar 23,5 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 25,0
procent.
Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 62,6 mnkr vilket
motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 1,0 mnkr.
Kommunledningskontorets investeringsutfall efter första kvartalet är 0,4 mnkr
vilket motsvarar 4,0 procent av helårsbudgeten.
Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 5,9 mnkr vilket
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 5,1 mnkr.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2017-03-31, från ekonomiavdelningen
Utdrag:
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Lu § 71 Budget 2019-2021, budgetläget – KLK
Dnr 2018-KLK0065
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets budget för 2018 redovisas och en diskussion förs
om tänkbara åtgärder för att nå budgetbalans.
-----
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Lu § 72 Detaljplan Trumpeten 3, del av Gamla
stan 1:2 (Coop Konsum) - information
Dnr 2017-000044
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Fastighetsbolaget Acrinova AB, ägare till fastigheten Trumpeten 3, Eksjö, har
ansökt om planbesked för att med stöd av ny detaljplan möjliggöra en
förtätning av kvarteret med butiker, kontor och bostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-18, § 133, att ge
samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att upprätta detaljplan för området.
Efter inledande dialog med fastighetsbolaget har en volymstudie med
yttreredovisning, samt olika parkeringslösningar överskickats som
diskussionsunderlag och stöd för det fortsatta planarbetet.
Synpunkter på brist av parkeringsmöjligheter i Eksjö förekommer.
Den aktuella platsen vid Södertull fungerar idag som en av de största och
mest frekvent använda, allmänna parkeringsplatserna i staden. Dock är det av
vikt att notera att parkeringen är privat, vilket skapar en komplicerad situation
för den totala parkeringsfunktionen.
I samband med upprättande av en detaljplan prövas användningen inom en
fastighet mot kommunens gällande parkeringsnorm, vilket leder till ett krav
på fastighetsägaren att visa en lösning inom fastigheten som klarar
parkeringsbehovet. I detta fall kan en förtätning endast innebära att
parkering sker i källarplan, vilket fastighetsägaren är medveten om, vilket även
redovisats i tidigare utkast. Fastighetsägaren är även fullt medveten om
att stora delar av nuvarande parkering ofta används för andra besök än till
Coop Konsum, varför en fråga har ställts till kommunen om det finns
intresse av att hyra, alternativt köpa parkeringsplatser för allmänt bruk i ett
möjligt framtida parkeringsgarage.
Om ett förtätningsprojekt skulle komma till stånd på fastigheten Trumpeten 3,
minskar utbudet av allmänna parkeringar med ca 90 platser om inte andra platser
tillskapas. Lösa diskussioner har förts om ett framtida parkeringsdäck eller
parkeringshus, och nu uppstår en möjlighet till ett samarbetsprojekt där
allmänna parkeringsplatser skulle kunna tillskapas, samtidigt som bättre
ekonomiska förutsättningar för ett förtätningsprojekt med bostäder och nya
lokaler i centrum skapas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2018-04-05
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Lu § 73 Obesvarade motioner och
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0022
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 § 74 Beslut fattade med stöd av delegation
Dnr 2018-KLK0016
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlingschefen
Inköp, Upphandling
Rabattavtal avseende Glasögon för bildskärmsarbete har tecknats för perioden
2018-04-01—2020-03-31 med Optiker Karvik.
Rabattavtal avseende Färskt bröd och konditorivaror för avhämtning för
perioden 2018-05-01—2019-04-30 har tecknats med Thimons konditori AB.
Rabattavtal avseende Färskt bröd och konditorivaror för avhämtning för
perioden 2018-05-01—2019-04-30 har tecknats med Höglandets konditori i
Nässjö AB (Princess konditori).
Ramavtal avseende Livsmedel - Färsk fisk och skaldjur för perioden 2018-0501–2020-04-03 med möjlighet till förlängning 1+1 år har tecknats med Feldts
Fisk & Skaldjur AB.
Ramavtal avseende Flyttjänster har tecknats för perioden 2018-04-01 –202003-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år har tecknats med Tranås All
Service AB.
Ramavtal avseende hantverkstjänster måleriarbete inom område 1för perioden
2018-03-15—2020-03-14 med möjlighet till 1+1 års förlängning har tecknats
med Sandå Sverige AB, Bengt Stenberg Måleri i Jönköping AB och Hessels
Måleri & Golv AB.
Ramavtal avseende hantverkstjänster måleriarbete inom område 2 för
perioden 2018-03-15—2020-03-14 med möjlighet till 1+1 års förlängning har
tecknats med Sandå Sverige AB, Hessels Måleri & Golv AB och Ramlisten JH
Måleri AB.
Ramavtal avseende hantverkstjänster VS-arbete inom område 1 för perioden
2018-04-01—2020-03-31 med möjlighet till 1+1 års förlängning har tecknats
med Radiator VVS AB och Bravida Sverige AB.
Ramavtal avseende hantverkstjänster VS-arbete inom område 2 för perioden
2018-04-01—2020-03-31 med möjlighet till 1+1 års förlängning har tecknats
med Bravida Sverige AB och Radiator VVS AB.
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Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlare
Inköp, Upphandlingar
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Mariebergs kök för perioden
2018-03-01–2021-02-28 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 Eksjö gymnasium för perioden
2018-03-01–2021-02-28 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 Hemtjänsten, för perioden 201803-01--2020-03-01 har tecknats med Volkswagen Finans.
Leasingavtal avseende fem (5) styck fordon till Hemtjänsten, för perioden
2018-04-01--2020-03-31 har tecknats med Volkswagen Finans.
Service- och underhållsavtal avseende en (1) styck skrivare till förskolan
Bullerbyn för perioden 2018-03-01–2021-02-28 har tecknats med Konica
Minolta.
Service- och underhållsavtal avseende en (1) styck skrivare till Verkstadsgatan
16, OIC, för perioden 2018-03-01–2021-02-28 har tecknats med Konica
Minolta.
Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till Mogården, för perioden 201801-01--2021-12-31 har tecknats med Handelsbanken Finans.
Beslut fattade med stöd av delegation av ekonomichefen
Ekonomi
Avskrivning del av fordran i dödsbo utan tillräckliga tillgångar (28 123 kr)
2018-03-19.

Beslutsunderlag
Förteckning från Inköp- och upphandlingsavdelningen
___________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 75 Anmälningslista
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Redovisas följande anmälningsärende;
Tillstånd till kameraövervakning - Statens Geotekniska Institut (SGI)
-----
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