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Ks § 185 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
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Ks § 186 Delårsrapport per 2018-06-30
Dnr 2018-KLK0151
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till delårsrapport per 2018-06-30,
att uppdra till nämnder och förvaltningen att arbeta för att minska det totala
underskottet 2018,
att påtala kommunstyrelsens beslut 2018-04-03, § 89, att uttala till samtliga
nämnder att hålla sin budget för personal och andra driftkostnader där
volymerna inte ökat, samt arbeta för att effektivisera verksamheten för att
även inrymma de kostnads- och intäktsförändringar som skett sedan
budgeten fastställdes av kommunfullmäktige,
att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsen 4 december redovisa
handlingsplaner för att de mål som i delårsrapporten har betyg 1-3 ska höja
sin måluppfyllnad till betyg 4-5, samt
att anmäla rapporten till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
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 kommit fram i
budgetberedningen i april. Kommunstyrelsen har också tidigare tagit beslut
om återhållsamhet och restriktivitet i inköp och anställningar
I 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

6 (50)

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
____________________________________________________________
Utdrag:

Förvaltningen
Nämnderna
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen 2018-12-04
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Ks § 187 Finansrapport per 2018-06-30
Dnr 2018-KLK0056
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapport per 2018-06-30, samt
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt Finanspolicy för Eksjö kommun ska finansrapport för kommunen och
koncernen lämnas till kommunstyrelsen i samband med delårsbokslut.
Finansrapporten ska ange
- Aktuell likviditet
- Utrymme och nyttjad checkräkningskredit per kredittagare
- Placeringar
- Borgensåtagande per kredittagare
- Skulder
o Motparter
o Kapital- och räntebindning
o 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.
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6,4 mnkr av förvaltade stiftelsemedel är placerade i Nordea
Donationsmedelsfond.
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) i 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.
En sammanställning av borgensåtagande och skulder med kapital- och
räntebindning, derivat och räntor i koncernen redovisas.
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Beslutsunderlag
Finansrapport per 2018-06-30
__________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 188 Revisionens granskning av jämställd
tillämpning av kommunala medel
Dnr 2018-KLK0040
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra punkt 3 i redovisat förslag till yttrande, till att beslut som överstiger
budgetramen alltid ska tas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige,
samt att revidering av riktlinjerna och delegationsordningen därmed
genomförs, samt
att därmed godkänna förslag till yttrande.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-29, § 181, att remittera rubricerad
rapport till tillväxt- och utvecklingsnämnden med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-09-20.
Kommunrevisionens syfte är att granska 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.
• 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.
• Tillväxt- och utvecklingsnämndens 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 för beslut vid ärenden av principiell art.
• Kommunstyrelsen bör årligen inhämta information från samtliga nämnder
om beviljade föreningsbidrag för att säkerställa en sammanställd bild av hur
tillämpning av kommunala medel hanteras.
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Fritidsavdelningens förslag till yttrande:
1. Riktlinjer för bidrag började uppdateras under senvåren och förslag till
beslut sker på tillväxt- och utvecklingsnämndens möte i september
innevarande år. 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.
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 fakturaunderlagen
för bidraget.
3. För beslut som överstiger budgetramen sker idag alltid en diskussion med
kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige och kommer skrivas in i
riktlinjerna.
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.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) ett ändringsyrkande att punkten 3 i redovisat yttrande
över kommunrevisionens rekommendationer, ändras till att beslut som
överstiger budgetramen alltid ska tas av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige, samt att revidering av riktlinjerna och
delegationsordningen därmed genomförs.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Annelie Häggs
(C) ändringsyrkande mot tillväxt- och utvecklingsnämndens förslag till beslut,
varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Annelie Häggs (C) ändringsyrkande.
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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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Kommunrevisionen
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Ks § 189 Gemensam överförmyndarnämnd –
återremiss
Dnr 2018-KLK0103
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besluta i enlighet med Höglandsförbundet, direktionens
rekommendationer att bilda en gemensam överförmyndarnämnd och ett
gemensamt överförmyndarkansli omfattande Eksjö, 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
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14, § 124, att ärendet återremitteras
för att analysera beslutsunderlaget, med återredovisning till
kommunfullmäktige i september.
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 201901-01 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.
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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.
Överförmyndarnämnden har inkommit med yttrande, daterat 2018-09-03,
vilket bilagt handlingarna inför beslut i kommunstyrelsen. Likaså protokoll
från MBL-förhandling.
Inlämnad protokollsanteckning från Diana Laitinen Carlsson (S) och
S-gruppen, tilläggs protokollet enligt följande:
Socialdemokraterna understryker att ärendet är illa berett och genomförs med
allt för kort varsel. (S) har även synpunkter på utredningen där det anses att
den borde påbörjats och varit klar långt tidigare för att få en mjuk och
rättssäker sammanslagning. Man anser även att flera aspekter inte utretts eller
tagits hänsyn till.
(S) påtalar även att vid en omorganisation av den här storleken ser man det
som en självklarhet att politiken ska få ta del av en risk- och
konsekvensanalys. Här hänvisas det till att det är en verksamhetsfråga, (S)
håller inte med om det utan självklart ska de som fattar beslutet om en
eventuell organisationsförändring få ta del av en risk- och konsekvensanalys.
(S) ser även en uppenbar risk för att överförmyndarverksamheten för
Eksjö/Aneby under en period kommer att försämras mot nuvarande goda
kvalitet. Socialdemokraterna ser dock också det positiva i samverkan vilket
gör att man nu får väga de risker och konsekvenser man förutser gentemot
de positiva effekter en sådan kan ha.
(S) 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 (S) att (S) framledes får ta del av de
risk- och konsekvensanalyser som görs vid eventuella omorganisationer oh
sammanslagningar.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S) och S-gruppen, att följande
protokollsanteckning tilläggs protokollet:
”Socialdemokraterna understryker att ärendet är illa berett och genomförs
med allt för kort varsel. (S) har även synpunkter på utredningen där det anses
att den borde påbörjats och varit klar långt tidigare för att få en mjuk och
rättssäker sammanslagning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

15 (50)

Man anser även att flera aspekter inte utretts eller tagits hänsyn till.
(S) påtalar även att vid en omorganisation av den här storleken ser man det
som en självklarhet att politiken ska få ta del av en risk- och
konsekvensanalys. Här hänvisas det till att det är en verksamhetsfråga, (S)
håller inte med om det utan självklart ska de som fattar beslutet om en
eventuell organisationsförändring få ta del av en risk- och konsekvensanalys.
(S) ser även en uppenbar risk för att överförmyndarverksamheten för
Eksjö/Aneby under en period kommer att försämras mot nuvarande goda
kvalitet. Socialdemokraterna ser dock också det positiva i samverkan vilket
gör att man nu får väga de risker och konsekvenser man förutser gentemot
de positiva effekter en sådan kan ha.
(S) 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 (S) att (S) framledes får ta del av de
risk- och konsekvensanalyser som görs vid eventuella omorganisationer oh
sammanslagningar.”
Efter kommunstyrelsens överläggning ställer ordförande proposition på
Diana Laitinen Carlssons (S) och S-gruppens yrkande att
protokollsanteckningarna tilläggs protokollet, varvid kommunstyrelsen
beslutar
att godkänna att protokollsanteckningarna tilläggs protokollet.
Beslutsunderlag
Direktionens beslut 2018-03-29, § 8
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 87
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-29, § 145
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 124
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz och
överförmyndarchef Maria Lindholm, 2018-08-15
MBL, protokoll 2018-06-12
Ledningsutskottets beslut 2018-08-21, § 137
____________________________________________________________
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Ks § 190 Utökad borgensram, Eksjöbostäder
AB
Dnr 2018-KLK0096
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Eksjöbostäder AB:s
låneförpliktelser 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 övriga bygg- och
installationsunderhåll.
Nuvarande borgensram för Eksjöbostäder 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.
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Beslutsunderlag

Eksjöbostäder AB:s beslut 2018-03-19, § 6
Tjänsteskrivelse från vd Maria Lund, 2018-05-11
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2018-06-03
Eksjö Stadshus ABs beslut 2018-06-12, § 26
_______________________________________________________
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Ks § 191 Pistmaskin till Valbackens Alpina borgensåtagande
Dnr 2018-Tun0128
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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, 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 mängder med 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
_____________
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Ks § 192 Inför porrfilter på kommunens skolor
och förskolor – motion
Dnr 2018-KLK0025
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
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.
Motionärerna anser att barn har rätt till en porrfri barndom. Genom att införa
porrfiltern på skolor och förskolor och begränsa åtkomsten till
internettjänster och material som innehåller våld och porr, kan porrsurfing
förhindras. Istället kan åldersanpassade samtal kring våld och pornografi,
normer och övergrepp, föras.
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 går 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.
Inom skolan används ett nätverk som heter FlexEDU. Denna tjänst medger
spärr av webbsidor inom en viss innehållskategori (d.v.s fler kategorier är
möjliga att spärra, exempelvis sidor med extremistiskt innehåll, spel och
dobbel m.fl.).
Cisco Umbrella är en annan tjänst som skulle kunna köpas in och installeras
som en kompletterande tjänst på FlexEDU. Även denna tjänst medger spärr
av webbsidor inom en viss innehållskategori men tillåter kommunen att
komplettera med spärr av enskilda sidor vid behov. Tjänsten är utformad som
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så att den stoppar användaren redan vid själva sökningen av otillåten
webbsida och skickar ett meddelande om att sökningen inte är tillåten.
Oavsett teknisk lösning går det att komma runt spärrar med relativt enkelt
förfarande hos användare, d.v.s eleverna. Dessutom, med den flora av enheter
som efterfrågas av skolan, är det i stort sett omöjligt att installera en teknisk
lösning. Istället kommer det krävas flera lösningar som överlappar varandra
för att säkerställa samma spärrfunktion, oavsett kommunägd enhet (PC,
platta, CromeBook m.fl.) och ingen möjlighet att spärra porrsurfande från
privata enheter.
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.
Beslutsunderlag
Motion från Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP)
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-22, § 39
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, § 74
Tjänsteskrivelse från eStrateg Carola Andersson, 2018-07-02
Ledningsutskottets beslut 2018-08-21, § 138
____________________________________________________________
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Ks § 193 Aktivt stöd i arbetet för att ställa om
Eksjö till ett fossilfritt samhälle - motion
Dnr 2018-KLK0042
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-03, § 101, att remittera rubricerad
motion till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-09-20.
I motionen 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. Kurts sista projekt var att Eksjö Missionskyrka och Fröhusets tak
(tidigare Metodistkyrkan) skulle täckas med solceller. Fröhuset har ansökt om
att få sätta upp solceller så att de täcker kyrkans tak mot söder, men har av
stadsarkitekten bara beviljats att sätta upp på halva taket. Lokalen är unik och
kulturminnesskyddad. Förslagsställaren anser att stadsarkitektens beslut
försämrar den ekonomiska och den energimässiga vinsten av projektet.
Motionären anser att minska användandet av icke förnybara energikällor är
för vår civilisation en överlevnadsfråga och måste därför ha högsta prioritet.
Motionären yrkar att:
- Eksjö kommun aktivt stödjer omställningen till ett fossilfritt samhälle.
- 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.
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.
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Enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 2 § krävs det lov för fasadändring. Vid
uppsättning av solpaneler eller solfångare kan det krävas bygglov eftersom
detta är att betrakta som ett takmaterialbyte eller 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.
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 aktiva 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 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
Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Lucia Botero Hoyos, 2018-05-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-13, § 128
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Ks § 194 Regler för kommunala bidrag till
trossamfund och föreningar i Eksjö – motion
Dnr 2018-KLK0097
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-29, § 182, att remittera rubricerad
motion till tillväxt- och utvecklingsnämnden med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-11-15.
Sven-Olov Lindahl (L) framför i rubricerad motion att ändra regler för
kommunala bidrag till trossamfund och föreningar i Eksjö.
Kommunfullmäktige antog 2016-10-20, § 214, ett integrationspolitiskt
program där det fastslogs att ett övergripande mål för kommunen är att lagar
och grundläggande demokratiska värden respekteras.
Motionären anser att 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. Motionären 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 och att 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
kommer att gälla från och med 2019-01-01.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Christer Ljung (L) att motionen anses bifallen istället för besvarad, då
motionärens intention är densamma som tillväxt- och utvecklingssektorns,
men att sektorns arbete i ärendet ännu inte kommit så långt.
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Efter kommunstyrelsens överläggning ställer ordförande, med
kommunstyrelsens godkännande, proposition på Christer Ljungs (L)
ändringsyrkande mot tillväxt- och utvecklingsnämndens förslag till beslut,
varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Christer Ljungs (L) ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Motion från Sven-Olov Lindahl (L), 2018-05-14
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-17, § 115
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-29, § 182
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén, 2018-06-18
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-08-22, § 96
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Ks § 195 Låt gatlamporna vara tända även
mellan kl. 00.00 till 05.00 – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0006
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet hänskjuts till budgetberedningen, för en djupare utredning med
förslag på hantering och kostnadsberäkning.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Gudrun Fleur, Eksjö, framför i medborgarförslag att gatlamporna ska vara
tända även mellan kl. 00.00 till 05.00.
Förslagsställaren skriver att det har nog inte undgått någon att känslan av
otrygghet har ökat i Sverige och då främst bland kvinnor. En bra åtgärd i
Eksjö stad är då att inte släcka varannan gatlampa mellan 00.00 till 05:00,
som fallet är idag.
Som det nu är planerar förslagsställaren, och flera med henne, att komma
hem före midnatt om man promenerar eller cyklar. Det begränsar friheten.
I sammanhanget ska tas med att Eksjö har flera gångtunnlar som måste
passeras då man ska förflytta sig mellan norr och söder. Där känner man
sig särskilt otrygg. Eftersom inte tunnlarna går att ta bort, skulle
otryggheten minska om man vet att det finns full gatubelysning på båda
sidor om dem.
Förslagsställaren påtalar att om Eksjö kommun vill vara attraktiv även för
kvinnor, är det en enkel åtgärd att ha all gatubelysning tänd även nattetid. I
det fallet anser hon att trygghet ska gå före ekonomi.
Eksjö kommun har under våren 2018 tecknat en
samverkansöverenskommelse med polisen, kallad medborgarlöfte. Ett av
löftena med särskilt fokus på otryggheten är att öka den upplevda
tryggheten på resecentrum och i närområdet.
De aktiviteter som genomförs för att öka den upplevda tryggheten är att
 Polisen lovar att öka den polisiära närvaron vid resecentrum
 Kommunen lovar att genomföra två trygghetsvandringar på
resecentrum och i närområdet
 Kommunen lovar att genomföra en trygghetsvandring vid andra
samlingsplatser i övriga större orter i Eksjö kommun.
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Den polisära närvaron har ökat. Trygghetsvandringarna genomförs under
hösten 2019. Särskild fokus kommer då att läggas på miljöer som upplevs
otrygga efter mörkrets inbrott. De åtgärder som anses nödvändiga för att
öka den upplevda tryggheten kommer att förtecknas, åtgärdas och
eventuellt tas upp i kommande års budgetäskande.
När det primärt gäller gatlamporna i Eksjö stad uppgår, enligt elnätschefen,
antalet släckta armaturer till 750-800 stycken. Att tända upp dessa skulle
innebära uppskattningsvis en årlig merkostnad om 130 tkr.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Gudrun Fleur 2017-01-16
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-19, § 5
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-07, § 26
Ledningsutskottets beslut 2018-06-12, § 120
__________________________________________________________
Utdrag:
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Kommunfullmäktige
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Ks § 196 Cykelväg från Dollarstore till
Ränneborg, Eksjö – medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0076
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-08, § 132, att remittera rubricerat
medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-10-18.
Förslagsställaren önskar att det görs en cykelväg mellan Dollarstore och
Ränneborg, Eksjö, på den del där det saknas cykelväg. Det finns idag en
cykelväg från Dollarstore till Lyckeberg, och därifrån vidare mot Ränneborg,
men detta innebär en omväg. En ny cykelväg på cirka 200 meter skulle
innebära en mindre omväg och ett säkrare alternativ anser förslagsställaren.
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 den inte tar den snabbaste vägen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2018-04-10
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-04-20, § 99
Kommunstyrelsens beslut, 2018-05-08, § 132
Tjänsteskrivelse, 2018-06-13
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-13, § 127
_____________
Utdrag:
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Ks § 197 Gång- och cykelplan, strategi
Dnr 2016-000511, 2018-Sbn0058
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta strategi för Gång- och cykelplan.
Ärendebeskrivning
Syftet med gång- och cykelplanen är att förbättra förutsättningarna för gång
och cykel i hela kommunen så att gång- och cykelanvändningen ökar, vilket är
positivt ur ett hälso-, miljö- och ekonomiskt perspektiv.
Till planen har upprättats en strategi som beskriver förutsättningarna idag och
möjligheterna till förbättring. Den innehåller också en vision för gång och
cykel i Eksjö kommun, samt målformuleringar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-16 § 108
Gång- och cykelplan, strategi
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-13, § 129
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 198 Sammanträdesplan 2019
Dnr 2018-KLK0154
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa redovisat förslag till sammanträdesdagar 2019 för
ledningsutskottet och kommunstyrelsen, samt
att framlägga förslag till kommunfullmäktige att besluta
att föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2019 fastställs.
Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesdagar för år 2019 avseende utskott, nämnder,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats vid
kommunledningskontoret och redovisas vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan för 2019
Ledningsutskottets beslut 2018-08-21, § 140
____________________________________________________________
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Ks § 199 Rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS
Dnr: 2018-SocN0039
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
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.
Från och med rapporteringsperioden för det fjärde kvartalet 2017 upphör
kravet på rapportering av kvartalsrapporter till IVO. Rapporteringen av
individrapporter sker på samma sätt som tidigare.
Av redovisad rapport framkommer ett (1) beslut som ej verkställts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2018-07-31
Socialnämndens beslut 2018-08-22, § 96
____________________________________________________________
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Ks § 200 Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs
Minne – Förvaltningsberättelse 2017 med
revisionsberättelse
Dnr 2018-KLK0146
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsberättelse för år 2017 med tillhörande revisionsberättelse har
upprättats för rubricerad stiftelse och redovisas.
____________________________________________________________
Utdrag:
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Ks § 201 Obesvarade motioner och
medborgarförslag – förteckning
Dnr 2018-KLK0022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
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.
Vid dagens sammanträde redovisas att fem motioner och fem
medborgarförslag ännu inte besvarats.
Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2018-08-21, § 139
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 202 Effekt av beslutade neddragningar
Dnr 2018-KLK0092
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att beslutade besparingar 2018-2019 ska genomföras. Uppnås inte full effekt
ska andra besparingar genomföras så att prognostiserat underskott 2018
begränsas och sektorsramarna 2019 hålls, samt
att ärendet anmäls i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-29, § 162, att uppdra till förvaltningen
att till kommunstyrelsen 2018-09-04 redovisa hur beslutade neddragningar i
budget 2018-2019 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. Fördelningen per sektor är enligt
nedan tabell. Effekten av respektive åtgärd inom sektorerna är specificerade i
bilagorna.
Belopp i tkr

Sektor
Barn- och ungdomssektorn
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadssektorn
Sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Summa

Ytterligare
Total beslutad
beslutad
Total beslutad
neddragning
Prognostiserad
neddragning
neddragning
Prognostiserad
2018
effekt 2018
2019 jmf 2018
2019
effekt 2019
-5 947
-2 399
-9 210
-15 157
-15 070
-1 175
-1 387
-2 591
-3 766
-3 984
-1 868
-2 771
-503
-2 371
-2 371
-8 046
-3 174
-2 414
-10 460
-7 376
-3 010
-2 746
-1 161
-4 171
-4 171
-20 046
-12 477
-15 879
-35 925
-32 972

Sammanfattningsvis prognostiserar kommunledningskontoret och
samhällsbyggnadssektorn full eller mer än full effekt under 2018. Tillväxtoch utvecklingssektorn uppnår full effekt år 2018, förutom åtgärder kopplade
till flytt av turistbyrån som inte har helårseffekt under 2018.
Barn- och ungdomssektorn uppnår inte full effekt under 2018 på framförallt
de beslutade besparingar som avser personalminskning inom förskola och
grundskola, samt den generella besparingen.

Justerandes sign
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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 ej är beslutade om ännu. 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 åtgärder som inte
prognostiseras få effekt alternativt helårseffekt under 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-29, § 162
Tjänsteskrivelse från ekonom Simon Lennermo, 2018-08-31
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
Sektorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 203 Några frågor i skyddslagstiftningen,
delbetänkande av kommittén för förbättrat
skydd för totalförsvaret (SOU 2018:26)
Dnr 2018-KLK0091
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet i efterhand.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun har 2018-04-27 erhållit delbetänkandet ”Några frågor i
skyddslagstiftningen på remiss från Kommittén för förbättrad skydd för
totalförsvarsverksamhet. Senast 2018-09-05 ska remissen vara besvarad.
Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa ställer ökade krav på den
svenska totalförsvarsförmågan. Mot den bakgrunden har, Kommittén för
förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet, fått i uppdrag att bedöma:




om det finns behov av utökade möjligheter att besluta om
skyddsobjekt till skydd för civil och militär verksamhet
om militära skyddsområden bör återinföras
om det finns skäl att utöka en skyddsvakts befogenheter vid
skyddet av skyddsobjekt mot drönare

Jämfört med nuvarande Skyddslag (Sfs 2010:305) föreslås bland annat
följande huvudsakliga förändringar:





Några fler skyddsobjekt såsom exempelvis posthantering,
livsmedelsförsörjning, och försörjning med andra förnödenheter av
betydelse för Sveriges försörjningsberedskap
Utsträckt tid för Försvarsmaktens beslutanderätt ifråga om tillfälliga
skyddsobjekt
Regeringen får en ökad flexibilitet när det gäller att utöka
skyddslagen tillämpningsområde under extraordinära förhållanden
Förtydligande av skyddslagens tillträdesförbud i förhållande till
drönare och andra obemannade farkoster samt en uttrycklig
befogenhet för skyddsvakter att ingripa mot dessa om det behövs
för att fullgöra bevakningsuppgiften

Mot bakgrund av att kommitténs uppdrag är motiverade utifrån behovet av
att stärka totalförsvarsverksamheten, stödjer Eksjö kommun
delbetänkandet ”Några frågor i skyddslagstiftningen” i sin helhet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ledningsutskottet beslutade 2018-06-12, § 121, att föreslå
kommunstyrelsen besluta att tillstyrka delbetänkandet ”Några frågor i
skyddslagstiftningen” (SOU 2018:26) och översända detsamma till
Försvarsdepartementet. Kommunstyrelsens ordförande har 2018-06-27 i
brev meddelat Försvarsdepartementet att Eksjö kommun tillstyrker
Kommitténs förslag i sin helhet. Remissvaren ska ha inkommit till
Försvarsdepartementet senast 2018-09-05.
Beslutsunderlag
Skyddslagen 2010:523
Några frågor i skyddslagstiftning, delbetänkande SOU 2018:26
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck 2018-06-05
Ledningsutskottets beslut 2018-06-12, § 121
_______________________________________________________
Utdrag:
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Ks § 204 Handlingsplan för det ANDTförebyggande arbetet i Jönköpings län,
2017-2021
Dnr 2018-KLK0133
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Eksjö kommun ställer sig bakom Handlingsplan för ANDT –
förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021.
Ärendebeskrivning
Styrgruppen för samverkansorganisation Insikt/Utsikt har 2017-10-05
översänt på remiss Handlingsplan för det ANDT – förebyggande arbetet i
Jönköpings län 2017-2021. Den aktuella planen har efter remissprocessen
skickats ut för godkännande, remisstiden gick ut 2017-08-31.
Handlingsplanen, som tagits fram i samverkan med Länsstyrelsen i
Jönköpings län, Region Jönköpings län, Polisområde Jönköping, länets
kommuner och ideell sektor, består av fem mål och två-tre insatsområden
under respektive mål.
Målen är:
 Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska
 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och
tobak, eller tidigt debuterar med alkohol, ska minska
 Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska
 Personer med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och
behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet
 Antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras
bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska
Kommunstyrelsens fastställde 2016-10-04 en handlingsplan för Trygghet och
Säkerhet 2016 – 2019, som utarbetats i samverkan med lokalpolisområdet
Höglandet – Eksjö. Ett av de prioriterade områdena är förebyggande åtgärder
mot ungdomskriminalitet med inriktning på ANDT.
I kommunens och polisens medborgarlöfte till kommunens innevånare
framgår att särskilt fokus ska hållas på att ”Minska risken för unga att hamna i
drogberoende och kriminalitet”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I kommunens nya vision framgår under social hållbarhet ”Vi ska vara en
kommun där alla känner att grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.
Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där man kan tillgodogöra sig
kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.”
Beslutsunderlag
Handlingsplan för det ANDT – förebyggande arbetet i Jönköpings län
2017-2021. Styrgruppen för Insikt/Utsikt, 2017-10-05
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck
Ledningsutskottets beslut 2018-06-12, § 122
__________________________________________________________
Utdrag:
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Ks § 205 Verkställighet av bifallna motioner
och medborgarförslag - uppföljning
Dnr 2018-KLK0155
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
granskning av verkställande av fullmäktiges beslut avseende motioner,
som sammanfattas i en rapport. Av den framgår revisionens
iakttagelser och följande rekommendationer.
-

Tillse att en dokumentationsrutin utvecklas gällande verkställande av
motioner så att dessa hanteras på ett tillbörligt sätt och kan frambringas
vid behov
Utveckla en kommunövergripande mall rörande dokumentation av
verkställigheten gällande motioner
Utveckla en kommunövergripande rutin gällande rapportering till
kommunfullmäktige, samt handlingsplan gällande hantering av avvikelser
från fullmäktigebeslut.
Kommunstyrelsens beslutade 2017-12-06 att ställa sig bakom
rekommendationerna, liksom att upprätta rutin avseende rapportering av
såväl verkställda beslut, som avvikelser med kommentarer. Detta ska
redovisas till kommunstyrelsen två gånger årligen (januari och september).
Förekommande avvikelser från sektorerna och kommunledningskontoret
redovisas.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport jämte missiv från revisionen, 2017-09
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 194
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz 2018-01-12
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 4
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 298, 2018-01-30, § 3
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-22, § 23
Ledningsutskottets beslut 2018-08-21, § 142
-----
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Ks § 206 Vägplan väg 40, Nässjö – Eksjö,
yttrande
Dnr 2014-0665
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge redovisat yttrande.
Ärendebeskrivning
Trafikverket planerar för ombyggnad av väg 40, delen Nässjö-Eksjö, till en
mötesfri 2+1-väg med mitträcke. Väg 40 är viktig både för den genomgående
trafiken och för arbetspendling mellan Eksjö och Nässjö, men även vidare
mot till exempel Jönköping. Förslag till vägplan har varit ute för granskning
under perioden 2018-06-11--2018-08-10.
Sammanfattningsvis ställer sig Eksjö kommun positiv till förslaget till
vägplan, en synpunkt dock är att framkomligheten under byggtiden måste
förtydligas. Under byggtiden kommer flera verksamheter och föreningar att
påverkas. Information om hur tillfart ska ske under byggtiden är mycket
viktigt.
Vidare saknar Eksjö kommun en analys av påverkan på utryckningstider,
samt redovisning av hur och var balkräckessektioner kan flyttas vid behov.
Eksjö kommun förväntar sig en utökad dialog i val av bästa möjliga teknik
vid det kritiska passet mellan Norra och Södra Vixen, samt en grundlig
genomgång av den nya vägens funktion utifrån ett säkerhetsperspektiv för
både människa och miljö.
Gällande busshållplatserna vid Persö förordar Eksjö kommun, i de fall det
inte går att lösa en planskild passage, att busshållplatserna flyttas österut vid
befintlig tunnel, strax väster om Abborraviksrondellen.
Länsstyrelsen i Jönköpings län tillstyrker, i yttrande 2018-08-29, vägplanen för
väg 40, delen Eksjö kommun och Nässjö kommun.
Beslutsunderlag
Trafikverkets granskningshandlingar väg 40
Förslag till yttrande, 2018-08-15
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-08-22, § 150
Länsstyrelsens yttrande, 2018-08-29
Utdrag:

Trafikverket
Samhällsbyggnadssektorn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 207 Förskola i Kvarnarp, Eksjö – utökning
av avdelningar
Dnr 2016-BUN0085
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna en ändrad tidsplan för byggnation av en ny förskola i Kvarnarp
under förutsättning att den tas i bruk senast november 2021, samt
att barn- och ungdomssektorn ansvarar för att utreda tillfälliga lokaler som
säkerställer att behovet av förskoleplatser i Eksjö tätort tillgodoses fram till
att nya Kvarnarps förskola kan tas i bruk.
Ärendebeskrivning
En styrgrupp har bildats bestående av vd för Eksjö kommunfastigheter AB
och sektorscheferna i samhällsbyggnads- och barn- och ungdomssektorn,
samt en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från de båda sektorerna och
fastighetsbolaget.
Styrgruppen redogjorde vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-29, för
hur förvaltningen, utifrån arbetsgruppens arbete, planerar att skapa
Kvarnarps förskola på ett hållbart sätt. En riskanalys utifrån den beslutade
tidsplanen har upprättats. Styrgruppen föreslår en alternativ tidsplan för att
säkerställa kvalitén och hållbarheten i processen.
Beslutsunderlag
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-03-14, § 51
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-03, § 97
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-29, § 180
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare, 2018-06-07
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-06-13, § 117
___________________________________________________________
Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04
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Ks § 208 Avtal Eksjö kommun –
Höglandsförbundet avseende arkivmyndighet
Dnr 2018-KLK0109
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtalet mellan Eksjö kommun och Höglandsförbundet
avseende arkivmyndighet.
Sebastian Hörlin (S) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Avtal avseende arkivmyndighet är upprättat mellan Eksjö kommun och
Höglandsförbundet att gälla 2018-07-01--2029-12-31.
Av avtalet framkommer att Eksjö kommun åtar sig att
 vara arkivmyndighet år Höglandsförbundet
 vara en rådgivande part åt Höglandsförbundet i arkivfrågor
 tillhandahålla utrymme i kommunens så kallade slutarkiv för
Höglandsförbundets arkivhandlingar
Höglandsförbundet åtar sig att
 lyda under kommunens arkivreglemente
 upprätta och, vid behov, revidera en egen informationshanteringsplan
Enligt avtalet debiteras Höglandsförbundet 7 tkr per år för uppdraget.
Beslut
Avtal mellan Eksjö kommun och Höglandsförbundet, 2018-05-03
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 102
____________________________________________________________
Utdrag:
Höglandsförbundet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04
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Ks § 209 Upphörande av Palmblads stiftelse
Dnr 2018-SocN0082
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att då kapitalet är förbrukat, notera att Palmblads stiftelse upphör, samt
att till Länsstyrelsen i Östergötland ansöka om avregistrering av densamma.
Ärendebeskrivning
Palmblads fond startades utifrån Fru M L Palmblads testamente den 12
november 1891. I testamentet står bland annat ”…skall återstoden av min
kvarlåtenskap samlas i en fond, varav årliga räntan lämnas till julgåva åt tre (3)
fattiga ålderstigna och välkända kvinnor av den s. k. medelklassen i staden,
vilken fond ställer under vård och ansvarighet (förvaltning) av Eksjö
magistrat.”
I Palmblads stiftelse fanns 2017 totalt 6 762 kronor, vilka delades ut till tre
kvinnor.
Eksjö kommun fick 2016-06-29 tillstånd från Länsstyrelsen i Östergötland att
förbruka stiftelsers medel, enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220). En av
fonderna som omfattas av detta beslut är Palmblads stiftelse.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-16 att anta dokumentet Riktlinjer för
Eksjö kommuns förvaltade stiftelser med anvisningar. I riktlinjerna finns
angivet hur stiftelsernas kapital ska delas ut. I Palmblads stiftelse delades hela
kapitalet ut 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2018-07-30
Riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar
Revisionsberättelse 2017
Socialnämndens beslut 2018-08-22, § 97
___________________________________________________________
Utdrag:

Länsstyrelsen i Östergötland
Utvecklingsledare, sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04
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Ks § 210 KomHem-avtal – revidering
Dnr: 2018-SocN0088
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i
uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under augusti 2018,
att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i
uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och förbättringar, samt vid
behov föreslå avtalsförändringar,
att apodos* och gränsdragningsfrågan region och kommun vad gäller
sjukvård är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör belysas i ett
kommande arbete,
att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande, samt
att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med ikraftträdande
från och med 1 januari 2019.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun är sedan 2013-01-01 huvudman för hemsjukvården, som
tidigare tillhört landstinget. Kommunen ansvarar därmed för all hälso- och
sjukvård som ges i det egna hemmet till brukare som på grund av sjukdom
och/eller funktionsnedsättning inte på egen hand, eller med stöd, kan
uppsöka en vårdcentral.
Utvecklingschefen vid Kommunal utveckling överlämnar i missiv 2018-06-20
till kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län följande förslag
till beslut:
att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i
uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under augusti 2018,
att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i
uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och förbättringar, samt vid
behov föreslå avtalsförändringar,
att apodos och gränsdragningsfrågan region och kommun vad gäller sjukvård
är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör belysas i ett
kommande arbete,
att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande, samt
att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med ikraftträdande
från och med 1 januari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04
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Till KomHem-avtalet finns 12 bilagor, flera är inaktuella med anledning av att
de till exempel handlar om hur verksamhetsövergången av berörd personal
skulle ske vid kommunaliseringen av hemsjukvården.
I det reviderade KomHem-avtalet finns hänvisningarna kvar till bilagorna
men med anledning av att bilagorna inte är reviderade är de inte bifogade
med den reviderade versionen av KomHem-avtalet.
* Apodos är Apotekets dosförpackade läkemedel. Varje dospåse innehåller de läkemedel
patienten ska ta vid ett och samma tillfälle och är tydligt märkt med personuppgifter, vad
påsen innehåller och när läkemedlen i påsen ska tas.

Beslutsunderlag
Reviderat KomHem-avtal, daterat 14 juni 2018
Socialnämndens beslut 2018-08-22, § 99
Utdrag:

Kommunal utveckling
Socialchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04
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Ks § 211 Tillväxt- och utvecklingssektorns plan
gällande god integration av nyanlända
Dnr 2018-Tun0097
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna tillväxt- och utvecklingsnämndens plan gällande god integration
av nyanlända.
Ärendebeskrivning
Från 2014 och framåt har Eksjö kommun, likt många andra svenska
kommuner, tagit emot ett ökat antal asylsökande och nyanlända. Oavsett om
personerna har fått uppehållstillstånd eller inte har behovet av att möta upp
och bidra till en så god integration som möjligt varit stort.
Kommunstyrelsen i Eksjö kommun beslutade i styrkorten 2017 att ge i
uppdrag till förvaltningen att ta fram en egen plan för god integration.
I Tillväxt- och utvecklingssektorns plan specificeras hur verka för god
integration i verksamheterna
- Biblioteket
- Museet
- Kulturskolan
- Fritidsavdelningen
- Vuxenutbildningarna
- Eksjö.nu/Näringslivsenheten
Beslutsunderlag
Förslag till plan gällande god integration av nyanlända
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-08-22, § 97
___________________________________________________________
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04
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Ks § 212 Skapa ett attraktivt senior/äldreboende i Hjältevad – medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0127
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till sociala sektorn, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2018-12-11.
Ärendebeskrivning
Theres Käsper, Hjältevad, framför i medborgarförslag 2018-06-05, att
kommunen bör skapa seniorbostäder eller äldreboende i Centrumhuset,
Strandvägen 2 A och B, Hjältevad. Huset som avses är idag en eftersatt
hyresfastighet, men med ett attraktivt läge nära sjön (många lägenheter har
sjöutsikt), med nära till matvaruaffär, och till busshållplats.
Huset är i två plan med källarvåning. En hiss skulle behöva monteras i
vardera trappuppgången och lägenheterna behöver troligen rustas upp. I
övrigt borde huset vara ultimat för äldre personer som inte längre orkar med
sin villa, men som önskar bo kvar på den ärt där de kanske har bott hela livet.
Runt fastigheten finns en generös trädgård där de boende skulle kunna ha
egna små odlingslotter. Framför fastigheten finns en asfalterad väg där det går
utmärkt för eventuell färdtjänst att hämta upp. Det finns även gott om
parkeringsytor för besökande.
I dagsläget är centrumhuset illa skött. Det har en lång tradition av att husera
människor som bidrar negativt till trygghetsupplevelsen i Hjältevad. Att skapa
seniorboende/äldreboende i fastigheten vore att öka både den faktiska och
upplevda tryggheten i samhället. Det skulle även bidra till att frigöra bostäder
i villor, som kan köpas av personer i arbetsför ålder. På så sätt skapas en av
grundstenarna för en attraktiv glesbygd.
Hjältevad är ett av få samhällen i kommunen som har två stora arbetsgivare
och grundläggande servicefunktioner. Mot den bakgrunden vore det lämpligt
att öka den kommunala servicen. I takt med att befolkningen blir allt äldre,
kommer mer vårdinsatser att krävas. Ett seniorboende/äldreboende längs
med genomfartsgatan i Hjältevad, ger även hemtjänstpersonalen bättre
möjligheter. Till sist framför förslagsställaren att en ytterligare funktion som
Centrumhuset skulle kunna få i kommunal regi är möjligheten att bygga
skyddsrum i källaren. I dagsläget saknas skyddsrum i samhället.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2018-06-04
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 141
_________________________________________________________
Utdrag:

Sociala sektorn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

Ks § 213 Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisade ärenden anmäls.
Ärendebeskrivning

Samverkans- och MBL-protokoll från sociala sektorn redovisas.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04
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Ks § 214 Utskottsprotokoll 2018-06-12, 2018-0619 och 2018-08-21, samt beslut fattande med
stöd av delegation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ledningsutskottets protokoll 2018-06-12, 2018-06-19 och 2018-08-21,
samt beslut fattade med stöd av delegation anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från ledningsutskottets sammanträden 2018-06-12, 2018-06-19 och
2018-08-21, samt beslut fattade med stöd av delegation redovisas.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-04

Ks § 215 Nämndernas protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nämndernas protokoll anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-13, 2018-08-22
Barn- och ungdomsnämnden 2018-06-13, 2018-08-22
Socialnämnden 2018-06-13, 2018-08-22, samt
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2018-06-13, 2018-08-22 redovisas.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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