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Kf § 143 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Vid dagens sammanträde ställer Lars E Björck en fråga om gång- och cykelväg
mellan Hult och Movänta. Han vill veta den totala formella kostnaden för den.
Vidare ställer han frågan ifall arbetet verkligen är avslutat? Vägen är inte asfalterad
och når inte hela vägen.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Sixtensson (C) ger följande svar.
Det återstår en bit in i samhället, men det är svårt att få till en bra gång- och
cykelväg där i och med privata utfarter osv. Vägen är en statlig väg, och vid
överläggningar med Trafikverket har man inte kunnat nå en överenskommelse,
varför gång- och cykelvägen ligger vid sidan av och är helt kommunal.
Kostnaden, 1 450 tkr, inkluderar återstående justeringar.
Vägavsnittet inne i Hult är inte optimalt, men får åtgärdas kommande år.
Då inga ytterligare frågor ställs, förklarar ordföranden frågestunden avslutad.
-----
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Kf § 144 Redovisning av antal behöriga
förskollärare och lärare läsåret 2018 jämfört med
läsåret 2017 – interpellation
Dnr 2018-KLK0160
Jan Lindholm (M) ställer i interpellation till kommunfullmäktige följande frågor,
som besvaras av Bo-Kenneth Knutsson (C) barn- och ungdomsnämndens
ordförande.
1. Har antalet behöriga förskollärare och lärare minskat eller ökat detta läsår?
Svar: Antalet behöriga förskollärare och lärare på kommunnivå är i stort sett
oförändrat sedan förra året.
Antal förskollärare som tjänstgjorde på en förskola i Eksjö kommuns
förskolor
2018-09-10
72

Eksjö kommun

2017-10-15
71

2016-10-15
75

* Utöver dessa förskollärare studerar 14 till förskollärare, 2 är klara 2020, 12 är
klara 2022. Under studietiden arbetar de halvtid i förskolan.

Källa;Winlas

Andel (procent) årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen
Förskola
Förskola riket

2017
46
42

2016
46
42

2015
56
44

2014
56
45

Källa: Skolverkets kommunblad SCB 15 oktober

Andel (procent) legitimerade lärare med behörighet, heltidstjänster
Grundskolan
Riket
Eksjö kommun

Justerandes sign

2018/201
9*
73

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
83
73,1

71,4
64,6

72,7
73,3

71,9
71,1

Källa: Skolverkets kommunblad SCB 15 oktober *ej officiell statistik
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2. Har antalet behöriga pensionerade förskollärare och lärare som arbetar i
förskolan och skolan minskat eller ökat detta läsår?
Svar: I stort sett oförändrat. En pensionär är i tjänst på ordinarie schema. Några
pensionärer arbetar som timvikarier.
Åldersstruktur
Födda år

1950-52

1953

1954

1955

1956

1957

1958

3

6

2

4

4

-

1

4

1

1

Lärare med
2
3
3
4
1
5
leg
grundskola
Lärare med
1
1
1
1
7
leg gymnasiet
*förskollärare som idag arbetar på förskola eller i förskoleklass.

2

Förskollärare*
Barnskötare

1

3
Källa: Winlas

3. Har antalet behöriga lärare i åk 7-9 och gymnasiet i ämnena matematik, fysik,
svenska och främmande språk minskat eller ökat innevarande läsår?
Svar:
Furulundsskolan
Matematik - från 2 till 1 behörig
Fysik – oförändrat, 1 behörig
Svenska - från 2 behöriga till 2 behöriga och en obehörig
Moderna språk – från behörig i tyska, franska och obehörig i spanska föregående
år, finns i år behörig i franska och obehöriga i tyska och spanska.
Prästängsskolan
I matematik har antalet tjänster minskat. Det är nu 6,5 halvtidstjänster, nästan
samtliga undervisar också i NO på halvtid. Två är inte helt behöriga. Förra året vid
denna tid fanns ytterligare två tjänster, båda besatta med obehöriga. Båda
fysiklärarna är och var behöriga.
I svenska finns nu 6,5 tjänster (halvtid), där två nu saknar behörighet. Tidigare
fanns ytterligare 2 halvtidstjänster, där en var behörig.
I främmande språk har ingen förändring skett, utan 3 av 6 lärare är behöriga.
Eksjö gymnasium
Oförändrat, samma antal behöriga i de aktuella ämnena som föregående år.

Källa: Rektorerna på respektive skola

Ordföranden förklarar därefter interpellationsdebatten för avslutad.
----
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Kf § 145 Delårsrapport per 2018-06-30
Dnr 2018-KLK0151
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport per 2018-06-30, samt
att kommunrevisionens bedömning av delårsrapporten, inklusive KomRedos
rapport, remitteras till kommunstyrelsen med återrapport till fullmäktige senast
2018-11-20.
Ärendebeskrivning
Delårsrapport per 2018-06-30 med sammanställd redovisning har upprättats vid
kommunledningskontorets ekonomi- och upphandlingsavdelning och redovisas vid
dagens sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C).
Delårsrapportens helårsprognos visar ett negativt resultat om -27,3 mnkr.
Underskottet beror på att sektorernas verksamheter kostar mer än budgetramarna
tillåter. Sektorernas negativa budgetavvikelse är 50,4 mnkr vilket motsvarar 5,1
procent av budgeten.
Det är av yttersta vikt att det negativa resultatet begränsas under 2018 och att
sektorsramarna 2019 hålls. Detta måste ske genom återhållsamhet, effektiviseringar
och prioriteringar. De flesta åtgärder tar tid innan de får ekonomisk effekt och
behöver därför beslutas och effektueras snarast för att få effekt 2019.
Kommunstyrelsen har av den anledningen tidigare tagit beslut om tidigareläggning
av effektuering av förslag som kom fram i budgetberedningen i april.
Kommunstyrelsen har också tidigare tagit beslut om återhållsamhet och
restriktivitet i inköp och anställningar
Av delårsrapporten framgår måluppfyllelsen i styrkortet. Av styrkortets 30 mål
uppnår 20 betyg 4-5, medan 15 uppnår betyg 1-3. 5 mål är inte mätta. För de 15 mål
som inte uppnås ska handlingsplan upprättas för hur måluppfyllelsen ska förbättras
för att uppnå betyg 4-5.
Kommunrevisionens sakkunniga biträde Camilla Karlsson, kommenterar
revisionens bedömning av delårsrapporten.
Syftet med granskningen är att undersöka om delårsrapporten upprättats enligt
lagens krav och god revisionssed. Granskningen ska också visa om resultaten i
delårsrapporten är förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen och
ifall verksamhetsmålen kommer att uppnås under 2018? Den ska även visa ifall
balanskravet uppfylls.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-20

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2018-08-31
Delårsrapport per 2018-06-30
Ledningsutskottets beslut 2018-06-12, § 123, § 136
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-13, § 130, § 151
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-06-13, § 109
Socialnämndens beslut 2018-06-13, § 79, § 98
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-06-13, § 78
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04, § 186
Kommunrevisionens skrivelse 2018-09-06
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Kf § 146 Effekt av beslutade neddragningar
Dnr 2018-KLK0092
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-29, § 162, att ge förvaltningen i uppdrag att till
kommunstyrelsen 2018-09-04 redovisa hur beslutade neddragningar i budget 20182019 har verkställts, och vilka effekter de fått och kommer att få.
Beslutade neddragningar till 2018 var 20 mnkr, och den prognostiserade effekten av
dessa neddragningar är 12,5 mnkr under 2018. Till 2019 är det beslutat om
ytterligare 16 mnkr i neddragningar, vilket gör att totalt beslutade neddragningar till
2019 uppgår till 36 mnkr. Den prognostiserade effekten av dessa neddragningar är
33 mnkr under 2019.
Sammanfattningsvis prognostiserar kommunledningskontoret och
samhällsbyggnadssektorn full, eller mer än full, effekt under 2018. Tillväxt- och
utvecklingssektorn uppnår full effekt 2018, förutom åtgärder kopplade till flytt av
turistbyrån, som inte får helårseffekt under 2018. Barn- och ungdomssektorn
uppnår inte full effekt under 2018, framförallt på de beslutade besparingar som
avser personalminskning inom förskola och grundskola, samt den generella
besparingen. Sociala sektorn uppnår inte full effekt under 2018 avseende några olika
åtgärder inom framförallt äldreomsorgen. Till 2019 prognostiserar
samhällsbyggnadssektorn och tillväxt- och utvecklingssektorn full effekt.
Barn- och ungdomssektorn prognostiserar i stort sett full effekt, men i denna
prognostiserade effekt ingår sektorns förslag på återförda besparingar som ska
ersättas av andra, nya besparingar, som ännu inte är beslutade. Vid beslut om dessa
i budgetprocessen 2019-2021, uppnås redovisad effekt.
Kommunledningskontoret prognostiserar full effekt, men i denna prognostiserade
effekt ingår att den ospecificerade besparingen om 1,2 mnkr som återtogs för
Hjältevads brandstation, ersätts med specificerade besparingar i budgetprocessen
2019-2021.
Av Sociala sektorns beslutade åtgärder är det några som inte prognostiseras få
effekt, alternativt helårseffekt, under 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-29, § 162, 2018-09-04, § 202
Tjänsteskrivelse från ekonom Simon Lennermo, 2018-08-31
-----
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Kf § 147 Finansrapport per 2018-06-30
Dnr 2018-KLK0056
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Enligt Finanspolicy för Eksjö kommun ska finansrapport lämnas till
kommunstyrelsen i samband månadsuppföljning, samt anmälas i fullmäktige en
gång per kvartal.
Finansrapporten ska ange
- Aktuell likviditet
- Utrymme och nyttjad checkräkningskredit per kredittagare
- Placeringar
- Borgensåtagande per kredittagare
- Skulder
Motparter
Kapital- och räntebindning
Derivat
- Redovisning och kommentarer till eventuella avvikelser från finanspolicyn
Aktuell likviditet
Kommunens likviditet 2018-06-30 var +20 mnkr. Koncernens sammanlagda
likviditet var +133 mnkr.
Utrymme och nyttjad checkräkningskredit
Kommunkoncernen har en gemensam checkräkningskredit om 120 mnkr hos
Nordea. Att nyttja krediten kostar idag ingenting. Inget av den externa
checkräkningskrediten nyttjades per 2018-06-30. Krediten fördelas internt mellan
kommunen och bolagen efter behov. Bolagen hade 2018-06-30 en totalt sett god
likviditet. Negativ likviditet hade Byggnadsfirma Stridh och Son AB med -4 mnkr,
samt Eksjö Energi Elit AB med -19 mnkr. Övriga bolag hade positiv likviditet.
Placeringar
Kommunen och koncernens likvida medel är placerade på koncernkonto hos
Nordea. Kommunen har dessutom likvida medel på bankkonto hos
SBAB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, ICA-banken, Handelsbanken och Södra
skogsägarna.6,4 mnkr av förvaltade stiftelsemedel är placerade i Nordea
Donationsmedelsfond.
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Skulder och borgensåtagande
Kommunen har ingen låneskuld. De helägda kommunala bolagens sammanlagda
externa skuld är 963,5 mnkr. Kommunen har beviljat en total borgensram till de
helägda kommunala bolagen med 1 154,7 mnkr. Under året har bolagens
låneskuld ökat med 58 mnkr. Eksjö Kommunfastigheter AB har ökat med 35
mnkr, Eksjöbostäder har ökat med 25 mnkr och Eksjö Energi har minskat med
2,4 mnkr.
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen
har också lämnats till Höglandsförbundet, tre föreningar och sedan tidigare finns
också kvar ett borgensåtagande till privatpersoner vid bostadsbebyggelse. Under
året har en förening, Eksjö Tennisförening, återbetalt hela sitt lån till
kreditgivaren och kommunens borgensåtagande har därmed makulerats. Totalt
har kommunen ett borgensåtagande till andra än helägda kommunala bolag med
6,6 mnkr, totalt borgensåtagande för aktuella skulder är 970,1 mnkr.
Motparter
Koncernens externa lån finns till största del (97 procent) hos Kommuninvest.
Eksjö Energi AB har också en mindre del av lånen hos Nordea.
Kapital- och räntebindning
Kapital- och räntebindningen bör enligt finanspolicyn överstiga 2 år, vilket
uppfylls totalt i koncernen, där kapitalbindningen i snitt är 3,4 år och
räntebindningen 3,3 år. Enskilda bolag har, på grund av närhet till att lånen
förfaller, en lägre kapital- och räntebindning.
Enligt finanspolicyn ska max 40 procent av räntan vara rörlig. Detta uppfyller
samtliga bolag i koncernen. Av koncernens lån har 88,8 procent fast ränta
(medräknat ränteswapar som fast ränta)
Snitträntan i koncernen (ovägt medel) är 1,85 procent.
Derivat
Det derivatinstrument som koncernen tillämpar i vissa fall är ränteswapar.
Ränteswapar innebär ett avtal om byte av räntebetalningar från rörlig och till fast
ränta eller tvärtom. Av koncernens skuld finns 178 mnkr avtalat om ränteswapar
hos Nordea.
Beslutsunderlag
Finansrapport per 2018-06-30
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04, § 187
-----
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Kf § 148 Revisionens granskning av jämställd
tillämpning av kommunala medel inom kultur- och
fritidsområdet
Dnr 2018-KLK0040
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med beaktande av kommunstyrelsens svar, förklara rapporten anmäld.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av KomRedo AB granskat om Tillväxt- och
utvecklingsnämnden har en ändamålsenlig resursfördelning som säkerställer en
jämställd tillämpning av kommunala medel.
Kommunrevisionen rekommenderar:
• att Tillväxt- och utvecklingsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag bör uppdateras
till nuvarande politisk organisation, samt utveckla riktlinjerna för att säkerställa en
mer jämställd fördelning av kommunala medel.
• att Tillväxt- och utvecklingsnämnden på ett transparant sätt årligen bör redogöra
hur föreningsbidragen fördelar sig, mellan lokalbidrag, aktivitetsbidrag, stödbidrag,
anläggnings- och investeringsstöd, arrangemangsbidrag och riktade
hyressubventioner. Endast vid en öppen och transparant redovisning går det att
beakta hur föreningsbidragens fördelning står sig i förhållande till genus. Denna
redovisning bör även innehålla en utvärdering om beviljade medel använts på det sätt
som avsågs.
• att Tillväxt- och utvecklingsnämnden har enligt riktlinjerna rätt att fatta beslut
utanför budget om det finns särskilda skäl. Denna delegation bör regleras och
lämpligen hänskjutas till kommunstyrelsen för beslut, eller till kommunfullmäktige
vid beslut i ärenden av principiell art.
• att Kommunstyrelsen årligen bör inhämta information från samtliga nämnder om
beviljade föreningsbidrag, för att säkerställa en sammanställd bild av hur tillämpning
av kommunala medel hanteras.
Kommunstyrelsen har lämnat följande yttrande till revisionen.
1. Riktlinjer för bidrag började uppdateras under senvåren och förslag till beslut
sker på tillväxt- och utvecklingsnämndens möte i september. Den aktuella politiska
organisationen kommer finnas i den uppdaterade versionen av riktlinjer för bidrag.
Däremot saknas direkta motiv och incitament till att skriva in text för att säkerställa
en mer jämställd fördelning.
Bidragen är jämt fördelade och fritidsavdelningen kan godkänna de flesta
ansökningar inom budgetramen. Påpekas bör att Riksidrottsförbundet genom sina
regionala avdelningar, för Eksjö kommuns del Smålandsidrotten, bedriver ett
omfattande arbete för jämställdhet.
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2. Fritidsavdelningen redovisar varje föreningsbidrag vid tillväxt- och
utvecklingsnämndens sammanträden, då de beslutas. Hyressubventioner är en
extremt svårredovisad subvention, eftersom fritidspersonal jobbar på alla
anläggningar och dessutom i perioder. ”Riktade” hyressubventioner finns inte, utan
alla föreningar som nyttjar en lokal har samma subventioner. Utvärdering om
beviljade medel har använts på det sätt som avsågs, görs när föreningen
återrapporterar sina bidrag genom att skicka in fakturaunderlag för bidraget.
3. Beslut som överstiger budgetramen ska alltid tas av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige. Revidering av riktlinjer och delegationsordning genomförs.
4. Kommunstyrelsen bör årligen inhämta information från samtliga nämnder om
beviljade föreningsbidrag för att säkerställa en sammanställd bild av hur tillämpning
av kommunala medel hanteras.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse, 2018-05-08
Granskningsrapport, januari 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-17, 107
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-29, § 181
Tjänsteskrivelse från fritidschef Stefan Hallberg, 2018-08-13
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-08-22, § 98
-----
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Kf § 149 Gemensam överförmyndarnämnd
Dnr 2018-KLK0103
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att, i enlighet med Direktionens för Höglandsförbundet rekommendationer, bilda
en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt överförmyndarkansli
tillsammans med Aneby, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner, samt
att i det fall inte samtliga höglandskommuner ställer sig bakom
rekommendationen att bilda gemensam överförmyndarnämnd, fortsätta
bedriva gemensam nämnd tillsammans med Aneby kommun och/eller de
kommuner som vill samverka.
Ärendebeskrivning
Under 2017 har Höglandsförbundet undersökt möjligheterna för en gemensam
överförmyndarnämnd på Höglandet. Inriktningen har varit att Aneby, Eksjö,
Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner från och med 2019-01-01 bildar en
gemensam överförmyndarnämnd, med en gemensam kansliorganisation inom
Höglandsförbundet.
Högre krav, både resurs- och kompetensmässigt, ställs idag på
överförmyndarverksamheten. Handläggarna jobbar ofta ensamma och på deltid,
vilket gör att det finns ett större behov av att samverka. Syftet med samarbetet är
att minska sårbarheten, upprätthålla en hög kompetensnivå, samt skapa en
effektiv och rättssäker hantering.
Höglandsförbundets direktion beslutade 2018-03-29, § 8, att överlämna
rekommendationen till höglandskommunerna om att bilda en gemensam
överförmyndarnämnd omfattande Eksjö, Aneby, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda
kommun från och med 2019-01-01. Respektive kommunen föreslås utse en
ledamot och en ersättare till nämnden.
Vidare rekommenderar direktionen att Vetlanda kommun utgör värdkommun för
den gemensamma överförmyndarnämnden, och att ett gemensamt kansli
lokaliseras i Vetlanda kommun. Förbundschefen för Höglandsförbundet kan, om
intresse finns, tillsammans med ingående kommuner leda arbetet.
I diskussioner mellan de fem berörda kommunledningarna, har även Eksjö
översiktligt redovisat möjliga lokallösningar. Då en gemensam nämnd är ett
viktigt led i den fortsatta Höglandssamverkan, har vikten av att verksamheter
stationeringsmässigt på sikt omfattar flera höglandskommuner framhållits.
Detta mot bakgrund av att verksamheter hittills endast förlagts till Eksjö
kommun. Utöver beaktande av lokalmässiga och logistiska förutsättningar har
förslaget att Vetlanda kommun ska bli värdkommun således även en politisk
dimension som måste tillmätas stor betydelse.
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MBL-förhandling har genomförts 2018-06-12. Överförmyndarnämnden för
Eksjö – Aneby kommuner har 2018-09-03 kommit in med protokoll och
yttrande, där man uttalar sig kritiskt både vad gäller organisationsformen och den
tidsmässiga planeringen. Ett antal dokument och reglementen behöver tas fram
innan den gemensamma nämnden kan träda i kraft.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Carina Lindström (M), Bengt Koltman (C), Annelie Hägg (C) och Diana
Laitinen Carlsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Diana Laitinen Carlsson (S) och (S)-gruppen att följande
protokollsanteckning läggs till protokollet:
”Socialdemokraterna understryker att vi anser detta ärende vara illa berett och
genomförs med alltför kort varsel. Vi har också synpunkter på utredningen, där vi
ser att den borde påbörjats och varit klar långt tidigare, för att få en mjuk och
rättssäker sammanslagning. Vi anser även att flera aspekter inte utretts eller tagits
hänsyn till.
Vi vill också påtala att vid en omorganisation av den här storleken ser vi det som
en självklarhet att politiken ska få ta del av den risk- och konsekvensanalys som
görs för verksamheten, av verksamheten. Här hänvisar man till att det är en
verksamhetsfråga, vi håller inte med där, utan självklart ska de som fattar beslutet
om en eventuell organisationsförändring få ta del av en risk- och
konsekvensanalys!
Vi ser också en risk för att överförmyndarverksamheten för Eksjö/Aneby under
en period kommer att försämras mot nuvarande goda kvalitet. Som
socialdemokrater ser vi dock också det positiva i samverkan, vilket gör att vi nu
får väga de risker och konsekvenser vi förutser gentemot de positiva effekter en
sådan kan ha.
Vi vill därför starkt yttra att förslag på omorganisationer i framtiden måste
utredas i god tid, på ett bra och inkluderande sätt där både verksamhet och
fackliga parter får säga sitt, och att det också ska förmedlas till politiken på ett
rättvisande sätt. Dessutom förutsätter vi att politiken framledes får ta del av
samtliga risk- och konsekvensanalyser som görs vid eventuella omorganisationer
och sammanslagningar”.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Diana Laitinen
Carlssons (S) och S-gruppens yrkande att protokollsanteckning läggs till
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att protokollsanteckningen läggs till protokollet.
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Beslutsunderlag
Direktionens beslut 2018-03-29, § 8
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 87, 2018-08-21, § 137
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-29, § 145, 2018-09-04, § 189
MBL-protokoll 2018-06-12
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 124
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz och överförmyndarchef
Maria Lindholm, 2018-08-15
Överförmyndarnämndens beslut och yttrande 2018-09-03
_______________________________________________________
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Höglandsförbundets direktion
Överförmyndarnämnden
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Kf § 150 Utökad borgensram – Eksjöbostäder AB
Dnr 2018-KLK0096
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld utöka borgen för Eksjöbostäder AB:s låneförpliktelser
med 40 mnkr upp till ett totalt högsta lånebelopp om 320 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Ärendebeskrivning
Eksjöbostäder AB begär i skrivelse 2018-05-02 en utökning av borgensramen med
40 mnkr till 320 mnkr. Anledningen är att man under 2018 ska färdigställa Lunden
etapp 2 och Linjalen etapp 6, genomföra förtätning med 10 lägenheter i
Skogshyddan, samt genomföra övriga bygg- och installationsunderhåll.
Nuvarande borgensram för Eksjöbostäder AB uppgår till 280 mnkr med nyttjad
borgen om 277 mnkr.
Totalt har kommunen en utestående borgensram till helägda bolag och
Höglandsförbundet om 1 170,3 mnkr, av den nyttjas för närvarande 971,7 mnkr.
Kommunen har därutöver ett borgensåtagande om 1,6 mnkr till 2 föreningar och
bostadslån till privatpersoner. Totalt uppgår nuvarande nyttjade borgensåtagande
till 973,4 mnkr.
Kommuninvest AB uppger att kvarstående utrymme för kommunkoncernen att
låna utan att fördjupad utredning görs, är ytterligare 400 mnkr. Det innebär att
gränsen för borgensramen bör vara maximalt 1 373,4 mnkr (nuvarande nyttjad
borgen plus 400 tkr).
En utökning av borgensramen för Eksjöbostäder AB med 40 mnkr skulle innebära
att total borgensram blir 1 211,9 mnkr (inklusive borgen för föreningar med mera),
vilket understiger Kommuninvests limit med 161,5 mnkr. Det finns därmed
utrymme att utöka borgensramen för Eksjöbostäder AB med 40 mnkr till 320
mnkr. Utifrån nuvarande och prognosticerat ränteläge är det viktigt att
Eksjöbostäder AB vid beslut om upplåning, beaktar bolagets möjligheter att klara
en framtida räntehöjning.
Beslutsunderlag
Skrivelse från vd Maria Lund 2018-05-11
Eksjöbostäder AB:s beslut 2018-03-19, § 6
Eksjö Stadshus AB:s beslut 2018-06-12, § 26
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04 § 190
____________________________________________________________
Utdrag:

Eksjöbostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-20

18 (46)

Kf § 151 Pistmaskin till Valbackens Alpina –
borgensåtagande
Dnr 2018-TUN0128
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ingå borgen för Valbackens Alpinas låneförpliktelser för inköp av pistmaskin,
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 750 tkr. Planerad tid för återbetalning av
lånet är maximalt 3 år.
Ärendebeskrivning
Föreningen Valbackens Alpina driver Valbackens skidanläggning i Ingatorp, som
en ideell förening. Anläggningen ägs av Eksjö kommun, men drivs av föreningen
enligt reglerat avtal. Föreningen står för lösa inventarier såsom pistmaskin,
skotrar med mera. Föreningen ansöker om stöd för att kunna köpa in en ny
pistmaskin, eftersom den gamla kräver mycket reparation varje år.
Tillväxt- och utvecklingsnämnden föreslår att Eksjö kommun ställer upp med
kommunal borgen för ett banklån till föreningen. Fritidsavdelningen bidrar med
ett investeringsbidrag om 200 tkr, vilket innebär ett överskridande av budget
2018, som tas från tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond.
Fritidsavdelningen ska under 2019 återställa tillväxt- och utvecklingssektorns
resultatfond med motsvarande summa.
En nyare, begagnad pistmaskin beräknas kosta cirka 750 tkr.
Summan på föreningens banklån är inte siffersatt, vilket beror på att man i
dagsläget inte vet vilka villkor banken ger, samt hur stort eget kapital föreningen
kan bistå med. Borgensåtagandet begränsas till ett maxbelopp om 750 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fritidschef Stefan Hallberg, 2018-08-13
Tillväxt- och utvecklingssektorns beslut 2018-08-22, § 100
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04, § 191
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Kf § 152 Inför porrfilter på kommunens skolor och
förskolor – motion
Dnr 2018-KLK0025
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP) framför i motion att den ökande
digitalisering som sker i samhället har många fördelar. Dock ställer det ofta stora
krav på den som tar del av den stora mängd information, video och appar, som
dagligen hanteras. Barn, som vuxna, har problem att sålla fakta.
Vidare skriver motionärerna att barn av naturen är nyfikna och forskning visar att
porrsurfande på nätet kryper allt lägre ner i åldrarna. Redan i 11-årsåldern börjar
pojkar titta på porr, flickor något senare. Porren på internet är gratis, och innehåller
allt mer och allt grövre våld.
Motionärerna anser att barn har rätt till en porrfri barndom. Genom att införa
porrfilter på skolor och förskolor och begränsa åtkomsten till internettjänster och
material som innehåller våld och porr, kan porrsurfing förhindras. Istället kan
åldersanpassade samtal föras kring våld och pornografi, normer och övergrepp.
Barn och unga larmar alltmer om både sexuella övergrepp och trakasserier i skolan
och om kamraters porrkonsumtion på lektionstid. Motionärerna anser därför att
kommunen ska ta ansvar för barn och ungas rätt till en porrfri skola och förebygga
kränkande behandling av elever.
Lea Petersson och Eva Ekenberg föreslår därför att samtliga förskolors och skolors
trådlösa nätverk i kommunen undersöks, och att porrfilter införs i de fall där
möjligheter saknas att blockera åtkomsten av porr och våldsporr.
Höglandets IT och kommunens eStrateg redovisar i tjänsteskrivelse att det tekniskt
finns möjlighet att begränsa och försvåra tillgång till webbsidor med olika innehåll.
Allt är möjligt, från kategorier av webbsidor ned till enskilda sidor. Samtidigt finns
det teknisk möjlighet som gör det möjligt att med några knapptryckningar gå runt
begränsningarna. Ser man till de exempel som HIT undersökt, kan man dra
paralleller mellan ökad kostnad och ökad svårighet att ta sig runt begränsningarna.
Oavsett teknisk lösning går det att komma runt spärrar med relativt enkelt
förfarande hos användare, det vill säga eleverna. Dessutom, med den flora av
enheter som efterfrågas av skolan, är det i stort sett omöjligt att installera en teknisk
lösning. Istället kommer flera lösningar att krävas som överlappar varandra för att
säkerställa samma spärrfunktion, oavsett kommunägd enhet (PC, platta,
CromeBook med flera). Möjlighet saknas även att spärra porrsurfande från privata
enheter.
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Det bästa skyddet är att föra en aktiv dialog i förskolan och skolan, där försiktighet,
källkritik och lämplighet lyfts fram som de bästa skydden mot olämpligt surfande.
Frågor om moral och etik löser man inte med teknik.
Kommunstyrelsen har 2018-09-04 beslutat
att inte införa ytterligare teknisk skydd som möjliggör förbättrad spärr av
webbsidor, samt
att systematiskt och kontinuerligt föra diskussion med barn och elever kring vad
som är lämplig, mindre lämplig och till och med farlig internetanvändning.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Lea Petersson (MP) bifall till motionen.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Lea Peterssons
yrkande att bifalla motionen mot avslag, varvid kommunfullmäktige beslutar att
avslå densamma.
Beslutsunderlag
Motion från Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg, (MP)
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-22, § 39
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, § 74, 2018-09-04, § 192
Tjänsteskrivelse från eStrateg Carola Andersson, 2018-07-02
Ledningsutskottets beslut 2018-08-21, § 138
____________________________________________________________
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Kf § 153 Aktivt stöd i arbetet för att ställa om
Eksjö till ett fossilfritt samhälle – motion
Dnr 2018-KLK0042
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
I motion daterad 2018-02-22 framför Sven-Olof Lindahl (L), följande.
Den nu avlidne energirådgivaren i Eksjö kommun Kurt Jansson, har in i det sista,
aktivt arbetat för att förverkliga drömmen om ett samhälle som inte tär på
jordens resurser. Kurt Janssons sista projekt var att Eksjö Missionskyrka och
Fröhusets tak (tidigare Metodistkyrkan) skulle täckas med solceller. Måndag den
26 februari påbörjas arbetet med Missionskyrkans tak, efter sedvanlig
tillståndsgivning.
Fröhuset har ansökt om att få sätta upp solceller så att de täcker kyrkans tak mot
söder, men har av stadsarkitekten bara beviljats att sätt upp på halva taket.
Lokalen är unik och kulturminnesskyddad. Stadsarkitektens beslut försämrar
dock såväl den ekonomiska som den energimässiga vinsten av projektet.
Sven-Olov Lindahl anser att minska användandet av icke förnybara energikällor
är för vår civilisation en överlevnadsfråga och måste därför ha högsta möjliga
prioritet. Att belägga ”Metodistkyrkans” tak med solceller är en åtgärd som är
helt reversibel den dag man önskar se taket i nuvarande skick och solcellernas
karaktär är av sådan art att de i allt väsentligt smälter ihop med det omgivande
svarta plåttaket.
Även Pingstkyrkan har nu fattat beslut om att sätta upp solceller.
Motionären är väl medveten om att samhällsbyggnadsnämnden i sin roll som
tillståndsnämnd är en myndighet, och utan påverkan har att fatta beslut.
Sven-Olov Lindahl yrkar
- att Eksjö kommun aktivt stödjer omställningen till ett fossilfritt samhälle
- att Eksjö kommun i sitt arbete med ny vision deklarerar sitt stöd för ett
fossilfritt samhälle, samt
- att detta tänkande ska genomsyra alla beslut som tas i kommunen.
Förskolan Fröhuset, Eksjö, har beviljats bygglov för solceller på cirka 60 procent
av den önskade ytan. Bedömningen som ligger till grund för detta beslut har
gjorts främst utifrån byggnadens betydelse för sitt område, vilket är klassat som
riksintresse för kulturmiljövården. Det är riksantikvarieämbetet som bedömer om
ett område är av riksintresse för kulturmiljövården.
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Metodistkyrkans tak mot söder motsvarar cirka två tredjedelar av byggnadens
fasad på grund av takets storlek och branta fall. Den solcellsbetäckta fasaden är
den mest synliga av husets alla fyra sidor. Uppsättning av solceller på en större yta
hade orsakat en alltför negativ inverkan på kulturmiljön. Även byggnadens egna
kulturhistoriska värden har spelat roll i bedömningsprocessen.
Enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 2 § krävs lov för fasadändring. Vid uppsättning
av solpaneler eller solfångare kan bygglov krävas, eftersom det är att betrakta som
ett takmaterialbyte eller en fasadändring.
Kommunen vill uppmuntra att förnybar energi produceras och är därför inte
restriktiv med solpaneler som monteras i samma taklutning som taket på
byggnader, utanför såväl som inom detaljplanerat område.
Enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 13 § får en byggnad inte förvanskas som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt. Därför är kommunen restriktiv med solpaneler eller solfångare på
byggnader inom en kulturhistorisk miljö eller på byggnader som är utpekade i
kommunens kulturhistoriska handlingsprogram. När åtgärder ska göras inom
denna typ av miljö eller på en sådan byggnad ska bygglov sökas och prövning ske
utifrån varje enskilt fall.
Den ekonomiska och energimässiga vinsten, samt att åtgärden är reversibel, har
under hela bedömningsprocessen varit viktiga faktorer som har bidragit till att
bygglov beviljats. Detta trots att den moderna anläggningen strider mot
kulturmiljöns bevarandeprinciper. Bygglovsbeslutet är en kompromiss där
bevarandet av Eksjös kulturarv och kommunens miljömål står i balans.
Efter att kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen, har en
ny ansökan kommit in om att sätta upp ytterligare solceller på kyrktaket på
fastigheten Tron 2. Sökanden önskade sätta upp solceller på hela taket mot söder.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-22, § 171, att avslå ansökan med
följande motivering.
Enligt Plan- och bygglagen 8 kapitlet 13 § får en byggnad som är särskilt värdefull
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte
förvanskas. Därför är kommunen restriktiv med solpaneler eller solfångare på
byggnader som är utpekade i kommunens kulturhistoriska handlingsprogram eller
som ligger inom en värdefull kulturhistorisk miljö.
Väckelserörelsens byggnader och miljöer är en del av länets moderna kulturarv
enligt kulturmiljöprofilen för Jönköpings län. Byggnaden ingår dessutom i ett
område som klassas som riksintresse för kulturmiljövården, vilket innebär att
området ska skyddas mot åtgärder som avser skador eller olägenheter enligt
Miljöbalken 3 och 4 kapitlen. Då åtgärder ska göras inom denna typ av miljö eller
på en sådan byggnad ska bygglov sökas och prövning ske utifrån varje enskilt fall.
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Metodistkyrkans tak mot söder motsvarar cirka två tredjedelar av byggnadens
upplevda fasad tack vare takets storlek och branta fall. Den solcellsbetäckta
fasaden är den mest synliga av husets alla fyra sidor. Uppsättning av solceller på
en större yta än den befintliga skulle orsaka en alltför negativ inverkan på
kulturmiljön och byggnaden.
För att undvika förvanskning av både byggnaden och den kringliggande miljön
ska inte fler solceller installeras på detta tak. Takets ursprungliga utförande ska
dominera intrycket. Solcellerna ska upplevas som ett tillägg på kyrkans tak så att
det fortsätter att stå för huvudintrycket.
I Eksjö kommuns nya vision, antagen av kommunfullmäktige i mars 2018, är ett
av tre fokusområden hållbar utveckling och den miljömässiga hållbarheten. De
nationella miljömålen har omsatts till lokala planer. Eksjö kommun är aktiv i det
regionala klimatrådet, som exempelvis stödjer och möjliggör utvecklingen av
solenergi. Eksjö kommuns vision och miljöplan ligger helt i linje med de globala
målen i Agenda 2030.
Sammanfattningsvis stödjer Eksjö kommun omställningen till ett fossilfritt
samhälle och arbetar aktivt för att möjliggöra solenergins utveckling. Då det gäller
solpaneler eller solfångare i kulturhistoriska miljöer eller byggnader sker en
prövning i varje enskilt fall.
Beslutsunderlag

Motion från Sven-Olof Lindahl, Eksjö, 2018-02-22
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-03 § 101, 2018-09-04, § 193
Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Lucia Botero Hoyos, 2018-05-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-13, § 128, 2018-08-22, § 171
----Utdrag:

Sven-Olov Lindahl
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Kf § 154 Regler för kommunala bidrag till
trossamfund och föreningar i Eksjö kommun –
motion
Dnr 2018-KLK0097
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Sven-Olov Lindahl (L) framför i motion inkommen 2018-05-14 följande.
Kommunfullmktige antog 2016-10-20 ett integrationspolitiskt program, där det
fastslogs att ett övergripande mål för kommunen är att lagar och grundläggande
normer följs, att nolltolerans råder mot alla former av diskriminering, samt att
grundläggande demokratiska värden respekteras.
Rätten till trosfrihet, människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, social
ställning och härkomst har uppnåtts efter en mer än 150-årig kamp i vårt land.
Efter flera år av att Myndigheten för stöd till trossamfund svajat på kraven för
bidrag, går nu socialdemokratiska partiet i år till val på att bidrag ska vara
förknippade med krav på följsamhet mot demokratiska värderingar. Som liberal
delar motionären helt den uppfattningen.
Sven-Olov Lindahl (L) yrkar på att reglerna för utbetalning av kommunala bidrag
i kommunen ändras, så att en förutsättning för dessa är att trossamfund och
föreningar, i stadgar och agerande, visar en följsamhet mot grundläggande
demokratiska värden. Föreningar som diskriminerar på grund av kön, etnicitet,
sexuell läggning eller härkomst, ska nekas kommunala bidrag.
Kulturavdelningen har tillsammans med fritidsavdelningen påbörjat ett arbete
med revidering av nuvarande bidragsregler i Eksjö kommun. Motionärens förslag
ligger helt i linje med detta arbete.
Ett reviderat förslag till bidragsregler kommer att behandlas i Tillväxt- och
utvecklingsnämnden under hösten 2018. Målsättningen är att de nya reglerna ska
gälla från och med 2019-01-01.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Sven-Olov Lindahl (L) bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
Motion från Sven-Olov Lindahl (L), 2018-05-14
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04, § 194
________________________________________________________
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Kf § 155 Låt gatlamporna vara tända även mellan
kl. 00.00 till 05.00 – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0006
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Gudrun Fleur, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-01-16 att gatlamporna
ska vara tända även mellan kl. 00.00 till 05.00.
Gudrun Fleur framför att det väl inte har undgått någon att känslan av
otrygghet har ökat i Sverige, och då främst bland kvinnor. En bra åtgärd i
Eksjö stad vore då att inte släcka varannan gatlampa mellan kl.00.00 till 05.00,
som fallet är idag.
Gudrun Fleur, och flera med henne, ser till att komma hem före midnatt om
de promenerar eller cyklar. Det begränsar deras frihet. I sammanhanget ska då
tas med att Eksjö har flera gångtunnlar som måste passeras ifall man ska
förflytta sig mellan norr och söder. Där känner man sig särskilt otrygg.
Eftersom inte tunnlarna går att ta bort, skulle otryggheten minska ifall man
visste att det finns full gatubelysning på båda sidor om tunnlarna.
Gudrun Fleur påtalar att ifall Eksjö kommun vill vara attraktiv även för kvinnor, är
det en enkel åtgärd att ha all gatubelysning tänd även nattetid. I det fallet anser
förslagsställaren, att trygghet ska gå före ekonomi.
Kommunstyrelsen har 2018-09-04 beslutat att ärendet ska hänskjutas till
budgetberedningen, för en djupare utredning med förslag på hantering och
kostnadsberäkning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Gudrun Fleur, 2017-01-16
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-19, § 5
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-07, § 26, 2018-09-04, § 195
Ledningsutskottets beslut 2018-06-12, § 120
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Kf § 156 Cykelväg från Dollarstore till Ränneborg –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0076
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Joel Selldén, Eksjö, framför i medborgarförslag 2018-04-10, att en cykelväg borde
anläggas från Dollarstore till Ränneborg.
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.
Eftersom det i nuläget finns en gång- och cykelväg från Dollarstore till Lyckeberg,
med gång- och cykelpassage för att korsa Kråkebergsvägen, anses det inte motiverat
att göra en ny gång- och cykelväg på den aktuella sträckan. Vägen via Lyckeberg är
ett säkert alternativ med få avbrott av motordriven trafik. Stråket förbi
bostadsområdet anses lämpligt att gå och cykla i blandtrafik.
I förslaget till kommunens gång- och cykelplan är gång- och cykelvägen till
Lyckeberg en åtgärd för förbättring av kvaliteten, vilket kan göra den till ett mer
attraktivt alternativ, trots att det inte är den snabbaste vägen.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Joel Selldén, 2018-04-10
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-13, § 127
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04, § 196
______________________________________________________
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Kf § 157 Gång- och cykelplan, strategi
Dnr 2016-000511, 2018-Sbn0058
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta strategi för Gång- och cykelplan.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommuns gång- och cykelplan har som syfte att förbättra förutsättningarna
för gång och cykel i kommunen. Gång och cykel är positivt ur ett hälso-, miljö- och
ekonomiskt perspektiv. Till planen hör en strategi med vision och
målformuleringar, samt en handlingsplan med åtgärder.
Eksjös gång- och cykelplan ska arbeta för att öka resorna som görs till fots och med
cykel, för att minska bilberoendet. Gång- och cykelnätet ska upplevas tillgängligt,
framkomligt säkert och tryggt. Målsättningen är att fler resor görs till fots och med
cykel, att gång- och cykeltrafiken är säker och upplevs trygg, samt att gång- och
cykelnätet är framkomligt och tillgängligt för alla kommunens invånare. Fysisk
planering skapar goda förutsättningar för gång och cykel, men det är också viktigt
att aktivt arbeta med attityd- och beteendepåverkande åtgärder.
Eksjö har goda förutsättningar att öka antalet gående och cyklister och minska
bilberoendet, eftersom man är en liten kommun med korta avstånd. Många resor är
kortare än 5 km och kan ersättas med gång- och cykelresor. Skolelever och vägen
till skolan har varit ett fokus för att identifiera konfliktpunkter, vilket har gjorts
genom undersökningar tillsammans med elever på skolor i Eksjö tätort, Ingatorp
och Mariannelund. Handlingsplanen har tagits fram genom inventering av gångoch cykelnätet.
Planen gäller hela kommunen, med handlingsplaner för Eksjö tätort, Hult,
Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund.
Eksjö kommun har generellt ett sammanhängande gång- och cykelnät, men med
punkter för förbättring. Nya gång- och cykelvägar för investeringar föreslås
tillsammans med övriga åtgärder i handlingsplanen. För att skapa goda
förutsättningar för att åtgärder på gång- och cykelvägar ska kunna samordnas, listas
både drift- och investeringsåtgärder tillsammans.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-16 § 108, 2018-06-13, § 129
Gång- och cykelplan, strategi
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04, § 197
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 158 Sammanträdesplan 2019
Dnr 2018-KLK0154
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesplan för fullmäktige 2019.
Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesplan för 2019 avseende utskott, nämnder,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har tagits fram.
Kommunstyrelsen har fastställt sammanträdesplan för styrelse och utskott,
medan varje nämnd fastställer sin egen plan.
För 2019 föreslås 10 sammanträden för kommunfullmäktige;
24 januari
28 februari
21 mars
25 april
23 maj
13 juni
26 september
24 oktober
21 november
12 december
Beslutsunderlag

Sammanträdesplan 2019
Ledningsutskottets beslut 2018-08-21, § 140
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04, § 198
____________________________________________________________
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Kf § 159 Rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS
Dnr: 2018-SocN0039
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f §, skyldighet att till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på
nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.
Enligt 16 kap 6 h § ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd till
kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd, samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per
kvartal.
Socialnämnden har också genom lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till IVO rapportera in gynnande
beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på
nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå. Enligt 28 f-g §§
LSS ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd till
kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per
kvartal.
Av redovisad rapport framkommer ett beslut som inte har verkställts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2018-07-31
Socialnämndens beslut 2018-08-22, § 96
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04, § 199
-----
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Kf § 160 Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs
Minne – Förvaltningsberättelse 2016 med
revisionsberättelse
Dnr 2018-KLK0146
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsberättelse för 2017 med tillhörande revisionsberättelse för stiftelsen
Wilhelm och Emilie Teschs Minne, redovisas.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse med tillhörande revisionsberättelse för 2017
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04, § 200
-----
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Kf § 161 Obesvarade motioner och
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
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.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje
år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom sex
månader från det att förslaget väcktes.
Vid dagens sammanträde redovisas att fem motioner och fem medborgarförslag
ännu inte har besvarats.
Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04, § 201
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-20

34 (46)

Kf § 162 Stiftelser i Eksjö kommun –
revisionsberättelse 2017
Dnr 2018-KLK0147
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Larsolof Egbäck, av kommunfullmäktige utsedd revisor, meddelar i
revisionsberättelse daterad 2018-03-27 att årssammanställningar och bokföringar
samt förvaltningen för räkenskapsåret 2017 av nedanstående stiftelser, har
granskats.
Stiftelsen Gymnasieskolans samfond i Eksjö kommun
Stiftelsen Grundskolans samfond i Eksjö kommun
Rektor Lars Hagbergs Konststiftelse
Stiftelsen Rådmannen Georg Felix Aschan och hans hustru Ida Helena
Lindahlska stiftelsen
John och Erika Teschs stiftelse
Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond
Stiftelsen för kvartettsången i Eksjö (C G Svenssons fond)
Stiftelsen Hermann Rickards Minnesfond
Pettersson-Lindebladska stiftelsen
Stiftelsen Jenny och Axel Petris fond
Palmblads stiftelse
Henrik och Signe Nilssons donationsstiftelse
Stiftelsen Frisängsfonden (N J Ljungberg)
Stiftelsen Mina Lindgrens julgåva
Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donation
Stiftelsen Tullöverkontrollören Oskar Lagergrens donationsfond
Stiftelsen Amanda Carlbergs fond
Borgmästare Erik Rickard Holms stiftelse
Stiftelsen Clara Cederqvists donationsfond
Stiftelsen August Anderssons donationsfond
Stiftelsen Samfond 1 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Eksjödelen
Stiftelsen Samfond 2 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Edshult-, Hult-,
Höreda- och Mellbydelen
Stiftelsen Samfond 3 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun - Ingatorpsdelen
Stiftelsen Samfond 4 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Hässleby-,
Kråkshultsdelen
Stiftelsen Brita Lewinskys stipendiefond
Regementsläkaren P I D:son Aschan och Emma Sofia Schmitterlöws
donationsstiftelse
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Stiftelsen Hilding Eurén Johanssons minnesfond
Stiftelsen Bröderna Simon och Artur Karlssons minnesfond
Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller respektive
stiftelseförordnande.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2017, daterad 2018-03-27
-----
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Kf § 163 Laurentius och Anna Tinnerstedts
stiftelse – årsredovisning 2017
Dnr 2018-KLK0094
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning och revisionsberättelse för Laurentius och Anna Tinnerstedts
stiftelse med förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning för 2017
redovisas.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
______________________________________________________________
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Kf § 164 Trafiksituationen vid Ränneborg –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0150
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen, med återredovisning till
kommunfullmäktige 2019-03-21.
Ärendebeskrivning
Sören Larsson, Eksjö framför i medborgarförslag 2018-08-17 följande.
Såväl fotbollen som friidrotten har många ungdomar som är engagerade i
verksamheterna. Många cyklar idag till Ränneborg, men flera av de yngsta, eller de
som bor utanför stan, skjutsas i bil.
Eftersom parkeringen oftast blir fullbelagd parkeras bilar i dikeskanten på
Breviksvägen, eller vid infarterna till fritidsförvaltningens förråd. Det blir då tät
trafik vid infarten till parkeringen med bilister som ska lämna/hämta barn, och
bilister som ska parkera för att själva delta i någon träning. Därför blir det också
många barn som rör sig mellan parkeringen och Ränneborg, bland bilarna och över
Breviksvägen. Detta är en olycksrisk, särskilt som det rör sig en hel del tung trafik
även kvällstid (grusbilar, militära fordon, och räddningstjänstens fordon på väg till
eller från övningsplatsen).
Sören Larsson informerar vidare om att det idag finns en outnyttjad markplätt
mellan Ränneborg och Breviksvägen. Han föreslår att trafiken för att lämna och
hämta, separeras från parkeringen genom en enkel körslinga. Marken består av
sand. Att skala bort ett tunt jordtäcke och grusa upp borde vara överkomligt, med
tanke på säkerhetsvinsten. Marken mellan slingan och Breviksvägen skulle kunna
göras om till en enkel parkering, om en eller annan grop och svacka fylls upp. För
att hålla ordning på trafiken kan ett enklare räcke eller en avbalkning för att
definiera in- och utfarterna, behövas. Slingan skulle vid större arrangemang också
kunna reserveras för bussar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Sören Larsson, 2018-08-17
Utdrag:
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Kf § 165 Levandegör Gamla stans innergårdar och
torg genom att sätta upp djur i trä –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0159
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2019-03-21.
Ärendebeskrivning
Christina Gieb, Eksjö, framför i medborgarförslag 2018-09-10 att Gamla stans
innergårdar och torg borde levandegöras genom att sätta upp djur av trä.
Förslagsställaren framför att Eksjö är en turiststad som besöks av många svenska
och utländska turister varje år. Gamla stan behöver göras mer intressant och
tilltalande för till exempel småbarnsfamiljer som ofta stannar till över dagen i Eksjö,
på väg till andra turistmål.
Gamla stan intresserar främst vuxna, varför stadsdelen behöver göras mer
intressant för barnen. I nuläget är det roligaste vi erbjuder Lilla torgets
borgmästarstenar, klättra på statyn Gycklaren, och köpa karameller vid Åbron.
Christina Giebs förslag är att ställa upp olika naturtrogna skulpterade djur av trä på
gårdar och torg. Lämpliga platser kan vara Museigården, Fornminnesgården,
Aschanska gården, Lilla torget och Krusagården.
Djuren ska vara sådana som hade förr i tiden på de gamla gårdarna, till exempel
häst/föl, ko/kalv, gris, hönor eller katter. Djuren ska inte vara stora, utan passa den
yngre målgruppen så att de kan provsitta, klappa eller låtsasmata djuren.
Idén med djur kan sedan utvecklas genom att ordna vandringar på temat. Trädjuren
bör vara uppställda så att de smälter in naturligt i miljön. De bör förekomma så ofta
att de utgör en ”röd tråd” genom Gamla stans gårdar och torg. Det skulle bidra till
en mer intressant och rolig miljö för både stora och små besökare och samtidigt
visas hur det var förr i Eksjö stad, på ett mer levande sätt.
Christina Gieb förespråkar en varaktig lösning med fasta djur, som kan tas in för
vinterförvaring.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Christina Gieb, 2018-09-10
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Kf § 166 Avsägelse av uppdrag – Birgitta Karlsson
(M)
Dnr 2018-KLK0152
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Birgitta Karlsson (M), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Birgitta Karlsson (M), avsäger sig uppdraget som ordförande i AB Eksjö
Industrifastigheter, från och med 2018-09-20.
____________________________________________________________
Utdrag:

Birgitta Karlsson
AB Eksjö Industrifastigheter
Bolagsverket
Valberedningen
Personalavdelningen
Kommunsekreteraren
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Kf § 167 Insatser för att bevara vårt kulturarv –
motion
Dnr 2018-KLK0161
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2019-03-21.
Ärendebeskrivning
Jan Lindholm (M) föreslår i motion 2018-09-17 att fullmäktige beslutar
- att uttala att Eksjö centrum är ett kulturarv som är unikt och värt att bevaras till
eftervärlden
- att uttala att Eksjö kommun har ett särskilt stort ansvar, då kommunen äger och
förvaltar flest
fastigheter på Norra Storgatan
- att när fullmäktige utser representanter i samarbetsorgan för utveckling av
centrum, särskilt beakta
utsedda representanters kompetens, så att dialogerna och besluten i
samarbetsorganen gynnar utvecklingen och stimulerar till fortsatta ansträngningar
hos parterna.
Jan Lindholm anser att Eksjö kommun har ett kulturarv att förvalta till kommande
generationer. Kulturarvet består inte enbart i ett stort antal trähus, utan ett levande
och oförstört centrum som är unikt inte bara i Sverige utan i Europa. När politiker i
andra kulturstäder på 1900-talet godkände att man rev äldre centralt belägna
fastigheter för att ersättas med fula parkeringsplatser och så kallade ”varuhuslådor”
fick politikerna i Eksjö uppleva hur enskilda fastighetsägare rustade upp sina
fastigheter för att bevaras till eftervärlden. ”Varuhuslådorna” med flera moderna
affärsfastigheter fick byggas antingen i ändan av Södra Storgatan eller utanför
centrum. Vad som gör Eksjö så unikt är just stadsmiljön med affärer i första planet
och bostäder i det övre planet.
Jan Lindholm anser vidare att Eksjö som kulturkommun inte bara har ett ansvar att
bevara Södra och Norra Storgatan samt Stora torget för Eksjöborna, utan även ett
ansvar för alla dem som besöker Eksjö för den oerhört fina stadsmiljön.
Norra Storgatan har störst betydelse för Eksjö som kulturstad. På 1900-talet
sträckte sig affärsgatan från Järnvägsparken över Stora torget till Norrtull. I dag är
den förkortad och slutar strax efter Åbron.
Om inget görs för att bevara, om fler och fler affärer läggs ner eller bara blir
sommaröppna, om fler butiker, salonger eller verksamhetslokaler omvandlas till
lägenheter, består inte kulturvärdet. Detta är till men för både Eksjöborna och
turisterna. Underlaget för butikerna på Södra Storgatan kommer att påverkas och
”butiksdöden” accelererar. Läggs en butik eller verksamhet ner eller flyttar man
den, minskar draghjälpen för andra butiker.
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Den del av Norra Storgatan som ligger närmast Stora torget klarar sig säkert länge
utan gemensamma insatser från fastighetsägare, affärsinnehavare och Eksjö
kommun, men hur många turister kommer att besöka Eksjö om stadsmiljön slutar
strax nedanför Aschanska gården? Ett stort hot i dag är den ökande
internethandeln. För att motverka den butiksdöd som internethandeln kan
medföra, behövs stora insatser för att göra Eksjö centrum till ett
upplevelsecentrum.
Jan Lindholm anser att Eksjö kommun, genom sina bolag, förvaltar eller äger i
särklass flest fastigheter på Norra Storgatan. Att ”Eksjö kommun äger” anser han
att det faktiskt så, att det är kommuninnevånarna som är de egentliga ägarna.
Politikerna förvaltar fastigheterna åt kommuninnevånarna. Det finns en av
kommunen utsedd samarbetsorganisation, Eksjö Stadsutveckling, som verkar för
att Eksjö centrum ska bevaras och utvecklas.
Jan Lindholm framför slutligen att det under 2018 har visat sig att politikerna i
denna organisation i praktiken har vetorätt. När Turistbyrån flyttades skedde det för
att hyran debiterades på ett konto som kommunledningen hade ansvar för. Man
ställde aldrig Turistbyråns vara eller icke vara på Norra Storgatan mot allt annat
som drivs i kommunal regi, utan bara mot kommunledningskontorets övriga
konton. Med tanke på att Eksjö kommuns driftbudget är ca 1 miljard, kan man
fråga sig om Turistbyråns flytt verkligen var nödvändig.
____________________________________________________________
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Kf § 168 Ny brandbil – interpellation
Dnr 2018-KLK0163
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 18 oktober.
Ärendebeskrivning
Ulf Svensson (SD) framför i interpellation, ställd till kommunstyrelsens ordförande,
följande.
I en artikel i Smålands-Tidningen den 19 september framkommer att
räddningstjänsten gjort en ny investering i form av en ny tankbil. Det var en stor
uppståndelse i media med bildspel och intervjuer. Det nya fordonet är en stor
förstärkning till den befintliga fordonsflotta som finns i Eksjö.
Jämförelse gjordes med det äldre fordonet som är från 1976. Alla på plats var
jättenöjda, speciellt med komforten i hytten.
Ulf Svensson ställer följande frågor;
- När togs beslut om inköpet?
- Vilken nämnd ligger bakom beslutet om inköp?
- Vad kostade bilen i inköp?
Om man bortser från årets torra sommar, hur många gånger gick den gamla bilen
ut i skarpt läge i snitt per år?
Utdrag:

Kommunstyrelsens ordförande
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Kf § 169 Fullmäktiges avgörande gällande extern
genomlysning
Dnr 2018-KLK0164
Beslut
Kommunfullmäktiges presidium beslutar
att redovisa svar på skrivelsen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18
oktober.
Ärendebeskrivning
I den beviljade motion om extern genomlysning som lämnades in av
Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) i november 2015, finns en möjlighet
att i ett andra steg kalla in en extern konsult.
Det har (S) påtalat i flera år och Diana Laitinen Carlsson, oppositionsråd för (S),
fick också vid ett möte med kommunstyrelsens presidium i början av 2018 ett
muntligt löfte av kommundirektören att en genomlysning skulle vara på gång och
påbörjas i april.
(S) framför att plötsligt var löftet bortsopat och varje gång man lyfter frågan, vilket
gjorts såväl informellt som i ledningsutskottet, budgetberedning och
kommunstyrelsen, ges svaret att förvaltningen valt att inte göra det. Frågan blir då
med vilket mandat man har valt att inte göra det.
Från (S) sida vill man därför ha upp det som ett ärende, för att ett konkret beslut
ska tas i frågan.
Kommunfullmäktige har beviljat motionen och bör därför också vara det organ
som beslutar om det eventuella steg 2, som motionen innefattar.
Med de stora underskott som varit och med den prognos som är för 2018, anser (S)
fortfarande att det är en viktig åtgärd att vidta, och man kräver därför att frågan
avgörs enligt demokratiska principer.
Utdrag:

Kommunfullmäktiges presidium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-20

44 (46)

Kf § 170 Extra sammanträde med tillträdande
kommunfullmäktige 2018-10-11
Dnr 2018-KLK01
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att extra sammanträde ska hållas den 11 oktober kl. 18.00.
Ärendebeskrivning
Med anledning av ny mandatperiod är det nödvändigt att förbereda de nya
förtroendevalda, ge instruktioner och dela ut material.
Utdrag:
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Kf § 171 Avtackning
Dagens fullmäktigesammanträde är tillika mandatperiodens sista.
Kommunfullmäktiges ordförande framför ett tack till ledamöterna för ett
gott samarbete och väl genomförda sammanträden under de gångna fyra
åren.
Utifrån valresultatet kommer från och med 2018-10-15 en ny uppsättning
politiker att skapa den politiska plattformen i Eksjö kommun.
Ordföranden framför ett särskilt tack till 1:e vice ordföranden Ingbritt
Martinsson och 2:e vice ordföranden GunBritt Henning, samt till
kansliavdelningens personal för gott stöd under mandatperioden.
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Ingbritt Martinsson tackar
ordföranden och kommunfullmäktige för denna period, och önskar
kommande fullmäktigeförsamling lycka till.
Samtliga fullmäktigeledamöter avtackas med blommor. De ledamöter som
inte kandiderar till fullmäktige kommande mandatperiod, Per Sixtensson,
Bahram Kouchakpour, Malin Jakobsson, Håkan Dufva, Björn Alm, Ronny
Jakobsson, Anita Karlsson, Alf Nordell, Jan Lindholm, Bengt Koltman,
Clas-Göran Stelpe, Vedad Mulaomerovic och Jonas Håkansson avtackas
även med diplom.
Avgående ledamöter och ersättare som inte deltar vid dagens sammanträde
är Lennart Andersson, Joakim Blomqvist, Leif Fransson, Lena Carlsson,
Sonny Kongseryd, Lars Kyhlberg, Sven Nilsson, Ingemar Skälemark och
Martin Österman.
Innan ordförande förklarar sammanträdet avslutat beslutar
kommunfullmäktige enhälligt, på ordförandes traditionella fråga
att behaga åtskiljas.
-----
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