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Upprop

Val av justerare

Godkännande av föredragningslistan

Bokslut 2019 - kommunledningskontoret 2020/42

Verksamhetsplan - KLK 2020/16

Borgensavgifter från kommunens helägda bolag 2020/13

Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag - 
revidering

2020/41

Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med 
Kommuninvest

2020/34

Internbudget politiken 2020 2020/38

Gemensamt ekonomiservicekontor - information 2020/23

Ändrade ägarförhållanden i Itolv AB 2020/44

Översiktsplan Eksjö kommun 2019/261

Marköverlåtelse del av Kråkeberg 1:1 2020/37

Integration 360 grader 2020/17

Ansökan ur kommunstyrelsens integrationspott - Hjältevad 
Mariannelunds IS

2019/420

Ansökan ur kommunstyrelsens integrationspott - Eksjö 
Badmintonförening

2019/430

Brottsstatistik per 2020-01-31 2020/39

Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - 
uppföljning

2019/438

Obesvarade medborgarförslag och motioner per 0122 2020/43

Redovisning av delegationsbeslut

Anmälningsärenden
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EKSJÖ KOMMUN

Ledningsutskottet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-02-18

Lu § 7 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Ledningsutskottet  beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 8 Bokslut 2019 - kommunledningskontoret
Dnr KLK 2020/42

Beslut 
Ledningsutskottet  beslutar 

att godkänna redovisad rapport, samt

att rapporten anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontorets driftutfall för 2019 var 57,5 mnkr jämfört mot 
helårsbudgeten som var 61,7 mnkr. Den positiva avvikelsen om 4,2 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse om 6,9 procent.

Kansliavdelningens driftutfall för 2019 var 6,8 mnkr jämfört mot helårsbudgeten 
som var 7,7 mnkr. Den positiva avvikelsen om 0,9 mnkr, motsvarar en 
procentuell avvikelse om 12 procent.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens driftutfall för 2019 var 7,6 mnkr jämfört 
mot helårsbudgeten som var 8,4 mnkr. Den positiva avvikelsen på 0,8 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse om 9,7 procent.

HR-avdelningens driftutfall för 2019 var 10,9 mnkr jämfört mot helårsbudgeten 
som var 12,2 mnkr. Den positiva avvikselen på 1,3 mnkr motsvarar en procentuell 
avvikelse om 10,7 procent.

Kommunikationsavdelningens driftutfall för 2019 var 11,2 mnkr jämfört mot 
helårsbudgeten som var 11,9 mnkr. Den positiva avvikelsen på 0,7 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse om 6,2 procent.

Räddningstjänstens driftutfall för 2019 var 21,1 mnkr jämfört mot helårsbudgeten 
som var 21,5 mnkr. Den positiva avvikelsen på 0,46 mnkr motsvarar en 
procentuell avvikelse om 2,2 procent.

Kommunledningskontorets investeringsutfall för 2019 var 2,3 mnkr jämfört mot 
helårsbudgeten som var 6,9 mnkr. Den positiva avvikelsen om 4,3 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse på 62,0 procent.
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Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, Bokslut KLK 2019, 2020-02-11 
Verksamhetsrapporter KLK bokslut 2019, 2020-02-11 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 9 Verksamhetsplan - KLK
Dnr KLK 2020/16

Beslut 
Ledningsutskottet  beslutar

att verksamhetsplanen redigeras med redaktionella ändringar och framförda 
synpunkter.

Ledningsutskottet föreslår därefter kommunstyrelsen besluta

att godkänna Verksamhetsplan - KLK 2020.

Ärendebeskrivning 
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige (kf § 54) att anta en ny vision för 
Eksjö kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog 
kommunfullmäktige (kf § 73) en policy för styrning och ledning. 
Kommunfullmäktige godkände i oktober 2019 (kf § 397) kommunprogrammet 
för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023. 

Den koncernövergripande analys- och kvalitetsgruppen (AKG), som är en 
stödfunktion för att skapa förutsättningar för en enklare och effektivare styrning 
och ledning, arbetar för att få en samsyn med arbetet kring planering, 
verksamhetsutveckling, uppföljning och kvalitetsarbete. 

Deltagarna i AKG är tjänstepersoner från sektorer och bolag och leds från 
kommunledningskontoret av kanslichef och biträdande ekonomichef. I policyn 
för styrning och ledning framgår att sektorerna och bolagen ska ha verksamhets- 
respektive affärsplaner. AKG har arbetat fram en gemensam mall för 
verksamhetsplaner. 

Syftet med policyn för Eksjö kommuns styrning och ledning är att säkerställa att 
kommunkoncernen uppfyller de politiska målen och grunduppdragen, oavsett om 
verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform.

Styrmodellen utgår från kommunens vision Alla är vi Eksjö kommun. Visionen är 
den ledstjärna som visar färdriktningen för kommunkoncernen, den är styrande 
för dess utveckling som helhet och vägledande i styrning och ledning.  

Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument (fyra 
effektmål) som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska 
utvecklas.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utifrån kommunprogrammet ska styrning, ledning och planering av 
verksamheterna ske på både kort och lång sikt. Effektmålen bryts sedan ned i 
sektorernas och bolagens verksamhets- och affärsplaner, där respektive 
verksamhet anger vad de kan bidra med för att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. 

Valda indikatorer i kommunprogrammet kan belysa måluppfyllelsen på flera 
effektmål. I verksamhets- och affärsplaner ska det också framgå definierat 
grunduppdrag och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska göras.

Uppföljning av effektmålen görs årligen av kommunstyrelsen som en samlad 
bedömning, och baseras bland annat på uppföljning av indikatorer, analyser av 
måluppfyllelse, uppföljning av styrdokument, omvärldsbevakning och effekter av 
olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av 
hur Eksjö kommun klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. 

Eksjö kommuns styrning och ledning ska ses som en ständigt pågående process 
med att analysera, planera, genomföra och följa upp. Processens utformning kan 
se olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå verksamheten befinner sig på, 
men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga organisatoriska nivåer.

I fortsättning kommer verksamhetsplanen att beslutas samtidigt som 
internbudgeten vid årets sista sammanträde med kommunstyrelsen

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall och Simon Lennermo, 2020-02-12
Verksamhetsplan KLK
Policy Eksjö kommuns styrning och ledning
Kommunprogram 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 10 Borgensavgifter från kommunens helägda 
bolag
Dnr KLK 2020/13

Beslut 
Ledningsutskottet  föreslår kommunfullmäktige besluta

att från och med 2020-07-01 ta ut följande borgensavgift av respektive bolag för 
nyttjad borgen:

Eksjö Energi AB 0,53%
AB Eksjö Industribyggnader 0,49%
Eksjöbostäder AB 0,49%
Byggnadsfirma Stridh och son AB 0,49%
Eksjö kommunfastigheter AB 0,64%
Eksjö Stadshus AB 0,29%

att borgensavgift beräknas på nyttjad borgen per 30 juni samt 31 december och 
faktureras kvartalsvis.

Ärendebeskrivning 
Kommunal borgen lämnas till helägda kommunala bolag, vilket gör att bolagen får 
förmånligare räntor när de lånar än om de lånat utan kommunal borgen. För att 
det ska vara konkurrensneutralt tar kommunen ut en borgensavgift. Den måste 
vara marknadsmässig. Är den för hög kan den ses som otillåten överföring av 
vinstmedel, är den för låg kan den anses subventionera bolagets finansiering på ett 
otillåtet sätt.

Marknadsmässig borgensavgift kan man få fram genom att vid varje upplåning 
fråga kreditgivare vad de skulle lånat ut till för ränta om kommunal borgen inte 
fanns, och ställa mot den faktiska räntan. Det är dock svårt att motivera 
kreditgivare att lämna den uppgiften. Koncernens samtliga lån finns i 
Kommuninvest. För att kommunala bolag ska kunna låna där, krävs att 
kommunen är medlem, och att kommunal borgen finns. Kommuninvest lämnar 
inga andra ränteuppgifter. Bankerna, som inte  erbjuder lika förmånliga villkor 
som Kommuninvest, är inte heller intresserade av att räkna på fiktiva villkor för 
låneupphandlingar de inte kommer att ta hem.    

Eksjö kommun tar ut en borgensavgift om 0,4 procent av nyttjad borgen för alla 
helägda kommunala bolag. Senaste förändringen gjordes av kommunfullmäktige 
2009-06-11, § 75, då borgensavgiften höjdes från 0,3 till 0,4 procent. 
Bedömningen som då gjordes, och som har gjorts därefter, har varit jämförelser 
med länets kommuner. Vid jämförelse i länet ligger borgensavgiften mellan 0,3-0,5 
procent.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

För att få en mer marknadsmässig bedömning har en analys upphandlats av 
Söderberg & Partners. 

Utifrån modellen skulle borgensavgiften för alla bolag, utom för Eksjö Stadshus 
AB och Byggnadsfirma Stridh och Son AB, öka mot dagens borgensavgift. Nedan 
visas nuvarande och förändrad borgensavgift per bolag, utifrån den borgen som 
nyttjades per 2019-12-31. 

0,40%

Borgens
ram, 

mnkr
Lån, 

mnkr

Nuvarande 
borgens-

avgift, 
mnkr Procent mnkr Diff%

Diff helår    
mnkr

Eksjö Energi AB 450,0 325,1 1,3 0,53% 1,7 0,13% 0,4

AB Eksjö Industribyggnader 114,0 103,5 0,4 0,49% 0,5 0,09% 0,1

Eksjöbostäder AB 320,0 317,0 1,3 0,49% 1,6 0,09% 0,3

Byggnadsfirma Stridh och son AB 40,0 0,0 0,0 0,21% 0,0 -0,19% 0,0

Eksjö kommunfastigheter AB 398,6 295,7 1,2 0,64% 1,9 0,24% 0,7

Eksjö Stadshus AB 50,0 45,4 0,2 0,29% 0,1 -0,11% 0,0

TOTALT BORGENSÅTAGANDE, mnkr 1 086,7 4,3 5,8 1,5

Borgen S&P utredning

Då Byggnadsfirma Stridh och Son AB vid analystillfället 2018-2019 inte hade 
några lån, och på grund av utbetald försäkringsersättning en mycket god 
balansräkning, gav modellen bolaget en låg borgensavgift som inte är rimlig för 
kommande år. En uppskattad rimlig borgensavgift för Byggnadsfirma Stridh och 
Son AB är densamma som för Eksjöbostäder AB, då de bedriver samma typ av 
verksamhet. 

 Utredningens borgensavgifter, förutom för Byggnadsfirma Stridh och Son 
AB som föreslås till 0,49 procent, föreslås gälla från och med 2020-07-01, 
på nyttjad borgen per 2020-06-30. 

 Framåt föreslås att borgensavgift tas ut på nyttjad borgen per 31december 
och per 30 juni, vilken faktureras kvartalsvis. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, 2020-02-10
Analys av borgensavgifter från Söderberg och Partners november 2019 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 11 Finanspolicy för Eksjö kommun och dess 
helägda bolag - revidering
Dnr KLK 2020/41

Beslut 
Ledningsutskottet  föreslår kommunfullmäktige besluta

att Finanspolicy för Eksjö kommun  och dess helägda bolag ändras under punkt 5 
Borgen enligt redovisat förslag.

Ärendebeskrivning 
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen 
till de kommunala bolagen hanteras som en borgensram.

I samband med att borgensavgifterna för kommunens helägda bolag förändras, 
behöver även Finanspolicyn revideras enligt följande. 

För nyttjad borgen utgår borgensavgift per bolag:

Eksjö Energi AB 0,53%

AB Eksjö Industribyggnader 0,49%

Eksjöbostäder AB 0,49%

Byggnadsfirma Stridh och Son AB 0,49%

Eksjö Kommunfastigheter AB 0,64%

Eksjö Stadshus AB 0,29%

Avgiften beräknas på utestående skuld per den 31 december året före respektive 
30 juni innevarande år, och faktureras kvartalsvis.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, 2020-02-12
Förslag till förändring i Finanspolicyn

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 12 Borgensförbindelse, regressavtal och 
garantiavtal med Kommuninvest
Dnr KLK 2020/34

Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att Eksjö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 3 oktober 
2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Eksjö kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Eksjö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer

att Eksjö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Eksjö kommun 
den 20 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller.

att Eksjö kommun bekräftar att garantiavtalet, undertecknat av Eksjö kommun  
den 20 juli 2011 vari Eksjö kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

att utse Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande och Karin Höljfors, 
ekonomichef, att för Eksjö kommuns räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun är medlemmar i Kommuninvest i Sverige AB, vilket gör att 
kommunen och dess helägda bolag kan låna av Kommuninvest. Alla medlemmar 
har ingått solidariskt borgensansvar, vilket innebär att om Kommuninvest inte 
betalar till sina kreditgivare kan dessa begära att vilken som helst av kommunerna 
betalar.  

Det finns sedan ett regressavtal som innebär att den kommun som betalat 
Kommuninvests skulder kan kräva de andra kommunerna på sina andelar av 
skulden. Det finns också ett garantiavtal som reglerar medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. 

Borgensåtagande är endast giltigt i tio år från åtagandet ingicks. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det gäller även regressavtalet och garantiavtalet som kommunfullmäktige alltså 
behöver bekräfta att de gäller även fortsättningsvis. Dessa tre avtal är avgörande 
för medlemskap i Kommuninvest. 

Kommuninvest har skickat ut förslag till beslutsformulering till samtliga 
medlemmar att besluta om i region- eller kommunfullmäktige, för att 
förlängningen ska vara giltig.

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kommuninvest i Sverige AB 2020-01-16 
Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening  Kf beslut 2011-06-16 § 219 
Reviderade avtal med Kommuninvest i Sverige AB angående regress och derivat
Kf beslut 2002-08-22 § 79

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 13 Internbudget politiken 2020
Dnr KLK 2020/38

Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa Internbudget för politiken 2020. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till internbudget för politiken 2020 redovisas. Förslaget har 
kommunicerats med kommunfullmäktiges presidium. 

Sammanfattning internbudget kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Sorterat efter ident
2019 Utfall 2019 2020 Förändring

Id 2511 Pensionärsråd 15 000 17 412 18 000 3 000

id 2512 Hjälpmedelsmässa 0 0 0

Id 6010 Kommunfullmäktige 901 000 817 691 866 000 -35 000

Id 6011 Kommunstyrelsen 2 883 000 3 154 353 3 024 000 141 000

Id 6012 Ledningsutskottet 150 000 124 297 118 000 -32 000

Id 6013 Kommunalt partistöd 600 000 616 608 625 000 25 000

Id 6018 Nyvaldutbildning 268 000 342 079 0 -268 000

Id 6019 Barn- och utbildningsnämnd 488 000 513 400 487 000 -1 000

Id 6025 Socialnämnd 651 000 518 291 502 000 -149 000

Id 6026 Valberedning 10 000 29 266 14 000 4 000

Id 6028 Ersättning revison HKF 30 000 29 698 30 000 0

id 6047 Tillväxt- och utvecklingsnämnden 452 000 528 270 514 000 62 000

Id 6090 Kurs/utbilning/ representation 
ks/kf

0 1 340 0 0

Id 6091 Samhällsbyggnadsnämnd 497 000 591 935 473 000 -24 000

Id 6092 Kommunala funktionshinderrådet 19 000 20 889 20 000 1 000

Id 6093 Internationella rådet 4 000 0 0 -4 000

Id 6094 Kostrådet 4 000 0 0 -4 000

Id 6095 Rådet för trygghet och livskvalitet 4 000 0 0 -4 000

id 6120 Arvoden stiftelser 0 -1 247 0 0

Id 6809 Tillfällig beredning 16 000 35 513 35 000 19 000

id 8700 Krisledningsnämnd 0 0 0 0

id 8750 Valnämnd 163 000 25 944 0 -163 000

Totalt 7 155 000 7 365 739 6 726 000 -429 000
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Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Förslag till internbudget 2020 för politiken

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 14 Gemensamt ekonomiservicekontor - 
information
Dnr KLK 2020/23

Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
I samband med att Aneby, Eksjö, Nässjö och Vetlanda upphandlade gemensamt 
ekonomisystem under 2011-2012 med driftstart 2013, diskuterades frågan om att 
ha ett gemensamt ekonomikontor för så kallad transaktionsintensiv verksamhet. 

Man arbetade då med intentionen att först upphandla och implementera ett 
gemensamt system och sedan skapa ett gemensamt kontor. Man nådde inte ända 
fram med ett gemensamt kontor då, men i samband med ny upphandling av 
ekonomisystem har frågan väckts igen och denna gång är också Sävsjö med. Nytt 
avtal för ekonomisystem ska gälla från 2024-01-01, innan dess bör det 
gemensamma ekonomiservicekontoret ha skapats.

Kommunernas ekonomichefer har skrivit en avsiktsförklaring som beskriver 
kommunernas viljeinriktning att skapa ett gemensamt ekonomikontor på 
Höglandet där bakgrund, syfte, mål och effekter framgår. 

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring Ekonomiservicekontor
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-01-22

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 15 Ändrade ägarförhållanden i Itolv AB
Dnr KLK 2020/44

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna att Itolv AB återköper Leif Sundsviks andel i bolaget, som är 30 
procent av bolagets aktier. 

Ledningsutskottet beslutar vidare

att i det fall köpeskillingen kan redovisas, ska den offentliggöras till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Peab, AB Eksjö Industribyggnader och Leif Sundsvik bilade 1995 tillsammans 
bolaget Itolv AB, där Peab och AB Eksjö Industribyggnader vardera ägde 35 
procent och Leif Sundsvik 30 procent av aktierna. 

Eksjö Stadshus AB övertog från och med 2013 AB Eksjö Industribyggnaders aktier.

Leif Sundsvik önskar nu avyttra sin andel i bolaget. Ägarparterna föreslår att de 30 
procent av bolagets aktier som ägs av Leif Sundsvik, köps av Itolv AB. Aktierna 
kommer i samband med köpet att elimineras. 

Målsättningen som ägarna har, är att bolaget inom tre år åter ska ha tre delägare. 
När det blir aktuellt med en ny, tredje ägare, nyemitteras aktier i bolaget. 

Bolaget kommer, om kommunfullmäktige godkänner det, att köpa aktierna i två 
steg, först köps 20 procent av aktierna och avtal sluts om option för bolaget att 
inom tre år, senast vid bolagsstämman 2023, köpa resterande 10 procent av 
aktierna. Bolaget kommer, i enlighet med aktieägaravtalet, att köpa aktierna till 80 
procent av den värdering av bolaget, som gjorts av revisorn. 

Finansiering av köpet görs av bolaget Itolv AB och ingen ytterligare finansiering 
krävs av Itolv AB:s ägare. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Annelie Hägg 2020-02-14

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 16 Översiktsplan Eksjö kommun
Dnr KLK 2019/261

Beslut 
Ledningsutskottet  föreslår kommunstyrelsen besluta

att tillsätta en styrgrupp, bestående av fyra representanter från majoriteten och två 
från oppositionen med representation från samtliga nämnder, för 
översiktsplanearbetet

att tillsätta en referensgrupp med en representant från varje i kommunfullmäktige 
representerat parti, 

att styrgruppen kontinuerligt använder sig av referensgrupper, bland annat plan- 
och miljörådet och politisk referensgrupp med flera, i arbetet med 
översiktsplanen, 

att ersättning ska utgå för politiskt tillsatt styrgrupp och referensgrupp i form av 
sammanträdesarvode, förlorad arbetsinkomst och reseersättning.

Ledningsutskottet beslutar vidare

att ge i kommunfullmäktige representerade partier att, till kommunstyrelsens 
sammanträde 3 mars 2020, komma med förslag på representanter till styrgrupp 
och politisk referensgrupp.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 § 325 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att upprätta förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen ska kunna 
användas som ett strategiskt styrdokument. För detta behöver den ta sikte på nya 
mål med uppdaterade förutsättningar för den fysiska planeringen för att av 
allmänhet, näringsliv, politiker och tjänstepersoner, uppfattas som aktuell och 
trovärdig. 

Sedan Eksjö kommun antog Översiktsplanen 2013 har flera förutsättningar 
förändrats och statliga myndigheter ställer även nya och förändrade krav på 
översiktsplanens utformning. Ämnen som kan förväntas få större utrymme i en 
kommande översiktsplan är anpassningar i ett förändrat klimat och 
markanvändning kopplat till areella näringar, då främst jord- och skogsbruk. 

Fortsatt kan även de långsiktiga ställningstagandena kring mark- och 
vattenanvändning kopplat till infrastrukturförbättringar, bostadsförsörjning och 
näringslivsutveckling, förväntas ta stort utrymme med koppling till den nya 
visionen där inriktningarna den hållbara, den nära och den aktiva kommunen, 
tydligt bör framgå.
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Ekonomi för framtagande

För att ta fram en översiktsplan förutsätts i huvudsak att tid kan avsättas hos 
befintlig personal. Traditionellt har arbetet letts av samhällsbyggnadssektorn, med 
inspel från övriga sektorer och bolag. Med nuvarande personalstyrka bedöms 
huvuddelen av arbetet kunna genomföras utan externt stöd. 

Medborgardialogen, som är en av grundförutsättningarna för ett trovärdigt 
slutresultat, kan genomföras på flera olika sätt med olika stor ekonomisk 
påverkan. Den ekonomiska faktorn får dock inte ses som ett hinder för en god 
dialog. 

Dialogen som skedde från 2011 och framåt har till stor del varit uppbyggd på en 
geografisk uppdelning av kommunen i olika bygder. Detta föreslås ändras till en 
mer ämnesorienterad dialog där hela kommunen diskuterar gemensamt kring 
frågor som exempelvis hållbara transporter, bostadsförsörjning, kollektivtrafik och 
klimatanpassning.

Tillsättande av en politisk styrgrupp och referensgrupp innebär en kostnad som 
blir högst teoretisk att ställa i relation till nyttan. Den politiska insynen och 
närvaron i denna typ av strategiskt arbete är nödvändig för ha framgång i planens 
efterföljande beslut över lång tid.

Digitala verktyg och tekniska stöd utvecklas succesivt. Flera kommuner har under 
de senare åren experimenterat med att digitalisera översiktsplanen, både som 
dokument och som process. Vilken väg Eksjö kommun ska gå står kommunen fri. 
Kostnad för eventuell inköp för system med mera bedöms inrymmas i 
samhällsbyggnadssektorns budget. 

Kostnader för externa konsulter kan uppkomma beroende på vilka 
frågeställningar som framkommer under processen. Budgetutrymme för denna 
typ av eventualiteter får hanteras av samhällsbyggnadssektorn i varje enskilt fall. 
Om utrymme saknas, får arbetet omprioriteras. 

Tidplan och process för arbetet

Dialogen är styrande för arbetet med översiktsplanen. En välgrundad 
medborgardialog i det inledande arbetet med planen bedöms vara nyckeln för ett 
gott slutresultat. Tiden för framtagandet beräknas till 1,5-2 år. Nedan följer en 
preliminär och uppskattad tidplan och beslutsprocess.

2020
Kv. 1 Ks: Beslut om styrgrupp och politisk referensgrupp            
Kv. 1         Formerande av arbetet
Kv. 1-3 Förarbete inför inledande medborgardialog
Kv. 4 Interna diskussioner och framarbetande av samrådshandling
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2021
Kv.1-2 SbN: Beslut om samråd, samrådsfas och synpunktshantering
Kv. 2-3 SbN: Beslut om granskning och slutjusteringar
Kv. 3-4 Färdigställande och antagande i kommunfullmäktige med 

ärendeberedning i SbN och ks. 

Styrgrupp

Styrgruppens uppgift är att följa och styra arbetet genom kontinuerliga träffar och 
avstämningar med arbetsgruppen och referensgrupperna. Styrgruppen föreslås 
bestå av politiker med bred kompetensbas, med utgångspunkt som ledamot från 
samtliga nämnder.

Referensgrupp

Referensgrupper kan bildas internt och externt utifrån för arbetet aktuella 
frågeställningar. Referensgrupperna ska utgöra forum för dialog och skapa 
engagemang i arbetet med översiktsplanen. Fasta referensgrupper utgör plan- och 
miljörådet (bestående av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 
presidier) samt en politisk referensgrupp bestående av en representant från 
samtliga partier. 

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen som rapporterar till styrgruppen föreslås bestå av tjänstepersoner 
från samhällsbyggnadssektorn och kommunledningskontoret. 
Samhällsbyggnadschef är ytterst ansvarig tjänsteperson för arbetet.

Befattningar:
Hållbarhetsstrateg
Kommunikatör
Planarkitekt
Plan- och byggchef
Samhällsbyggnadschef                                                        
Kommundirektör

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar 

Stellan Johnsson (C) att kommunstyrelsen beslutar att en referensgrupp tillsätts 
med en representant från varje i kommunfullmäktige representerat parti. 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens 
godkännande, proposition på Stellan Johnssons tilläggsyrkande, varvid 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet. 
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Beslutsunderlag 
Skrivelse från Annelie Hägg 2020-02-13

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
I kommunfullmäktige representerade partier
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Lu § 17 Marköverlåtelse del av Kråkeberg 1:1
Dnr KLK 2020/37

Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att avyttra del av Kråkeberg 1:1 motsvarande ca 10 000 m2 till ett pris om 300 000 
kronor, enligt förslag till köpekontrakt.

Ärendebeskrivning 
Tre vänner Group AB vill köpa del av fastigheten Kråkeberg 1:1. Bolaget 
arrenderar området som omfattar ca 10 000 m2. Där bedriver man 
paintballverksamhet. Avsikten med förvärvet är att bolaget utöver 
paintballverksamheten, ska nyttja området som utgångspunkt för sin verksamhet 
med byggnation av lagerlokaler.

Aktuellt område ligger strax öster om Gyesjödeponin. Ytan om ca 10 000 m2 
utgörs av öppen hårdgjord yta. På platsen har det tidigare bedrivits 
minkuppfödning. Eksjö kommun har utfört markundersökning och provtagning, 
med anledning av tidigare verksamhet, men den har inte påvisat att det föreligger 
någon markförorening på området. 

Eksjö kommun har inte bedrivit någon verksamhet alls på området sedan 
minkfarmen upphörde, då den hårdgjorda ytan uteslutit exempelvis skogsbruk. 
Området är inte planlagt och därmed heller inte försörjt med kommunal 
infrastruktur såsom gator, vatten eller avlopp, vilket verksamheten själv 
ombesörjer med egna anläggningar. Utöver försäljning av området, upplåter Eksjö 
kommun på Kråkeberg 1:1 även servitut för att säkra utfartsrättighet till förmån 
för det överlåtna området..

Området bedöms som lämpligt att överlåta för att ge verksamheten möjlighet att 
utvecklas samt att verksamheten i sig bidrar till att Eksjö kommuns invånare och 
besökare kan erbjudas att utöva fritidsintressen i området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist 2020-02-06 
Förslag till kontrakt 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 18 Integration 360 grader - slutrapport
Dnr KLK 2020/17

Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Emilkraften tog kontakt med Eksjö kommun i slutet av 2018, då man ansåg att 
det fanns ett behov av att se över hur vi jobbar med integrationsfrågorna i den 
östra kommundelen. Emilkraften ansökte om medel från Eksjö kommun för att 
kunna genomföra en förstudie kring integration och inkludering i östra 
kommundelen. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medel från 
kommunstyrelsens utvecklingspott till förstudien. 

Av kommunens beslut framgår att förstudien går i linje med kommunens vision 
"Alla är vi Eksjö kommun" och blir en del i det strategiska arbetet när det gäller 
social hållbarhet. Eksjö kommun ser ett behov av att arbeta mer systematiskt och 
strategiskt med integration och inkludering. För att hantera dessa frågor kan 
medborgardialog vara ett verktyg. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 
under 2018-2019 fått särskilda resurser för att arbeta med medborgardialog i 
komplexa frågor kring integration, och har fungerat som en samarbetspartner i 
förstudien.

Verksamhetsledare Robert Glader, Emilkraften, informerar om hur förstudien har 
bedrivits och vilka konkreta åtgärder som det mynnade ut i. 

Emilkraften lyfte den stora inflyttningen av personer med utländsk bakgrund och 
genomströmningen av dessa personer, som en utmaning och en möjlighet. Olika 
människor ser olika saker, har olika perspektiv, vilket gör att man kan kalla frågan 
komplex. 

Flera tjänstepersoner från Eksjö kommun och verksamhetsledare från 
Emilkraften, har deltagit i den utbildning som SKR anordnade medborgardialog i 
komplexa frågor. Utbildningen gav en introduktion till Medborgardialog i 
komplexa frågor samt förhållningssätt och konkreta verktyg som kan användas i 
olika faser av dialogmodellen. 

Eksjö kommun deltar nu tillsammans med 10 andra kommuner i SKR:s nätverk 
för Medborgardialog i komplexa frågor. 

Emilkraften har fått många positiva kommentarer från medborgare som tycker att 
det var ett bra initiativ att bjuda in dem för att tycka till om en sådan viktig fråga 
som integration.  
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Eksjö kommun beslutade samtidigt att tillsätta resurser i projektgruppen i form av 
tjänstpersoner och representanter från SKR.

SKR har visat extra intresse för förstudien, då det inte är så vanligt att föreningar 
tillsammans med kommuner gör medborgardialoger på detta sätt. Emilkraften och 

Eksjö kommun har fått frågan från SKR om att dela med sig av erfarenheterna. 
SKR vill att det ska spridas vidare som ett exempel på en lyckad medborgardialog.  

För Eksjö kommun har det varit en mycket lärande process att få arbeta enligt 
SKRs modell kring medborgardialog i komplexa frågor. Arbetet har hela vägen 
skett i stor samverkan med Emilkraften, med gemensam delaktighet i processen. 

Perspektivinsamlingen har satt igång en rörelse och det finns ett mervärde att över 
200 personer har fått möjlighet att reflektera över integration. Att arbeta 
tillsammans i arbetsgrupper med medborgare har gett stora möjligheter till fortsatt 
gemensam dialog och arbete.

Beslutsunderlag 
Slutrapport från Emilkraften februari 2020 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 19 Ansökan ur kommunstyrelsens 
integrationspott - Hjältevad Mariannelunds IS
Dnr KLK 2019/420

Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja Hjältevad Mariannelund IS (HMIS) upp till 120 tkr med medel från 
kommunstyrelsens integrationspott, under förutsättning att HMIS själva kan 
hantera driftkostnaderna för minibussen,  

att HMIS återredovisar till kommunstyrelsen hur beviljade medel har använts. 

Ärendebeskrivning 
Hjältevad Mariannelund IS (HMIS) ansöker om 250 tkr kronor från 
integrationspotten som stöd för införskaffande av en minibuss. 

HMIS har två gånger tidigare fått beviljade medel från kommunstyrelsens 
integrationspott;

 2018-01-30 17 tkr för uteblivna medlems- och sektionsintäkter. 
 2019-10-01 35 tkr för hyra av minibussar till bortamatcher och träningar 

samt för utebliven medlemsavgift, fotbollsskor och/eller skydd. 

HMIS har två idrottsanläggningar, Slättvallen i Mariannelund och Hjältemon i 
Hjältevad. Anläggningarna i Mariannelund och Hjältevad nyttjas likvärdigt och det 
kräver att spelarna har möjlighet att kunna transportera sig till respektive 
idrottsplats. Det är 15 kilometer mellan Mariannelund och Hjältevad. Föreningen 
är alltid i behov av anhöriga till spelarna som kan ställa upp och skjutsa till 
matcher och träningar, liksom bortamatcher under säsong. Flera av de nysvenska 
barn och ungdomar som är delaktiga i föreningen har svårt att få stöd i skjutsar, 
vilket gör att många uteblir från träningar och matcher. Föreningens ledare jobbar 
hårt för att i möjligaste mån få skjutsar att fungera så att alla kan delta, men HMIS 
beskriver situationen som ohållbar. Föreningen vill därav införskaffa en minibuss 
som kan utgöra en lösning för denna problematik. Med en minibuss i föreningen 
kan fokus läggas på att skapa spelglädje och utveckla och stimulera idrotten för 
våra aktiva.

HMIS har ansökt om 250 tkr. För cirka 100- 120 tkr kan en begagnad minibuss 
köpas som har gått cirka 10 000 mil och är av årsmodell 2014. Integrationspotten 
för 2020 är på 300 tkr. 

Bidraget omfattar inte drift och skötsel av minibussen. Det måste föreningen 
själva kunna hantera. 
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I riktlinjerna för ansökan från kommunstyrelsen integrationspott framgår att 
potten i första hand vänder sig till ideella organisationer och föreningar som vill 
underlätta för nyanlända och asylsökande att integreras i vår kommun. HMIS 
passar väl in på målgruppen och ansökan följer upprättande riktlinjer för 
integrationspotten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, 2020-02-11
Riktlinjer Integrationspotten
Ansökan HMIS
Stadgar HMIS   

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 20 Ansökan ur kommunstyrelsens 
integrationspott - Eksjö Badmintonförening
Dnr KLK 2019/430

Beslut 
Ledningsutskottet  föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja Eksjö Badmintonförening 3 600 kr med medel från kommunstyrelsens 
integrationspott,

att Eksjö Badmintonförening återredovisar till kommunstyrelsen hur beviljade 
medel har använts. 

Ärendebeskrivning 
Eksjö Badmintonförening har 2019-12-20 kommit in med ansökan om 
3 600 kr från kommunstyrelsens integrationspott. 

Ansökan avser utebliven medlemsavgift för tre ungdomar. Ungdomarna är i 
åldern 12- 14 år med utländskt ursprung. Ungdomarna har inte betalat 
medlemsavgiften. Med kännedom om deras bakgrund är det sannolikt att deras 
föräldrars ekonomi inte möjliggör ett medlemskap i Eksjö Badmintonförening. 
Alla tre är nybörjare och två av ungdomarna har varit med och tävlat på 
nybörjartävlingar. Eksjö Badmintonförening ansöker om medel ur 
integrationspotten för att täcka tre personers medlemsavgifter.

Medlemsavgifter Eksjö Badmintonförening 
Nybörjare 600 kr per år (1 person)
Nybörjare som tävlar 1500 kr per år (2 personer)

Ansökan avser 3 600 kr för att täcka uteblivna medlemsavgifter. I riktlinjerna för 
ansökan från kommunstyrelsen integrationspott framgår att potten i första hand 
vänder sig till ideella organisationer och föreningar som vill underlätta för 
nyanlända och asylsökande att integreras i vår kommun. Eksjö 
Badmintonförening passar väl in på målgruppen och ansökan följer upprättande 
riktlinjer för integrationspotten. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer Integrationspotten
Ansökan Eksjö Badmintonförening
Stadgar Eksjö Badmintonförening  

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 21 Brottsstatistik per 2020-01-31
Dnr KLK 2020/39

Beslut 
Ledningsutskottet  beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisas brottsstatistik för Eksjö kommun per 2020-01-31.

                                               Antal
Trafiknykterhetsbrott alkohol            2
Trafiknykterhetsbrott droger          14     
Ringa narkotikabrott          40
Dopningsbrott            1
Skadegörelse          12
-varav mot stat, kommun och landsting            3
Våld i offentlig miljö            5
Brott i nära relationer            4
Tillgrepp genom inbrott            9
-varav bostadsinbrott            2
-varav fritidshus            0
Tillgrepp i butik            3

Beslutsunderlag 
Polisens månadsuppföljning av brottsstatistik för januari 2020
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1

Lu § 22 Verkställighet av bifallna motioner och 
medborgarförslag - uppföljning
Dnr KLK 2019/438

Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen, 

att anmäla uppföljningen till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Redovisas verkställda motioner och medborgarförslag 2019. 

Beslutsunderlag 
Förteckning verkställighet motioner och medborgarförslag

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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1

Lu § 23 Obesvarade medborgarförslag 

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att till nästa ledningsutskott redovisa obesvarade motioner, 

att i övrigt 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 
medborgarförslag.

Beslutsunderlag 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 
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Lu § 24 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlingssamordnaren
Inköp, Upphandlingar

 Ramavtal avseende Rondering av objekt har tecknats med Securitas 
Sverige AB för perioden 2019-12-01—2020-11-30 med möjlighet till 
förlängning med ett år i taget vid tre tillfällen.

Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlare
Inköp, Upphandlingar

 Leasingavtal avseende en (1) styck digital tryckpress till tryckservice för 
perioden 2019-12-01—2022-11-30 har tecknats med De Lage Landen 
Finans AB. Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period 
med Konica Minolta AB.

 Leasingavtal avseende en (1) kopiator till Marieberg för perioden 2019-11-
01—2023-10-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica 
Minolta AB.

 Leasingavtal avseende en (1) kopiator till gymnasiet för perioden 2019-12-
01—2023-11-30 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica 
Minolta AB.

 Leasingavtal avseende en (1) kopiator till Verkstadsgatan 16 för perioden 
2019-12-01—2023-11-30 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica 
Minolta AB.

 Service- och underhållsavtal avseende en (1) kopiator till Stöd- och 
återhämtningscenter för perioden 2019-12-01—2023-11-30 har tecknats 
med Konica Minolta AB.
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 Service- och underhållsavtal avseende en (1) kopiator till Stöd- och 
återhämtningscenter för perioden 2019-12-01—2023-11-30 har tecknats 
med Konica Minolta AB.

 Service- och underhållsavtal avseende en (1) skrivare till öppenvården för 
perioden 
2019-12-01—2023-11-30 har tecknats med Konica Minolta AB.

Beslutsunderlag 
Underlag från ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 25 Anmälningsärenden
Anmäles 

Räddningstjänstens beslut att avslå ansökan om ersättning avseende fordonsskada, 
2020-01-22. 

33


	Lu 2020-02-18 - förstasida
	Godkännande av föredragningslistan
	Beslut Lu 2020-02-18
Godkännande av föredragningslistan

	Bokslut 2019 - kommunledningskontoret
	Beslut Lu 2020-02-18
Bokslut 2019 - kommunledningskontoret
	Sida 1
	Sida 2


	Verksamhetsplan - KLK
	Beslut Lu 2020-02-18
Verksamhetsplan - KLK
	Sida 1
	Sida 2


	Borgensavgifter från kommunens helägda bolag
	Beslut Lu 2020-02-18
Borgensavgifter från kommunens helägda bolag
	Sida 1
	Sida 2


	Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag - revidering
	Beslut Lu 2020-02-18
Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag - revidering

	Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest 
	Beslut Lu 2020-02-18
Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest 
	Sida 1
	Sida 2


	Internbudget politiken 2020
	Beslut Lu 2020-02-18
Internbudget politiken 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Gemensamt ekonomiservicekontor - information
	Beslut Lu 2020-02-18
Gemensamt ekonomiservicekontor 

	Ändrade ägarförhållanden i Itolv AB
	Beslut Lu 2020-02-18
Ändrade ägarförhållanden i Itolv AB

	Översiktsplan Eksjö kommun
	Beslut Lu 2020-02-18
Översiktsplan Eksjö kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Marköverlåtelse del av Kråkeberg 1:1
	Beslut Lu 2020-02-18
Marköverlåtelse del av Kråkeberg 1:1

	Integration 360 grader - slutrapport
	Beslut Lu 2020-02-18
Integration 360 grader
	Sida 1
	Sida 2


	Ansökan ur kommunstyrelsens integrationspott - Hjältevad Mariannelunds IS
	Beslut Lu 2020-02-18
Ansökan ur kommunstyrelsens integrationspott - Hjältevad Mariannelunds IS
	Sida 1
	Sida 2


	Ansökan ur kommunstyrelsens integrationspott - Eksjö Badmintonförening
	Beslut Lu 2020-02-18
Ansökan ur kommunstyrelsens integrationspott - Eksjö Badmintonförening

	Brottsstatistik per 2020-01-31
	Beslut Lu 2020-02-18
Brottsstatistik per 2020-01-31

	Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - uppföljning
	Beslut Lu 2020-02-18
Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - uppföljning

	Obesvarade medborgarförslag och motioner per 0122
	Beslut Lu 2020-02-18
Obesvarade medborgarförslag och motioner per 0122

	Redovisning av delegationsbeslut
	Beslut Lu 2020-02-18
Redovisning av delegationsbeslut
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälningsärenden
	Beslut Lu 2020-02-18
Anmälningsärenden




