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Ks § 109 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Ks § 109 Godkännande av föredragningslistan..................................................... 3
Ks § 110 Placering av stiftelsemedel – förändring i finanspolicyn ..................... 5
Ks § 111 Kvartalsrapport per 2018-03-31.............................................................. 6
Ks § 112 Informationssäkerhetspolicy ................................................................... 9
Ks § 113 Årsredovisning 2017, Höglandsförbundet ..........................................10
Ks § 114 Avyttring av mark från del av fastigheten Hässelås 2:1 .....................11
Ks § 115 Antal möten med kommunfullmäktige – motion ..............................12
Ks § 116 Upprustning av badplats nedanför Sjöängen, brygga och bord, samt
bättre väg ner till sjön - medborgarförslag ...........................................................14
Ks § 117 Kostnadsfri fettåtergivning för kommunens hushåll –
medborgarförslag .....................................................................................................16
Ks § 118 Pedagogisk måltid – avgift .....................................................................17
Ks § 119 Budget 2019-2020, verksamhetsplan....................................................18
Ks § 120 Internkontrollplan 2018 – KLK ...........................................................19
Ks § 121 Ansökan från kommunstyrelsens integrationspott – Ambassadörer
Islamiska förening ....................................................................................................21
Ks § 122 Samverkan inom utbildning, utveckling och forskning Campus i12 –
avsiktsförklaring .......................................................................................................24
Ks § 123 Heltid som norm – handlingsplan ........................................................26
Ks § 124 Miljövårdspris 2018 ................................................................................27
Ks § 125 Arkitektur- och byggnadsvårdspris 2018 .............................................28
Ks § 126 Kulturpris 2018 ......................................................................................29
Ks § 127 Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem i Eksjö kommun ...................................................................................30
Ks § 128 Barn- och ungdomspolitiska arbetsgruppen - information ..............31
Ks § 129 Revisionens granskning av Styrning och ledning kopplad till
kommunstyrelsens uppsiktsplikt – rapport ..........................................................32
Ks § 130 Revisionens uppföljning av tidigare granskningar – rapport ............33

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

4 (38)

Ks § 131 Förvaltningskostnader för Stiftelsen Wilhelm och Emelie Tesch
minne – motion........................................................................................................34
Ks § 132 Cykelväg från Dollarstore till Ränneborg, Eksjö –
medborgarförslag .....................................................................................................35
Ks § 133 Anmälningsärenden ................................................................................36
Ks § 134 Utskottsprotokoll 2018-04-16 och 2018-04-26, samt beslut fattande
med stöd av delegation ...........................................................................................37
Ks § 135 Nämndernas protokoll ...........................................................................38
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Ks § 110 Placering av stiftelsemedel –
förändring i finanspolicyn
Dnr 2018-KLK0080
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
Ledningsutskottets beslut 2018-04-16, § 62
____________________________________________________________
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Kommunfullmäktige
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Ks § 111 Kvartalsrapport per 2018-03-31
Dnr 2018-KLK0058
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till nämnderna att se över investeringsplanen för 2018-2019,
att notera kommunstyrelsens beslut § 119 i dagens protokoll, att uppdra till
nämnderna att omgående se över taxor för utförda tjänster, samt att uppdra
till nämnderna att överväga effektuering av på budgetberedningen
2018-04-25—26 redovisade förslag, för att få möjlighet till effekt 2018, samt
att därmed godkänna redovisad rapport.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att anmäla rapporten.
Ärendebeskrivning
Sektorerna har efter tre månader förbrukat 27,8 procent av driftbudgetens
982 mnkr. Förbrukningen vid samma tidpunkt förra året var 26,1 procent av
driftbudgeten. Utfallet överstiger den linjära riktpunkten. Alla intäkter och
kostnader har inte fullt ut periodiserats vilket gör att utfallet inte är helt
rättvisande.
Helårsprognosen för årets resultat är negativt, -23,1 mnkr, vilket är 33,5 mnkr
lägre än budgeterat resultat på 10,3 mnkr. Sektorerna överskrider budget med
42,4 mnkr, där de största negativa prognoserna i belopp återfinns inom
sociala sektorn (-29,1 mnkr, -7,1 procent) och barn och ungdomssektorn
(-14,7 ,mnkr, - 3,7 procent). Avvikelserna specificeras och kommenteras i
sektorernas redovisningar.
Underskottet från sektorerna kompenseras delvis av outlagda medel hos
kommunstyrelsen för utveckling, oförutsett och buffert om 4,8 mnkr och
förbättrad prognos för skatteintäkter med 1,3 mnkr. Utfallet av årets
löneökningar är inte klart för alla fackförbund, i aktuell prognos räknas med
att det avsatta utrymmet kommer att nyttjas.
I prognosen motsvarar resultatet -2,2 procent av skatteintäkter och
utjämningsbidrag, vilket är lägre än budgetens resultatmål på 1,0 procent.
Enligt prognosen kommer investeringarna att uppgå till 40,4 mnkr mot
budgeterat 50,4 mnkr inklusive tilläggsbudget från 2017. Med prognosiserat
resultat på -23,1 mnkr, avskrivningar på 19,5 mnkr och amortering av revers
från Eksjö kommunfastigheter på 5 mnkr finns utrymme för självfinansierade
investeringar med 1,4 mnkr.
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Därmed kommer inte investeringarna i prognosen på 40,4 mnkr i prognosen
att vara självfinansierande i den mening att investeringarna täcks av årets
resultat och avskrivningar. I dagsläget bedöms dock inte lån behövas för att
finansera planerade investeringar men situationen är beroende av när den
fordran kommunen har på Migrationsverket betalas. Målet om finansiellt
sparande med 5 mnkr kommer inte heller att uppnås.
2017-12-31 var soliditeten 61 procent. I helårsprognosen efter 3 månader
bedöms soliditeten 2018-12-31 minska till 59,2 procent. Det finansiella målet
är att soliditeten årligen ska öka samt som långsiktigt mål nå 75 procent
uppnås inte i prognosen för 2018.
Kommunens skatteintäkter och bidrag beror till största del på
skatteunderlagets utveckling i riket och kommunens befolkning per 1
november året före budgetåret. Kommunen har de senaste åren ökat sin
befolkning genom utrikes invandring. Födelsenettot har varit negativt.
Befolkningsökningen har fortsatt under 2018 och från årsskiftet fram till
mitten av april har invånarantalet ökat med 125 personer och uppgår nu till
17 541 invånare.
Den svenska ekonomin är i en högkonjunktur. SKL (Sveriges kommuner och
landsting) bedömer att BNP (bruttonationalprodukten, det vill säga värdet av
varor och tjänster som produceras i landet) kommer att växa med 3 procent i
år. Skatteunderlaget under året kommer att i reala tal öka med 1,1 procent
enligt prognosen, vilket är lägre än tidigare år och beror på lägre ökning av
arbetade timmar och pensionsinkomster.
Prognosen för skatteintäkter och bidrag är enligt SKL:s senaste prognos från
februari.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) ett tilläggsyrkande att uppdra till nämnderna att se över
investeringsplanen för 2018-2019,
Annelie Hägg (C) ett tilläggsyrkande att notera kommunstyrelsens beslut,
§ 119 i dagens protokoll, att uppdra till nämnderna att omgående se över
taxor för utförda tjänster, samt att uppdra till nämnderna att överväga
effektuering av på budgetberedningen 2018-04-25—26 redovisade förslag,
för att få möjlighet till effekt 2018,
Eva Ekenberg (MP) bifall till Per Sixtenssons (C) tilläggsyrkande.
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Vid avlutad överläggning ställer ordförande proposition på
Per Sixtenssons (C) och Annelie Häggs (C) tilläggsyrkanden, varvid
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Per Sixtenssons (C) och Annelie Häggs (C) tilläggsyrkanden.
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport per 2017-03-31, från ekonomiavdelningen
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 112 Informationssäkerhetspolicy
Dnr 2018-KLK0079
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till Informationssäkerhetspolicy.
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
Ledningsutskottets beslut 2018-04-16, § 63
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 113 Årsredovisning 2017,
Höglandsförbundet
Dnr 2018-KLK0081
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Lennart Gustavsson till ordförande i ärendet.
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.
Sebastian Hörlin (S) deltar inte i beslutet.
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
Ledningsutskottets beslut 2018-04-16, § 64
_________________________________________________________
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Ks § 114 Avyttring av mark från del av
fastigheten Hässelås 2:1
Dnr 2018-SbN0027
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
Ledningsutskottets beslut 2018-04-16, 67
__________________________________________________________
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Ks § 115 Antal möten med
kommunfullmäktige – motion
Dnr 2018-KLK0038
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Sven-Olof Lindahl (L) och Christer Ljung (L) föreslår i motion att
kommunfullmäktige ska begränsa antalet fullmäktigemöten till högst sex
stycken under 2018.
Motivet till motionen är att kommunens ekonomi innevarande år är hårt
ansträngd. Varje möte med kommunfullmäktige kostar cirka 50 tkr. Alla
möten med kommunfullmäktige upplevs inte ha ett sådant innehåll att de
absolut måste genomföras. Genom långsiktig planering och
framförhållning kan antalet möten begränsas väsentligt. Sex möten ger en
besparing om cirka 200 tkr.
Motionärerna anser att färre möten också ger en koncentration till
kommunfullmäktiges huvuduppgift – att fatta övergripande beslut. En
sådan besparing skulle ge en viktig signal till hela organisationen och skulle
på så sätt kunna stärka krismedvetenheten.
Under 2018 är det planerat att genomföra tio kommunfullmäktigemöten,
ett per månad med uppehåll för juli och augusti.
Från april 2017 till och med mars 2018, har det genomförts tio möten.
Dessa har i genomsnitt innehållit 19,6 ärenden och pågått i 4 tim. Om
antalet möten minskar till sex möten, utan att ändra innehållet, innebär det
ca 30 ärenden per möte, och mötestiden om ca 7 tim.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25, § 4, att utse en parlamentarisk
beredning som till sin uppgift har att:
-

Justerandes sign

analysera och anpassa de politiska styrdokument som behöver revideras
med anledning av förändringar i kommunallagen, beslutade av
riksdagen föregående år,
aktualitetspröva den politiska organisationen och lämna förslag till
eventuella förändringar inför kommande mandatperiod, samt
analysera och lämna förslag på ersättningsreglemente för de
förtroendevalda, dels med anledning av ändringar i kommunallagen,
dels utifrån den utvärdering som beredningen kommer fram till
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För att i stor grad ändra innehållet i mötena och antalet möten krävs
omarbetning av reglementena. Detta görs lämpligen som en del i den
parlamentariska beredningen.
Beslutsunderlag
Motion från Sven-Olof Lindahl (L) och Christer Ljung (L), 2018-02-14
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-04-19
Ledningsutskottets beslut 2017-04-26, § 78
_______________________________________________________
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Ks § 116 Upprustning av badplats nedanför
Sjöängen, brygga och bord, samt bättre väg
ner till sjön - medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0213
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget då det finns god tillgång till kommunala
badplatser.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30, § 42, att remittera rubricerat
medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till
kommunfullmäktige senast juni 2018.
Pia Olsson, Eksjö, framför i medborgarförslaget att det skulle vara bra för
de boende på äldreboendet Mogården med en fin badplats nedanför
Sjöängen, Eksjö. Förslaget är att rusta upp badplatsen och förse den med
brygga och bord, samt att förbättra vägen ner till sjön. Då kunde de boende
på Mogården få bada, fiska eller bara njuta av utsikten över sjön.
Samhällsbyggnadssektorn och tillväxt- och utvecklingssektorn gör
tillsammans bedömningen att tillgången till både kommunala badplatser
och naturliga allmänt tillgängliga badplatser är god i Eksjö.
Samhällsbyggnadssektorn tar just nu fram en skötselplan för Sjöängen där
drift- och underhållsåtgärder ska framgå. I den ingår i huvudsak hur
vegetationsröjningar ska genomföras för att succesivt få ett mer öppet och
tryggt parkområde och i det ingår badplatsområdet. Gång- och cykelvägar
ska ses över succesivt och då även den gång som leder ut till badplatsen.
Sammantaget kommer åtgärder att genomföras i samma andemening som
förslagsställarens förslag, även om det inte görs en satsning på ytterligare en
kommunal badplats. Finns intresse från förening, enskild eller företag att
åta sig en upprustning av en allmän plats är det fullt möjligt med
förutsättning att platsen hålls öppen för allmänheten i full utsträckning och
att Eksjö kommun tillfrågas.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Pia Olsson, 2017-11-22
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19, § 232
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 42
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2018-04-16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-04-18 § 68
__________________________________________________________
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Ks § 117 Kostnadsfri fettåtergivning för
kommunens hushåll – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0154
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom Eksjö Energi ABs förslag till hantering och därmed
anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-03, § 242, att remittera redovisat
medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden, med återredovisning till
kommunfullmäktige, senast mars 2018. Samhällsbyggnadsnämnden har
därefter ansökt om, och beviljats, förlängd svarstid i ärendet.
I rubricerat medborgarförslag framför Lennart Andersson att det kan
finnas många vinster med att återvinna hushållsfett från den vardagliga
användningen. Fettet som återvinns kan användas inom många olika
användningsområden, och därmed ge vinst för både miljö och ekonomi.
Förslaget är att kommunen inför en kostnadsfri fettåtervinning för hushåll.
Matfett kan ge upphov till stopp i avloppssystemet och även en
problematik i kommunens reningsverk. Fettet har en hög energihalt och
som bränsle i fjärrvärmeverket är det ett mycket bättre bränsle än till
exempel plast som används idag i stor utsträckning.
Av diskussion med Eksjö Energi AB framkommer att det redan idag finns
möjlighet att lämna matfett vid beställning av grovsopor. Dock används
denna tjänst i mycket liten utsträckning. Eksjö Energi AB meddelar att det
inte finns några hinder för att införa möjligheten att lämna hushållsfett på
kommunens återvinningscentraler och att avfallshanteringsansvaret därefter
tas över av Eksjö Energi AB. Ett sätt som många kommuner använder sig
av för att samla in matfett är dela ut en särskild tratt som kan sättas på en
plastflaska, för att enklare kunna samla ihop matfettet. Detta bedöms som
en bra och billig metod, och Eksjö Energi AB meddelar att åtgärden kan
utföras med kort genomförandtid.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lennart Andersson, 2017-08-24
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-09-21, § 167
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-03, § 242
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2018-04-16
__________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Ks § 118 Pedagogisk måltid – avgift
Dnr 2018-BUN0017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka förslag om avgift för pedagogisk måltid från och med
2018-08-01 inom barn- och ungdomssektorns verksamhet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-16, § 231, att pedagogiska måltider
ska finnas inom förskolan, förskoleklass – åk 9, fritidshem, samt grundoch gymnasiesärskola. Personal med direkt arbete i barn- och elevgrupp har
möjlighet att äta så kallad pedagogisk måltid.
Prissättningen utgår från avgiften för månadsabonnemang av
personallunch, där viss subventionering ges. Avgiften regleras också i form
av två nivåer, 30 procent av ett månadsabonnemang för
förskoleverksamhet-årskurs 6 och grund- och gymnasiesärskola, samt
60 procent av ett månadsabonnemang för åk 7-9.
Övrig personal har möjlighet att äta enstaka måltider eller teckna
månadsabonnemang utan procentavdrag.
Vid kommunstyrelsens överläggning framkommer önskan om tydlig
förteckning över tidigare och nuvarande avgifter, för redovisning vid
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från måltidschef Malin Nilsson, 2018-02-27
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-04-18, § 68
________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 119 Budget 2019-2020, verksamhetsplan
2021
Dnr 2018-KLK0092
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till nämnderna att omgående se över taxor för utförda tjänster,
samt
att uppdra till nämnderna att överväga effektuering av på
budgetberedningen 2018-04-25—26 redovisade förslag, för att få möjlighet
till effekt 2018.
Ärendebeskrivning
Budgetberedningen hanterar sektorsramar och neddragningar under
augusti. Då prognosen för 2018 åter visar på ett negativt resultat föreslås
förvaltningen att vissa beslut tas omgående med anledning av redovisningar
på budgetberedningen 2018-04-25—26.
__________________________________________________________
Utdrag:
Nämnderna
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Ks § 120 Internkontrollplan 2018 – KLK
Dnr 2018-KLK0061
Dnr 2018-TUN0062
Dnr 2018-SBN0017
Dnr 2018-BUN0016
Dnr 2018-SocN0023
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
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2018-04-16, § 68
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-04-18, § 74
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-04-18, § 67
Socialnämndens beslut 2018-04-18, § 50
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-04-18, § 47
_________________________________________________________
Utdrag:

Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 121 Ansökan från kommunstyrelsens
integrationspott – Ambassadörer Islamiska
förening
Dnr 2018-KLK0023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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.
Maria Havskog (C) och Elisabeth Werner (SD) reserverar sig mot beslutet.
Bo Ljung (KD) deltar inte i 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
Justerandes sign
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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
6 500

26 264
1 500
27 764

61 000
6 500
1 500
69 000

16 274
11 490
27 764

41 236
16 274
11 490
69 000

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.”
Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar
Ulf Björlingson (M), Carina Lindström (M), Maria Havskog (C) och
Elisabeth Werner (SD) avslag till ledningsutskottets förslag.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Ulf Björlingsons (M) m. fl. yrkande om avslag,
mot att bifalla ledningsutskottets förslag till beslut, varvid kommunstyrelsen
beslutar
att godkänna ledningsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign
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Omröstning
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
Ja-röst för ledningsutskottets förslag.
Nej-röst för avslag.
Vid omröstningen avges 9 Ja-röster, 5 Nej-röster och 1 (en) ledamot avstår
från att rösta.
Kommunstyrelsen beslutar således
att bevilja Ambassadörer Islamiska förening 41 500 kr, med medel från
kommunstyrelsens anslag för integration.
Beslutsunderlag

Ansökan från föreningen Ambassadörerna
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jürgen Beck, 2018-02-09
Ledningsutskottets beslut 2018-04-16, § 66
__________________________________________________________
Utdrag:

Ambassadörer Islamisk förening
Ekonomiavdelningen
Utvecklingschef Jurgen Beck
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Ks § 122 Samverkan inom utbildning,
utveckling och forskning Campus i12 –
avsiktsförklaring
Dnr 2018-KLK0086
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i efterhand godkänna avsiktsförklaring mellan Jönköpings
University och Campus i12, Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning
Avsiktsförklaring har träffats mellan Jönköpings University 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 och utvärderas vart tredje år.
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Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring mellan Eksjö kommun och Jönköpings University
Ledningsutskottets beslut 2018-04-16, § 69
_______________________________________________________
Utdrag:

Jönköpings University
Campus i12
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Ks § 123 Heltid som norm – handlingsplan
Dnr 2018-KLK0087
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna handlingsplan för heltid som norm,
att aktivitetsplan för insatser för ökad andel heltidsanställningar redovisas
till ledningsutskottet i juni, samt
att tidsplan för genomförande av heltid som norm redovisas till
ledningsutskottet i september.
Ärendebeskrivning
I det centrala avtalet Huvudöverenskommelsen om lön och andra förmåner
2016, HÖK 16, mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting,
framgår att målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid är det normala
vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning
arbetar heltid.
Syftet med avtalet är att skapa en attraktiv arbetsplats och möta
rekryteringsbehovet, samt att bidra till jämställdheten. Samtidigt ökar
heltidsarbete det ekonomiska oberoendet för individen och gör att fler
klarar sin egen försörjning.
En arbetsgrupp med representanter från berörda sektorer och
representanter från Kommunal har bildats för att påbörja planeringen av
arbetet med heltid som norm. Ett första steg är att ta fram en
handlingsplan med syfte att verka för att öka andelen heltidsanställningar
inom Kommunals avtalsområde utifrån verksamheternas behov.
Handlingsplanen är främst ett avstämningsunderlag i det vidare samarbetet
mellan Eksjö kommun och Kommunal lokalt.
Målet med heltid som norm är att tillsvidareanställningar på heltid erbjuds
som utgångspunkt vid nyanställning för Kommunals medlemmar från 202105-31. Redan anställda medarbetare inom Kommunals område erbjuds i
högre utsträckning arbete på heltid. Målet är att detta ökar succesivt varje år,
till att år 2021 vara 100 procent.
Beslutsunderlag
Förslag till Heltid som norm – handlingsplan
Tjänsteskrivelse från personalchef Malin Claesson, 2018-04-24
Ledningsutskottets beslut 2018-04-26, § 77
__________________________________________________________
Utdrag:

Personalavdelningen
Kommunal
Ledningsutskottet
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Ks § 124 Miljövårdspris 2018
Dnr 2018-SbN0036
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt
att tilldela Erikshjälpen, 2018 års Miljövårdspris.
Ärendebeskrivning

Miljövårdspriset är inrättat för att uppmärksamma person, förening eller
organisation inom Eksjö kommun som utfört en betydande och aktiv insats
för miljön inom kommunen. Med miljö avses likväl den inre som den yttre
miljön.
Tillsatt nomineringskommitté föreslår att Erikshjälpen tilldelas Eksjö
kommuns miljövårdspris 2018 med motiveringen:
”Årets pristagare har genom etablering i Eksjö skapat en plattform för
återanvändning av varor som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling.
Konceptet innefattar en stark social- och ekonomisk dimension där skänkta
varor genererar medel till sociala och humanitära insatser”.
Priset utgörs av 10 tkr samt diplom och utdelas vid firandet av
nationaldagen i Eksjö.
Beslutsunderlag

Förslag från nomineringskommittén
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2018-04-18, § 70
________________________________________________________
Utdrag:
Erikshjälpen
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 125 Arkitektur- och byggnadsvårdspris
2018
Dnr 2018-SbN0035
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt
att tilldela Svenska kyrkan, Linköpings stift, 2018 års Arkitektur- och
byggnadsvårdspris.
Ärendebeskrivning

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset är inrättat för att uppmärksamma
god arkitektur och byggnadsvård. Utmärkelsen kan tilldelas för ny- eller
ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering,
stadsbyggnad, fysisk planering eller andra förtjänstfulla insatser som
gjorts inom de olika arkitektoniska områdena.
Arkitektur- och byggnadsvårdspriset kan tilldelas enskilda, företag,
föreningar eller annan organisation.
Nomineringskommittén föreslår att pristagare 2018 tilldelas Svenska
kyrkan, Linköpings stift med motiveringen:
”Linköpings stift, vid Svenska kyrkan, har genom ett omfattande och
ambitiöst arbete varsamt restaurerat Tiondeboden i Ingatorp. Projektet har
även lämnat ringar på vattnet. I samband med det mångåriga projektet har
forskning och utbildningar anordnats. Denna vilja att bevara ett kulturarv
och sprida kunskaper är beundransvärt och ska uppmärksammas. De
genomförda åtgärderna säkerställer därutöver byggnadens existens för våra
framtida generationer”.
Priset utgörs av 10 tkr samt diplom och utdelas vid firandet av
nationaldagen i Eksjö.
Beslutsunderlag

Förslag från nomineringskommittén
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-04-18, § 71
________________________________________________________
Utdrag:
Svenska kyrkan, Linköpings stift
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 126 Kulturpris 2018
Dnr 2018-Tun 0061
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt
att tilldela Teatertolvan, 2018 års Kulturpris.
Ärendebeskrivning
Kulturpriset är inrättat för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser
av stor betydelse för Eksjö kommun. Priset utdelas till enskilda eller
sammanslutningar.
Beredningsgruppen föreslår att 2018 års Kulturpris erhålls av Teatertolvan,
med motiveringen:
”För sitt mångåriga engagemang och hängivna arbete att befrämja Eksjö
kulturliv genom att erbjuda en kreativ och skapande kulturmiljö, för såväl
unga som gamla inom sång, dans och musik”.
Priset utgörs av 10 tkr samt diplom och utdelas vid firandet av
nationaldagen i Eksjö.
Beslutsunderlag

Förslag från beredningsgruppen
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-04-18, § 48
______________________________________________________
Utdrag:
Teatertolvan
Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

30 (38)

Ks § 127 Riktlinjer för plats inom förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö
kommun
Dnr 2018-BUN0028
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Eksjö kommuns riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk
omsorg och fritidshem att gälla från och med höstterminen 2018.
Ärendebeskrivning
De nuvarande riktlinjerna ”Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk
omsorg och fritidshem i Eksjö kommun” har setts över, främst i syfte att
förtydligas och anpassas efter nuvarande förutsättningar.
Ändringar i sakfrågor är:


Under förutsättning att ledig plats finns placeras syskon på samma
enhet, dock kan inga garantier ges.



En minimigräns för behovet återinförs när det gäller ansökan om
omsorg på kvällar/nätter/helger.



Förtydligande när det gäller ansökan om omsorg kvällar/nätter/helger
för barn som fyllt 13 år.



Förtydligande angående familjer som ansökt om omplacering.



Förtydligande angående familjer som har plats i förskoleverksamheten
och som önskar övergå till avgiftsfri allmän förskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från barnomsorgshandläggare Helen Davidsson,
2018-04-13
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-04-18, § 69
__________________________________________________________
Utdrag:

Barnomsorgshandläggare
Förskolechefer i Eksjö kommun
Rektorer med fritidshem i Eksjö kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

31 (38)

Ks § 128 Barn- och ungdomspolitiska
arbetsgruppen - information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

En sektorsövergripande barn- och ungdomspolitisk arbetsgrupp har inrättats
enligt det barn- och ungdomspolitiska programmet. Arbetsgruppen gör
uppföljningar på kommunstyrelsens uppdrag och redovisar resultatet i
samband med bokslut varje år.
Vid dagens sammanträde presenteras arbetsgruppen, dess uppdrag och
pågående arbete.
En kort film om kommande Lupp-undersökning visas, och planeringen inför
densamma redovisas. Arbetet bör förankras hos huvudman och
ledningsgrupper för att få arbetet att bli ett aktivt verktyg för att utveckla
ungdomspolitiken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Katarina Norén
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

32 (38)

Ks § 129 Revisionens granskning av Styrning
och ledning kopplad till kommunstyrelsens
uppsiktsplikt – rapport
Dnr 2018-KLK0083
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad rapport till ledningsutskottet, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-06-14.
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
uppföljning av, som sammanfattas i en rapport. Av den framgår revisionens
iakttagelser och följande rekommendationer.
-

Att utifrån uppsiktsplikten ta en mer aktiv roll i styrningen och
ledningen av kommunens verksamheter.
Utöver ekonomiska avvikelser även fokusera på
verksamhetsrelaterade avvikelser i syfte att motverka
budgetunderskott.
Beakta att avsikten med ramlagar såsom socialtjänstlagen och
skollagen är att föreskrifterna ska tolkas av de lokala politikerna för
bästa tillämpning utefter kommunens förutsättningar.
Vidta åtgärder när styrelsen får kännedom om tydliga avvikelser inom
nämndernas verksamheter.
Se över möjligheterna att utöka informationssökandet kring
händelseutvecklingen inom nämndernas verksamheter utifrån ett
omvärlds- och riskperspektiv.
Införa rutiner gällande bevakning och uppföljning för verkställande
av fullmäktigebeslut.

Revisionen föreslår fullmäktige att, efter kommunstyrelsens beredning, fatta
beslut enligt revisionens rekommendationer.
Beslutsunderlag

Granskningsrapport mars 2018
Kommunrevisionens missiv 2018-03-08
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-20, § 83
Utdrag:

Kommunledningskontoret, kommundirektör Tord Du Rietz

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08
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Ks § 130 Revisionens uppföljning av tidigare
granskningar – rapport
Dnr 2018-KLK0084
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad rapport till ledningsutskottet, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-06-14.
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
granskning av styrning och ledning kopplad till kommunstyrelsens
uppsiktsplikt, som sammanfattas i en rapport. Av den framgår revisionens
iakttagelser och följande rekommendation.
Beslutsunderlag

Granskningsrapport mars 2018
Kommunrevisionens missiv 2018-03-08
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-20, § 84
Utdrag:

Kommunledningskontoret, kommundirektör Tord Du Rietz

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

34 (38)

Ks § 131 Förvaltningskostnader för Stiftelsen
Wilhelm och Emelie Tesch minne – motion
Dnr 2018-KLK0039
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-10-18.
Ärendebeskrivning
Christer Ljung (L) föreslår i motion 2018-02-14 att kommunfullmäktige
beslutar att kommunen ska avstå från den del av stiftelsens
förvaltningskostnader som överstiger stiftelsens resultat efter övriga lagenliga
kostnader.
Eksjö kommun biträder stiftelsens styrelse med den ekonomiska
förvaltningen och sekreterarstöd. För detta debiteras stiftelsen en
schablonberäknad kostnad (totala insatser för alla stiftelser fördelat
proportionellt efter respektive stiftelses tillgångar), samt ersättning för
revision. Utöver detta debiteras stiftelsen en lagstyrd registreringsavgift till
länsstyrelsen.
Under 2016 och 2017, med låg utdelning på säkra placeringar, har stiftelsen
därför inte kunnat dela ut några gåvor till behövande äldre kvinnor, i enlighet
med statuterna. Istället har stiftelsen 2017 betalat 5 600 kr för revision,
registreringsavgift och förvaltning, varav 5 400 kr till Eksjö kommun. Det
innebär att stiftelsens (de behövande äldre kvinnornas) tillgångar under året
minskade med 4 tkr, utan att någon utdelning gjordes.
Kommunens merarbete med Teschska stiftelsen, utöver kommunens
stiftelser med ansluten förvaltning, bedöms inte vara av sådan omfattning att
full ersättning behöver tas ut.
Beslutsunderlag
Motion från Christer Ljung (L), 2018-02-14
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-20, § 87
______________________________________________________
Utdrag:

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

35 (38)

Ks § 132 Cykelväg från Dollarstore till
Ränneborg, Eksjö – medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0076
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2018-10-18.
Ärendebeskrivning
Joel Selldén, Eksjö, framför i medborgarförslag 2018-04-10 att en cykelväg
borde anläggas från Dollarstore till Ränneborg i Eksjö.
Förslagsställaren informerar om att det idag finns en cykelväg till Lyckeberg,
men anser att det blir en omväg om man ska till Ränneborg. Det finns lite
cykelväg ungefär till avfarten mot Lyckeberg, men från Dollarstore till
cykelvägen saknas en. Om en cykelväg skulle anordnas på den sträckan, skulle
det bli mycket säkrare. Det är en liten bit, kanske 200 meter där cykelväg
saknas, men den är väldigt trafikerad. Kommunen ska vara rädd om sina barn
och ungdomar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Joel Selldén, 2018-04-10
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-20, § 99
______________________________________________________
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

36 (38)

Ks § 133 Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att redovisade ärenden anmäls.
Ärendebeskrivning

Följande ärende anmäls:
Avtal m bemanningsföretag avseende sjuksköterskor – delegationsärende
Protokoll 2018-01-24, samverkan – sociala sektorn
Protokoll 2018-02-12, samverkan – sociala sektorn
Protokoll 2018-03-12, samverkan – sociala sektorn
Anställningsavtal - kommundirektör
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

37 (38)

Ks § 134 Utskottsprotokoll 2018-04-16 och
2018-04-26, samt beslut fattande med stöd av
delegation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ledningsutskottets protokoll 2018-04-16 och 2018-04-26, samt beslut
fattade med stöd av delegation anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2018-04-16 och 2018-04-26,
samt beslut fattade med stöd av delegation redovisas.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-08

Ks § 135 Nämndernas protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nämndernas protokoll anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från
Barn- och ungdomsnämnden 2018-04-18
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-18
Socialnämnden 2018-04-18, samt
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2018-04-18 redovisas.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38 (38)

