
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-05-20

Sammanträde med Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Plats och tid Stadshuset, Kf-salen kl. 08:30

Beslutande
Ledamöter Maria Havskog (C), ordförande

Annelie Sjöberg (M) §§ 41-51
Magnus Berglund (KD)
Mikael Andreasson (S)
Johan Andersson (S)

Tjänstgörande ersättare Britt-Marie Palm (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson(S)
Erik Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic (C)
Kristina Carlo (M) tjänstgörande ersättare för Annelie Sjöberg (M) §§ 52-53

Övriga närvarande 
Ersättare Kristina Carlo (M) §§ 41-51

Jürgen Beck (V)
Magnus Kullberg (KD)
Jes Suhr (M)
Mats Svensson (SD)

Tjänstemän Karolina Eriksson, sekreterare
Nina von Krusenstierna, sektorchef
Lise Rundén, sektorekonom  
Thomas Hanzén, kulturchef
Marie Brask, näringslivschef
Kim Forsman, fritidsutvecklare 

Utses att justera Erik Johansson (C)

Justeringens plats Förvaltningshuset Eksjö, Loket 2020-05-26 Paragrafer 41-53
och tid Kl.11.00

Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Karolina Eriksson

Ordförande   ……………………………………………
Maria Havskog

Justerande   …………………………………………….
Erik Johansson (C)
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Organ Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum 2020-05-20

Förvaringsplats 
för protokollet Tillväxt- och utvecklingssektorn, Förvaltningshuset

Datum då anslag 2020-05-27 Datum då anslag 2020-06-18
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Karolina Eriksson
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 41 Godkännande av föredragningslistan 4

§ 42 Internkontroll, direktupphandlingar - kvartalsuppföljning 2020/42 5

§ 43 Tertialuppföljning per 2020-04-30 2020/28 6 
- 
7

§ 44 Elitbidrag Schackklubb 2020/34 8

§ 45 Vuxenutbildning - information 9 
- 
10

§ 46 Hemsändningsbidrag ICA Mariannelund 2020/58 11

§ 47 Kulturavdelningen - information 12

§ 48 Näringslivsavdelningen - information 13

§ 49 Idéburet Offentligt Partnerskap med Folkuniversistetet - 
information

2020/53 14 
- 
15

§ 50 Kamprads stiftelse - bidrag 2020/46 16

§ 51 ESF-projekt, språkstugan - information 2020/24 17

§ 52 Redovisning av delegationsbeslut 18

§ 53 Anmälningsärenden 19
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EKSJÖ KOMMUN

Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-05-20

TUB § 41 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende Inbjudningar, utgår
Ärende Hemsändningsbidrag ICA Mariannelund, tillkommer
Ärende ESF-projekt, språkstugan – information, tillkommer
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 42 Internkontroll, direktupphandlingar - 
kvartalsuppföljning
Dnr Tun 2020/42

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Plan för internkontrollen för tillväxt- och utvecklingssektorn 2020 fastställdes 
2020-04-22, § 30. Internkontrollen berör tre områden, ekonomi, effektivitet och 
ändamålsenlighet samt följsamhet lagar och förordningar.

I tillväxt- och utvecklingssektorns internkontrollplan är ett kontrollområde 
direktupphandlingar som ska rapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt 
ramavtal eller avtal ingår inte i uppföljningen.

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan 
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att 
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på 
dokumentation.

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör 
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats.

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse direktupphandlingar 2020 kvartal 1 tillväxt- och 
utvecklingssektorn, daterad 2020-05-14
Sammanställning av direktupphandlingar 2020 Q1   

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 43 Tertialuppföljning per 2020-04-30
Dnr Tun 2020/28

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ
avvikelse mot budget med 2 684 tkr,

att notera åtgärder kommer vidtas per verksamhet beskrivna utifrån
tjänsteskrivelsen, samt

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
  Sektorns driftutfall efter april månad är 23 497 tkr, vilket motsvarar

38 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 33 procent.
Sektorns helårsprognos för driften är 64 644 tkr, vilket innebär en
negativ avvikelse mot budget med 2 684 tkr.

- Sektorsövergripande prognostiserar ett överskott på 161 tkr
motsvarande 6 procent av budget.
- Allmän kulturverksamhet prognostiserar ett överskott på 109
tkr motsvarande 3 procent av budget.
- Kulturskola och bibliotek prognostiserar ingen avvikelse mot
budget.
- Museet prognostiserar en negativ avvikelse med 390 tkr
motsvarande 9 procent mot budget.
- Fritidsverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse med
106 tkr motsvarande 0,5 procent av budget.
- Näringslivsverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse
på 22 tkr motsvarande 0,7 procent av budget.
- Vuxenutbildningarna prognostiserar en negativ avvikelse med
2 436 tkr motsvarande 17 procent av budget.

Sektorns investeringsutfall efter mars månad är 188 tkr, vilket
motsvarar 2 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för
investeringarna är 6 859 tkr vilket motsvarar ett överskott mot
budget med 679 tkr.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-14 
Budgetuppföljning rapport 2020-05-14

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Ekonom
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 44 Elitbidrag Schackklubb
Dnr Tun 2020/34

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att bevilja Eksjö Schackklubb särskilt elitstöd om 10 000 kronor för säsongen 
2019-2020.

Ärendebeskrivning 
Eksjö Schackklubb har inkommit med en ansökan om särskilt elitstöd för sin 
medverkan i elitserien i schack. Klubben uppfyller kriterierna, kommunstyrelsen 
2014-12-02 § 315, för särskilt elitstöd till föreningar. Elitbidraget ska gå till 
omkostnader för spel i högsta serien.

Beslutsunderlag 
Ansökan om Elitstöd
Beslut Ks § 46, Kriterier för elitstöd till föreningar
Tjänsteskrivelse elitstöd 2020-04-27

Utdrag: 
Fritidchef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 46 Hemsändningsbidrag ICA Mariannelund
Dnr Tun 2020/58

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedning beslutar

att godkänna avtalet för hemsändningsbidraget mellan näringslivavdelningen och 
ICA Mariannelund, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för tydliggörande av regler 
gällande hemsändningsbidraget till beredningens sammanträde 2020-09-16.

Ärendebeskrivning 
ICA Nära mathörnan, Mariannelund har inkommit med förfrågan om att ta del av 
hemsändningsbidrag. 

För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd, till 
exempel hemsändningsbidrag. I Jönköpings län är det Region Jönköpings län som 
administrerar hemsändningsbidraget. 
Hemsändningsbidrag är till för hushåll på glesbygd och landsbygd med långt 
avstånd till dagligvaror och drivmedel, eller som saknar möjlighet att ta sig till 
butiken. Hemsändningsbidraget kan även användas till att anordna särskilda 
inköpsturer till en närliggande butik. 
Hemsändningsbidraget söks av Eksjö kommun från Region Jönköpings län. 
Hemsändningsbidraget storlek och minimiavstånd till beslutas av kommunen. 
Kommunen kan söka hemsändningsbidrag som motsvarar högst 50 procent av 
kommunens nettoutgift för hemsändningen. Bidraget får inte överstiga 100 
kronor per hushåll och hemsändningstillfälle. Bidrag lämnas endast om 
nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp. 
Bidraget betalas ut årsvis i efterskott.
För att Region Jönköpings län ska kunna ge stöd måste de ha möjlighet att 
bedöma behovet. Kommunen måste därför ha planerat varuförsörjningen på ett 
sätt som gör att Regionen har möjlighet att göra den bedömningen. Stödet får inte 
på ett olämpligt sätt gynna en viss näringsidkare.
Kommunfullmäktige i Eksjö kommun reviderade 2010-06-07 tidigare beslut och 
gällande är nu att bidrag om 120kr/utkörning ska utgå till handlare för 
hemkörning en gång/vecka till helårshushåll på glesbygden med minst 1,5 km till 
närmaste dagligvarubutik. Undantag från 1,5 kilometers-regeln görs för 
handikappade mm. 

Eksjö kommun betalar i dagsläget ut hemsändningsbidrag till Sture Stenbäcks Livs 
och ICA Nära Lundbergs Livs. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Avtalsförslag 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Näringslivschef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 45 Vuxenutbildning - information
  

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 
Vux i12 och Campus i12 står inför effektiviseringar, dyra lokalhyror och minskade 
statsbidrag. I kommunprogrammet står det:

”För att möta behovet av rekrytering inom både privat och offentlig verksamhet 
ska kommunen erbjuda både vuxen- och högskoleutbildningar med ett varierat 
utbud anpassat för den lokala arbetsmarknaden.”

Förvaltningens uppdrag är att satsa sig ur ekonomisk knipa. Att arbeta på distans 
har fungerat bra för många studenter och närvaron är hög. Det är högt söktryck 
till Yrkeshögskoleutbildningarna på Campus i12 och skolan har ansökt om att få 
fler platser till utbildningarna. Det är populärt med korta kurser, så som IT-
säkerhet, vilket Campus i12 har skickat in en ansökan om att få starta. 

Vuxenutbildningen har inte tagit in några SFI elever. I februari hade 
vuxenutbildningen 180 elever och nu är det 160 elever. Elever som inte påvisar 
någon progression blir utskrivna. 

En treårsplan presenteras för en budget i balans. Beräkningar bygger på att 
Campus i12 beviljas de utbildningar som sökts samt att vissa av de 
rationaliseringar som föreslagits ger effekt redan 2020. 

Beslutsunderlag 
3-årsplan Campus i12, 20200520

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 47 Kulturavdelningen - information
 

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen

Ärendebeskrivning 
Nationaldagens firande på Stora torget den 6 juni ställs in. Prisutdelningarna sker 
på annat vis i år. 

Den 5 juni kommer Kommunfullmäktiges ordförande Mats Danielsson dela ut 
diplom och blommor till kulturpristagarna och miljöpristagaren. De som ansökt 
om svensk flagga får komma till Stadshuset senare samma dag klockan 16.00 för 
att motta sin flagga av kommunfullmäktiges ordförande Mats Danielsson. De som 
inte kan motta sin flagga den 5 juni har möjlighet att hämta den på Touristcenter 
från och med måndagen den 8 juni.   

Även Lions President Anders Lundberg finns på plats den 5 juni kl.16.00 och 
delar då ut Lions Ungdomsledarstipendium.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 48 Näringslivsavdelningen - information

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningenbeslutar 

att notera informationen

Ärendebeskrivning 
En sammanställd lägesrapport från Eksjö kommuns företag gås igenom. Företag 
som går bra är bland annat de med inriktning mot blommor, växter, livsmedel, 
begravningsbyråer och vård och omsorg. Restauranger, hotell, metall-hydralic, 
underleverantörer till fordonsindustrin känner stor oro inför framtiden. 

Det har gett resultat att vi tvättar händerna och håller avstånd, för sjukfrånvaron 
har varit otroligt liten på alla företag.

Näringslivsavdelningen har fått göra vissa justeringar i och med pandemin i 
projektet Attraktiv Industri som haft ett litet uppehåll, men nu kör alla sina 
utbildningar digitalt. Även Tisdagar tillsammans körs digitalt. Planerade facebook-
utbildningar tar enbart emot fem deltagare och håller avstånd mellan bänkraderna.  

Det sker veckomöten med koppling till Corona varje tisdag med Regionen, varje 
torsdag med Länsstyrelsen, avstämningar med höglandets näringslivskontor sker 
regelbundet samt kontakten med företagen i kommunen.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 49 Idéburet Offentligt Partnerskap med 
Folkuniversistetet - information
Dnr Tun 2020/53

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen

Ärendebeskrivning 
Syftet med Idéburet Offentligt Partnerskap med Folkuniversitetet är att skapa ett 
långsiktigt hållbart Eksjö kommun genom att stärka samspelet mellan den 
offentliga och idéburna sektorn. Målet är att utveckla möjligheterna för den 
idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet. Ett Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) ger möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och 
mål. IOP tillvaratar de ideellt verkande krafter som finns i kommunen, som ett 
komplement till Eksjö kommuns egna verksamheter.

Genom partnerskapet samverkar parterna i att skapa möjlighet för utrikesfödda 
med låga kunskaper i svenska språket, att komma närmare arbetsmarknaden samt 
att känna delaktighet i civilsamhället. Detta görs genom Folkuniversitets 
aktivitetsbaserade verksamhet för utlandsföddas praktiska språkträning på 
basnivå. 

I detta avtal beskrivs en praktikverksamhet inom avtalsramarna vilken utgör ett 
exempel på hur partnerskapet effektuerar avtalet. Praktikverksamheten omfattar 
utbildning och praktik inom caféverksamhet i Toppstugan i Ingatorp, vilket 
möjliggör ökad turism genom Ingatorp under verksamhetens period (v 23-v.33). 

För att öka öppettider ytterligare, och därmed öka attraktiviteten för turismen och 
besöksnäringen, erbjuder Tillväxt och utvecklingssektorn handledare som kan 
stötta ferieungdomar i caféet som komplement till praktikverksamheten. 
Omfattning tas fram i dialog med Folkuniversitetets verksamhetsledare. Beroende 
av deltagarnas mått av självständigt arbete, ges möjlighet att även bemanna upp 
fikaförsäljning vid Långanässjön under perioden.

Ledningsutskottet beslutade 2020-04-21 § 59 att till kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-05-05 redovisa förslag på hur verksamhet kan genomföras 
med längre öppettider. Förslaget som redovisades under sammanträdet innebar 
en kostnadsökning med 100 tkr (total kostnad på 220 tkr) för inköp av varor, 
köp utav utrustning samt handledar-kostnader från tillväxt- och 
utvecklingssektorn.
Politiken ser många positiv värden i projektet, men man ser svårigheter i de 
begränsade öppettiderna, samt den korta planeringstiden inför projektstart.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 125 att inte ingå avtal med 
Folkuniversitetet gällande Idéburet Offentligt Partnerskap.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-04-21
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna
IOP avtal Vuxenskolan aktivitet språkträning
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-05
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 50 Kamprads stiftelse - bidrag
Dnr Tun 2020/46

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har erbjudits att delta i ett pilotprojekt där familjen Kamprads 
stiftelse har avsatt 500 000 kr till kommunen. 
En styrgrupp bestående av representanter från Eksjö kommun varav en 
representant från tillväxt- och utvecklingsberedningen, målgruppen/sociala 
sektorn, företag inom handeln, besöksnäring och entreprenörer inom landsbygden 
tillsätts. Processledare utses från tillväxt- och utvecklingssektorn.
Styrgruppen i samarbete med processledare kommer gemensamt att prioritera 
aktiviteter/insatser och planera upp projektinnehåll, med huvudsyfte att på bästa 
sätt främja lokala entreprenörer, handeln och öka livskvalitén för framför allt äldre 
i kommunen.
Utvecklingsprojektet påbörjas 22 april och ska vara slutredovisat 30 juni och avser 
insatser som kombinerar entreprenörskap med minskad isolering för äldre. Eksjö 
kommun har fria händer att utforma innehållet i projektet. Projektet redovisas 
löpande till Kampradstiftelsen och Tillväxt- och utvecklingsberedningen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 126 att genom näringslivsavdelningen 
utse en projektgrupp enligt ärendebeskrivningen att genomföra projektet.

Beslutsunderlag 
Beslut Ledningsutskottet 2020-04-21
Beslut Tillväxt- och utvecklingsberedning 2020-04-22
Beslut Kommunstyrelsen 2020-05-05
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna
Tidslinje Kamprad
Kraftsamling Entreprenörskap
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 51 ESF-projekt, språkstugan - information
Dnr Tun 2020/24

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen

Ärendebeskrivning 
Tillväxt- och utvecklingssektorn har skickat in en projektansökan till Europeiska 
socialfonden (ESF), samverkan för ökad inkludering och minskat 
försörjningsstöd. Projektet pågår i 2 år och involverar Hälsa, integration och 
arbete (HIA), Svenska för invandrare (SFI), föreningar, företag och 
näringslivsenheten/Eksjö.nu.  Målet är att minska antalet individer som uppbär 
försörjningsstöd, skapa mötesplats som kortar vägen till arbete eller studier samt 
utöka HIA:s modell med språkstödsvägar.   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 52 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning 
Kulturchef

Arrangemangsbidrag

Mariannelunds- och Hässleby Hembygdsförening Dnr Tun 2020/21
Driftbidrag JULLES 
Ansökt 12 000 kr, beviljat 12 000 kr
Delegationsbeslut: 2020.05.14

Föreningen Eksjö Camping och konferens Dnr Tun 2020/54
Sommarkonserter
Ansökt 15 000 kr, beviljat 15 000 kr
Delegationsbeslut: 2020.05.11

Fritidchef

Aktivitetsbidrag ht 2019

10 kr/deltagaraktivitet Dnr Tun 2020/13
30 föreningar har ansökt 283 930 kr, beviljat 283 930 kr
Delegationsbeslut: 2020.04.29

Kommer in 3 föreningar till som blivit uttagna för kontroll av RF SISU 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 53 Anmälningsärenden
  

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen godkänner anmälningsärenden enligt 
följande: 

Utbildning att höja vårdpersonal i kommunen till undersköterskor
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