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Kf § 172 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Lars E Björck, Hult, upprepar den fråga han tidigare har ställt på Allmänhetens
frågestund.
Vad har kommunbygderådet för budget och verksamhetsplan?
Dåtid, nutid och framtid.
Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) ger följande svar.
Kommunen avsätter ca 850 tkr per år. Emilkraften har uppdraget att genomföra
kommun- och länsbygderåd för utveckling av den östra kommundelen.
Tore Sand, Edshult, refererar till en artikel i Eksjötidningen om Nordenskjöldarna,
från Skögle i Hässleby socken. Bland annat beskrivs Otto Nordenskjöld, som var
en stor och känd person, geolog, polarforskare, professor med mera. Han var bland
annat känd som ledare för den första svenska Antarktisexpeditionen.
Tore Sand ställer frågan om kommunen tidigare på något sätt har övervägt att
uppmärksamma Nordenskjöldarna på något sätt. Ingen kan ge ett svar på frågan.
Fullmäktiges ordförande uppmanar därför Tore Sand att komma in med ett
medborgarförslag i ärendet, så att frågan får utredas.
Därefter förklarar ordföranden frågestunden avslutad.
-----

Justerande
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Kf § 173 Ålderskontroll för barnets bästa interpellation
Ärendebeskrivning
Ulf Svensson (SD) framför i interpellation 2017-09-20, att det de senaste åren har
kommit tiotusentals personer till Sverige och uppgivit att de är minderåriga. Som
minderårig får man avsevärt större chans att bli beviljad ett uppehållstillstånd.
Dessutom erbjuder kommunen gratis boende, mat och service i form av kläder och
skolgång.
Nu har det visat sig att närmare 8 av 10 ”ensamkommande” har ljugit om sin ålder.
Efter drygt 2 500 tester, bedömer Rättsmedicinalverket att ”det är ställt utom varje
rimligt tvivel” att 2 000 är över 18 år.
Rättsmedicinalverkets marginaler är dessutom generöst tilltagna. Två år dras bort
automatiskt som påstådd felmarginal.
Det är inte lämpligt att barn och vuxna placeras ihop på samma boende.
I interpellationen ställs frågor som besvaras av kommunstyrelsens ordförande
Annelie Hägg (C).
1. Ungefär hur många ensamkommande finns i kommunen?

Det finns för närvarande 60 ensamkommande som är placerade av socialtjänsten i
Eksjö. 53 av dessa bor inom kommunal verksamhet, på HVB eller stödboende. 7
barn/ungdomar bor i familjehem eller på externa HVB. Några av familjehemmen
är släktingar till barnet.
Totalt har 140 ensamkommande barn/ungdomar kommit till kommunen mellan
2011 och 2016 (ingen under 2017).
Ett antal elever över 18 år har kommit till gymnasieskolan från andra kommuner, då
de har placerats på migrationsanläggning i kommunen.
De som under asyltiden har blivit uppskrivna i ålder och är över 18 år har fått flytta
till vuxenanläggning. Under tiden fram till åldersuppskrivning har verksamheten
inte upplevt något stort problem som konsekvens av felaktig åldersangivelse.
2. Vad är kommunens nettokostnad för dessa?

Ekonomiskt har kommunen hittills inte haft någon kostnad, utan tvärtom, ett visst
överskott då statliga ersättningar har täckt kostnaden.

Justerandes sign
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Mnkr
73
59
14

Gymnasieskolan får 77 procent av den faktiska kostnaden i ersättning per
utbildningsplats för ensamkommande som har asyl via återsökning. För de
ungdomar som får permanent uppehållstillstånd får skolan de första två åren hela
schablonsumman, därefter inga externa medel.
Om eventuell kostnad uppstår kommer den i så fall senare, om barnen/
ungdomarna inte kommer ut i vuxenlivet och får arbete eller börjar studera.
Hittills har det gått relativt bra för de flesta som blivit vuxna och lämnat våra
boenden. Men svaret vet vi först om några år.
3. Är man från kommunen beredd att kräva att Migrationsverket ålderstestar de
ensamkommande innan placering på HVB?

Kommunen har inte krävt ålderstester under de år man har tagit emot
ensamkommande barn/ungdomar. Frågan har endast varit aktuell i något enstaka
fall, och då har verksamheten i samtal med berörd tagit initiativ till samtal med
Migrationsverket.
Ytterligare två inlägg görs i interpellationsdebatten.
Ordföranden förklarar därefter debatten för avslutad.
-----
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Kf § 174 Budget 2018-2019, verksamhetsplan 2020
Dnr 2017-KLK0162
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa budgeterat resultat i procent av skatteintäkter och bidrag 2018-20 till:
2018: 1,0 procent
2019: 2,0 procent
2020: 2,0 procent
att fastställa driftramen för förvaltningen till nedanstående belopp
2018: 1 008,2 mnkr
2019: 1 011,8 mnkr
2020: 1 036,6 mnkr
att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år
(mnkr)
2018
2019
2020
Samhällsbyggnadssektorn
38,9
38,5
38,6
Tillväxt- och utvecklingssektorn
59,1
58,2
58,0
Barn- och ungdomssektorn
395,9
390,0
396,7
Sociala sektorn
403,3
403,0
406,1
Kommunledningskontoret
65,7
63,1
62,9
Ks/Kf/Nämnder
6,8
6,8
6,8
Överförmyndaren
3,0
2,9
2,8
Revisionen
1,2
1,2
1,2
Ej sektorsbundet:
Personal ofördelat
20,5
50,3
81,6
Kapitalkostnad ofördelad
5,6
5,4
3,9
Resultatfond
2,5
2,5
2,5
Utvecklingsmedel
0,6
0,6
0,6
Ks oförutsett
1,0
1,0
1,0
Ks buffert
3,5
Ks integrationsmedel föreningar
0,5
Ofördelad neddragning
0,0
-11,9
-26,2
Totalt
1 008,2
1 011,8
1 036,6
att den kommunala utdebiteringen för 2018 behålls oförändrad, 22:26 kr,
att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov:
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader.
att fastställa investeringsramen för förvaltningen till nedanstående belopp:
2018: 32,8 mnkr
2019: 33,1 mnkr
2017: 37,1 mnkr
Justerandes sign
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att på sektorsnivå fastställa investeringsramar för perioden 2018-2020 enligt
följande:
2018
2019
2020
Samhällsbyggnadssektorn
19,0
20,1
22,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn
2,5
3,5
4,6
Barn- och ungdomssektorn
4,4
4,0
3,1
Sociala sektorn
3,3
2,7
2,6
Kommunledningskontoret
3,6
2,9
4,5
Totalt
32,8
33,1
37,1

Justerandes sign
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att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A
och B,
Tabell A, Resultat- och finansieringsbudget
RESULTATBUDGET
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Ränta pensionsskuld
Årets resultat
Resultat / skatteintäkter o bidrag
FINANSIERINGSBUDGET
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för
avskrivningar/nedskrivning
Justering för avsättning
Justering före förändring av
rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar
och förråd
Förändring kortfristiga skulder
Medel från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Förändring finansiella
anläggningstillgångar
Medel från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar
Medel från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
varav finansiellt sparande
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bokslut Prognos
2016
2017
-913
-994,2
-16,9
-18,0
-930,1 -1 012,2
749,3
785,3
208,3
196,0
12,0
8,3
-0,4
-0,1
-0,3
39,1
-23,0
4,1%
-2,3%

Budget
2018
-1 001,1
-22,6
-1 023,6
809,1
218,8
6,4
-0,1
-0,3
10,3
1,0%

Budget
2019
-1 005,1
-22,4
-1 027,5
838,3
204,1
6,3
-0,1
-0,3
20,8
2,0%

Budget
2020
-1 031,9
-20,8
-1 052,7
867,6
200,5
6,3
-0,1
0,0
21,7
2,0%

39,1

-23,0

10,3

20,8

21,7

16,9
1,0

18,0
-0,4

22,6

22,4

20,8

57,0

-5,4

32,9

43,1

42,5

-47,8
17,2

0,0
0,0

26,4

-5,4

32,9

43,1

42,5

-55,8

-47,6

-32,8

-33,1

-37,1

-34,5

0,0

-90,3

-47,6

-32,8

-33,1

-37,1

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-63,9

-48,0

91,5
27,6

27,6
-20,4

5,1
5,0
-20,4
-15,3

15,0
15,0
-15,3
-0,3

10,4
10,0
-0,3
10,1
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Tabell B, Balansbudget
BALANSBUDGET
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar

Bokslut Prognos
2016
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

495,8
196,1
691,9

525,5
143,8
669,2

535,6
153,2
688,8

556,3
168,2
724,5

577,6
178,6
756,2

435,6
7,0

504,555
-84,974

515,2
-75,6

536,3
-60,5

557,9
-50,2

442,6

419,6

439,6

475,7

507,7

39,1

-23,0

10,3

20,8

21,7

17,3
3,2

17,698
2,8

18,0
2,4

18,0
2,0

18,1
1,6

20,5

20,5

20,4

20,0

19,7

228,7

228,745

228,7

228,7

228,7

228,7

228,7

228,7

228,7

228,7

691,8

668,8

688,8

724,5

756,2

64,0%

62,7%

63,8%

65,7%

67,1%

453,6

445,0

435,1

428,3

420,2

-1,6%
902,3

-3,8%
887,6

0,7%
887,6

6,5%
887,6

11,6%
887,6

Eget kapital

Anläggningskapital
Rörelsekapital

Summa eget kapital
därav årets resultat

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsatt för deponi

Summa avsättningar
Skulder
Kortfristiga skulder

Summa skulder

Summa ek, avsätt och
skuld
Soliditet
Pensionsskuld tom 1997
års åtaganden
Soliditet inklusive
pensionsförpliktelser
Borgensförbindelser

Diana Laitinen Carlsson (S), Lennart Gustavsson (S), Johan Starck (S), Malin
Jakobsson (S), Jonas Nilsson (S), Bertil Granman (S), Mikael Andreasson (S),
Christina Bladh (S), Viking Ottosson (S), Ingrid Ottosson (S), Ronny Jakobsson (S),
Ingegerd Axell (S) Malin Garpevik (S), Stig Axelsson (S), Carina Stende (S), Lea
Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Budgetförslagets uppfyllelse av mål i budgetdirektivet
Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och finansiella
mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna uppfyllas till
största del.
I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas
och av den anledningen fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start.
Förutsättningarna har förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en
översyn har därför gjorts för 2018. Ambitionen i förslaget varit att beslutade ramar
2018 ska förändras så lite som möjligt.
Justerandes sign
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Prioriterade mål
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i
budget och verksamhetsplan 2018-2020 särskilt beakta:
-

Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, jämställd
och social aspekt med trygghet, god utbildning för alla kommuninvånare och
möjlighet till en stimulerande fritid.

-

Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: integration,
bostäder, kommunikation och rekrytering, prioritera följande:

-

Arbeta för ett inkluderande samhälle där alla har förutsättningar att utvecklas
och bidra med sina goda förmågor.

-

Öka och bredda tillgången till bostäder.

-

Öka tillgängligheten i hela kommunen genom väl utbyggd infrastruktur för att
möjliggöra såväl fysisk som digital kommunikation.

-

Skapa förutsättningar för arbetsgivare i kommunen att rekrytera kompetent
personal genom utbildning, samarbete med näringslivet och genom att skapa
attraktiva boendemiljöer.

Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet.
Finansiella mål
- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under planperioden.
-

Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god ekonomisk
hushållning årligen motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och bidrag.
Undantagsvis är det möjligt att budgetera lägre resultat än 2 procent ett enskilt
år (2017-2018) om resultatet 2015-2016 är högre än 2 procent på grund av
engångsstatsbidrag för kostnader i samband med ökat flyktingmottagande 201516. Sammantaget 2015-18 ska resultatet vara i snitt 2 procent. Det budgeterade
överskottet 2018-2020 ska tillsammans med budget 2017 och bokslut 2011-2016
vara i snitt minst 1,8 procent.

Resultatet budgeteras lägre 2018, då resultatet 2016 blev högre på grund av statsbidrag för
flyktingmottagande 2015-16. Budget 2017 tillsammans med utfallet 2011-16 och budget 20182020 blir 1,9 procent och 2015-2018 blir 2,2 procent.

Justerandes sign

-

Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.
Målet om självfinansierade investeringar uppnås 2018-2020.

-

För finansiellt sparande under planperioden ska 10 mnkr årligen avsättas 20182020.
Utrymme för finansiellt sparande finns med 5 mnkr 2018, 15 mnkr 2019 och 10 mnkr
2020.
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-

Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 75
procent som långsiktigt mål.

-

Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 40
procent som långsiktigt mål

Kommunens soliditet stärks årligen i budgeten under planperioden och når, utan
pensionsförpliktelserna, upp till 67 procent 2020. Inklusive pensionsförpliktelserna beräknas
soliditeten stärkas från -1,6 procent i bokslut 2016 till +6 procent i budget 2020.
Yrkande
Vid kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C), Sven-Olov Lindahl (L), Ulf Bardh (C), Anders Pansell
(KD), Maria Havskog (C), Björn Alm (M), Carina Lindström (M), Ulf
Björlingson (M), Bo-Kenneth Knutsson (C), Tomas Erazim (M), MarieLouise Gunnarsson (M), Stellan Johnsson (C) bifall till kommunstyrelsens
förslag till budget.
Diana Laitinen Carlsson (S), Lea Petersson (MP), Ronny Jakobsson (S) och
Jonas Nilsson (S) bifall till (S) och (MP):s förslag till budget.
Ulf Svensson (SD) bifall till (SD):s förslag till budget.
Jan Lindholm (-)
att barn- och ungdomssektorn tillförs 5 mnkr för volymökningar,
att Turistbyrån inte flyttas från nuvarande plats,
att, om ingen annan finansiering står till buds, belåna nyligen inköpt skogsfastighet,
Trehörningen, som betalades kontant.
Annelie Hägg (C) avslag på Jan Lindholms yrkande.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, först proposition på (S) och (MP):s budgetförslag mot (SD):s
budgetförslag, varvid kommunfullmäktige beslutar
att bifalla (S) och (MP):s budgetförslag.
Anders Gustafsson (M), Ingbritt Martinsson (C), Annelie Hägg (C), Tomas Erazim
(M), Lennart Nilsson (C), Annelie Sjöberg (M), Håkan Dufva (KD), Per Sixtensson
(C), Björn Alm (M), Maria Havskog (C), Carina Lindström (M), Anders Pansell
(KD), Stellan Johnsson (C), Marie-Louise Gunnarsson (M), Sven-Olov Lindahl (L),
Bo-Kenneth Knutsson (C), Mats Danielsson (M), Erling Johansson (C), Ulf
Björlingson (M), Lars Kyhlberg (C), Sandra Mulaomerovic (C), Jan Lindholm (-),
Rolf Abelsson (M), Ulf Bardh (C), och Magnus Berglund (KD) deltar inte i beslutet.
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Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Jan Lindholms ändringsyrkande mot varvid
kommunfullmäktige beslutar
att avslå Jan Lindholms yrkande.
Därefter ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges godkännande, proposition
på kommunstyrelsens budgetförslag mot (S) och (MP):s budgetförslag, varvid
kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget 2018-2019 och verksamhetsplan
2020.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns:
Ja-röst för kommunstyrelsens budgetförslag
Nej-röst för (S) och (MP):s budgetförslag.
Vid omröstningen avges tjugofem (25) Ja-röster och sjutton (17) Nej-röster. Fyra
(4) ledamöter avstår från att rösta, tre (3) ledamöter är frånvarande. (Bilaga 1)
Kommunfullmäktige beslutar således
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget 2018-2019, verksamhetsplan 2020.
Beslutsunderlag:
Kommunstyrelsens förslag till budget 2018-2019, verksamhetsplan 2020
(S) och (MP) förslag till budget 2018-2019, verksamhetsplan 2020
(SD) förslag till budget 2018-2019, verksamhetsplan 2020
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 217
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
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Kf § 175 Kollektivavtal vid upphandling - motion
Dnr 2017-KLK0068
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut, anse motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Diana Laitinen Carlsson (S), Mikael Andreasson (S) och Johan Starck (S) föreslår i
motion 2017-03-17 att Eksjö kommun ska införa en konkurrensneutral upphandling
som präglas av ordning och reda och schyssta arbets- och anställningsförhållanden.
Motionärerna yrkar att krav om kollektivavtal införs i Eksjö kommuns upphandlingsoch inköpspolicy och att föreslagna ändringar i upphandlings- och inköpspolicy tydligt
kommuniceras till helägda och delägda bolag.

Den 1 juni 2017 trädde ny lagstiftning ikraft rörande arbetsrättsliga villkor vid
upphandling. Bestämmelserna har införts i såväl lagen om offentlig upphandling
(LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), som lagen om
upphandling av koncessioner (LUK).
Bestämmelserna innebär att upphandlande myndigheter och enheter i
upphandlingar ska ställa villkor avseende lön, semester och arbetstid, om det är
behövligt och villkoren går att säkerställa. De villkor som leverantören minst ska
uppfylla, anges i upphandlingsdokumenten enligt den lägsta nivå som följer av ett
centralt kollektivavtal, som tillämpas i hela Sverige.
De nya bestämmelserna gäller inte för upphandlingar under tröskelvärdena och inte
heller för upphandling av sociala tjänster eller andra särskilda tjänster.
Upphandlande myndighet får dock ställa arbetsrättsliga villkor oavsett om någon
skyldighet föreligger eller inte.
Att ställa arbetsrättsliga villkor även vid upphandlingar som understiger
tröskelvärdena, skulle dock bli en mycket resurskrävande uppgift. För att
arbetsrättsliga villkor ska kunna ställas mera regelbundet vid upphandlingar, oavsett
om inköpsvärdet över- eller understiger aktuella tröskelvärden, krävs att det finns
tillgång till stöd med färdiga mallar för en mängd områden.
Upphandlingsmyndigheten, som bland annat har till uppgift att vara stöd till
upphandlande myndigheter, kan i dagsläget enbart ge heltäckande stöd om
arbetsrättsliga villkor för vissa hantverkstjänster.
Eksjö kommun har som målsättning att öka antalet upphandlingar på
tjänsteområden, så att ramavtal kan tecknas och därmed ge förvaltningens
verksamheter förmånliga villkor och rationell hantering vid beställningar.
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Inköpsvärdet på ramavtalsupphandlingar överstiger i många fall det aktuella
tröskelvärdet. Det betyder, att även om avropet från ramavtalet har ett lågt
inköpsvärde, har det föregåtts av en upphandling där behövlighetsbedömning gjorts
med hänsyn till de nya bestämmelserna om särskilda arbetsrättsliga villkor.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-03
att punkt 8 i Upphandlings- och inköpspolicyn ändras till ”vid upphandling av varor,
tjänster, byggentreprenader, samt koncessioner, som överstiger de tröskelvärden som
gäller enligt respektive lag, ska det ställas krav på arbetsrättsliga villkor om lön,
semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt och villkoren går
att säkerställa”,
att ovanstående ändring i Upphandlings- och inköpspolicyn tydligt kommuniceras till
hel- och delägda bolag,
att översyn av punkt 8 i Upphandlings- och inköpspolicyn ska ske inom två år, med
beaktande av Upphandlingsmyndighetens utveckling av stöd för tillämpning av
arbetsrättsliga villkor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från upphandlingschef Sven-Erik Johansson, 2017-08-14
Ledningsutskottets beslut 2017-09-12, § 133
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 218
____________________________________________________________
Utdrag:

Diana Laitinen Carlsson
Mikael Andreasson
Johan Starck
Upphandlingsenheten
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Kf § 176 Nya och bättre rutiner inför
kommunfullmäktiges beslut avseende projekt, köp
och försäljningar med mera – motion
Dnr 2017-KLK0069
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Jan Lindholm (-) föreslår i motion daterad 2017-03-21, att kommunfullmäktige
beslutar att handlingar och underlag ska upprättas i detalj och presenteras för
fullmäktige innan beslut fattas beträffande
- köp eller försäljningar av aktier i hel- eller delägda aktiebolag,
- köp eller försäljningar av mark och fastigheter, där kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att frångå fastställda eller rekommenderade
marknadspriser,
- projekt där kommuninnevånarnas, eller regionens skattemedel eller bidrag från
EU tas i anspråk till minst 25 procent och överstiger 1 miljon kronor.
Handlingarna/beskrivningarna ska innehålla mål, syfte, budget med riskbedömning,
regelbundna och tidsatta uppföljningar och utvärderingar med mera. Ingår
kommunen som delägare i bolag ska kommunen, som en förutsättning för
delägarskapet, kräva att lagen om offentlig upphandling ska gälla. I annat fall ska
kommunen inte vara delägare.
Motionären anser motivet vara att eftersom kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare är i majoritet i kommunfullmäktige, finns risk att kommunrevisionens
rapporter och påpekanden blir uddlösa när de behandlas i kommunfullmäktige,
vilket historien tydligt ger belägg för.
Kommunfullmäktige är kommunrevisionens uppdragsgivare, och det är önskvärt
att hela fullmäktige engagerar sig i dialogen med kommunrevisionen – inte enbart
fullmäktiges presidium.
Motionen innehåller tre huvudfrågor – förslag, som bör behandlas var för sig.
- Ansvar och fördelning mellan nämnderna och kommunfullmäktige, samt
kommunstyrelsens särställning gentemot andra nämnder.
- Krav på fullgott beslutsunderlag för att de olika politiskt beslutande organen ska
ha rätt kunskap inför ett beslut.
- Krav att kommunen som delägare i bolag, ska kräva att lagen om offentlig
upphandling, följs.
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Kommunfullmäktige beslutar främst om
- Mål och riktlinjer för verksamheten,
- Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
- Nämndernas organisation och verksamhetsform
- Val av ledamöter
Kommunfullmäktige reglerar det genom att fastställa reglementen för de olika
nämnderna, inklusive kommunstyrelsen, och genom ägardirektiv för kommunala
helägda bolag.
Kommunfullmäktiges viktigaste uppgift är att årligen ta del av årsredovisning och
bevilja nämnder och styrelse ansvarsfrihet. Till stöd härför har fullmäktige en
kommunrevision som har till uppgift att granska verksamheten och nämndernas
arbete.
Det finns ingen delegationsordning som anger vilka beslut som kommunstyrelsen
har delegation på, eller vilka ärenden som ska underställas kommunfullmäktige för
beslut. Kommunstyrelsen har däremot ansvar för att de frågor som är av principiell
art eller större vikt, underställs kommunfullmäktige för beslut.
Oavsett vilken politisk instans i kommunen som ska fatta ett beslut, bör man kunna
kräva ett fullgott beslutsunderlag. Det är av yttersta vikt att förvaltningens
tjänstemän utarbetar beslutsunderlag så att politikerna har kunskap om beslutets
innebörd. Det är varje politikers ansvar att kräva. Anser man att sådant underlag
saknas, ska man kräva att det tas fram. Det kan ske genom att enskild ledamot i
nämnd, styrelse eller fullmäktige, begär att ärendet ska återremitteras med
förtydligande av vad beslutsunderlaget ska kompletteras med. Om majoriteten i en
nämnd, styrelse eller en tredjedel av fullmäktiges ledamöter stödjer ett yrkande om
återremiss, kommer ärendet att kompletteras med ytterligare underlag innan beslut
tas i ärendet.
Lagen om offentlig upphandling gäller inte privata företag. Vid delägarskap ska den
lagstiftning tillämpas, som gäller utifrån majoritetsägarens organisationsform. Om
avsteg ska göras från gällande lagstiftning, är det en politisk fråga av principiell art
som bör behandlas som ett eget ärende av kommunfullmäktige.
Jan Lindholm redovisar problemställningar avseende undermåligt beslutsunderlag.
Det är en synpunkt som bör tas på största allvar. Det är av yttersta vikt att den som
ska fatta ett beslut, och därmed ha ansvar för det fattade beslutet, har kunskap om
beslutets innebörd, samt att beslutet sker inom de ramar som lagar och föreskrifter
anger.
Denna problemställning löses inte genom att upprätta en specifik
delegationsordning.
Kommunallagen reglerar tydligt vad som är kommunfullmäktiges ansvar, och vilket
ansvar som åligger nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige har utifrån denna
lagstiftning fastställt reglementen för varje nämnd och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder och bolag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-19

18 (36)

Kommunstyrelsen bör vid varje beredning av ärende och inför beslut, alltid
överväga om ärendet är av principiell art eller större vikt, och i de fallen överlämna
ärenden till kommunfullmäktige för beslut.
Hur lagen om offentlig upphandling ska tillämpas i delägda bolag är en fråga som
inte är avgörande för beslut avseende övriga framställningar i motionen. Frågan bör
därför inte behandlas vid besvarande av denna motion, utan lyftas som en enskild
sakfråga.
Förvaltningen föreslår att framförda synpunkter i motionen ska beaktas, men att de
konkreta framställningarna ska avstyrkas.
Beslutsunderlag
Motion från Jan Lindholm (-), 2017-03-21
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23, § 69
Kommunstyrelsen 2017-04-04, § 97

Tjänsteskrivelse från projektledare Stefan Elm, 2017-09-04
Ledningsutskottets beslut 2017-09-12, § 134
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 219
____________________________________________________________
Utdrag:

Jan Lindholm
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Kf § 177 Försäljning av Nannylundsområdet motion
Dnr 2017-KLK0080
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Bertil Granman (S) framför i motion 2017-04-11 att
-

Nannylundsområdet inte ska försäljas till ITolv AB
Samhällsbyggnadssektorn ska slutföra detaljplanen utan annans inblandning
All anläggning av gator, VA och övrig infrastruktur ska genomföras i Eksjö
Energi AB:s regi
Ingen del av området ska försäljas utan att konkreta byggplaner redovisas
och godkänns
Försäljningar ska villkoras med tidplaner
De olika delarna ska möjliggöra olika boendeformer

Landstinget/Region Jönköpings län bedrev tidigare verksamhet på Nannylund.
Därefter köpte Eksjö kommun området 2015. Nannylund är möjligt att utveckla till
ett nytt bostadsområde.
I maj 1995 bildades bolaget ITolv AB. ITolv AB har under 20 år utvecklat
militäranläggningen till en modern stadsdel med skolor, kontor, lägenheter och
HVB-boende. ITolv AB har tre delägare med följande fördelning; Eksjö Stadshus
AB 35 procent, PEAB 35 procent och Leif Sundsvik 30 procent.
Genom en försäljning av del av Nannylund 4 till ITolv AB, kan kommunen få en
samarbetspartner, som tillsammans med det kommunala bostadsbolaget
Eksjöbostäder AB, utgör den kompetens och resurs som krävs för att säkerställa de
behov, av främst hyreslägenheter, som är nödvändiga för att klara av tillväxten av
befolkning i Eksjö tätort.
Motionen ställdes till kommunfullmäktige 2017-04-11. Ärendet hade vid detta
tillfälle redan behandlats i kommunfullmäktige vid två tillfällen, dels vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-21, § 85, då man beslutade att
inriktningen ska vara att försälja området till ITolv AB, dels vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-21, § 149, då köpekontrakt avseende
del av Nannylund till ITolv AB godkändes.
Efter att motionen kom in har ärendet ytterligare behandlats i kommunfullmäktige,
2017-06-20, § 127, då köpekontrakt för resterande del av Nannylund godkändes.
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Av de framställningar som framgår av motionen, är försäljning eller inte försäljning
avgörande för hur övriga framställningar ska hanteras.
I och med att kommunfullmäktige har beslutat att försälja Nannylund till ITolv AB,
kan motionen inte tillstyrkas. Övriga förslag i motionen kan till vissa delar
tillgodoses. Dessa delar får dock behandlas av ITolv AB:s styrelse. Kommunen kan
genom sitt delägarskap om 35 procent, inte ensidigt fatta beslut härom, men kan i
dialog med övriga ägare påverka framtida beslut.
Beslutsunderlag
Motion från Bertil Granman, 2017-04-11
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-20, § 85
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 130
Tjänsteskrivelse från Stefan Elm, 2017-08-29
Ledningsutskottets beslut 2017-09-12, § 135
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 220
Utdrag:

Bertil Granman
ITolv AB
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Kf § 178 Fler gatuspeglar i innerstaden, samt fler
gatlampor - medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0100
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut, förklara medborgarförslaget
besvarat.
Ärendebeskrivning
Prästängsskolans elevrådsstyrelse framför, genom Jasmine Sellmo, i
medborgarförslag 2017-04-19, att fler gatuspeglar önskas för att öka säkerheten vid
farliga trafiksituationer/korsningar. Förslag på placering av sådana speglar i Eksjö
stad är till exempel vid pizzeria Via Venetto, kyrkogården vid Willys, i Gamla stan
eller vid gamla Hultings. Vidare framförs att lampor på otrygga mörka ställen skulle
öka trygghetskänslan, till exempel på skogscykelvägen vid Kvarnarp, vid
Vildparkens grusväg eller vid cykelvägen ut till Långanäs.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-03, utifrån samhällsbyggnadssektorns
tjänsteskrivelse,
att vad avser fler gatuspeglar, uttala att dessa enligt trafikenheten på
samhällsbyggnadssektorn ska användas restriktivt då kritiska konfliktpunkter redan
idag regleras med lokala trafikföreskrifter om antingen väjnings- eller stopplikt. Man
måste lita till att trafikanter visar gott omdöme och hänsyn till sina medtrafikanter,
och respekterar de regler om trafik som varje enskild trafikant har skyldighet att
känna till gentemot trafikförordningen,
att såvitt avser fler gatlampor, se till att för ökad trygghet låta gallra och öppna upp i
skogspartier, som exempelvis skogscykelvägen vid Kvarnarp där redan fullgod
belysning finns. I kommande budgetprocesser ska man beakta utökning av
belysning i Vildparken, samt på sikt öppna dialog med berörd enskild vägförening
angående belysning mot Långanäs, vilket med fördel ske i processen i samband med
att ny cykelplan tas fram för utökning av cykelvägsstråk till Långanäsbadet.
Per Sixtensson (C) framför att det i kommunstyrelsens protokoll noteras
kommunstyrelsens uppskattning och värdet av ungdomarnas engagemang.
Yrkande
Vid kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Per Sixtensson (C), Jonas Nilsson (S), Tomas Erazim (M), Bo-Kenneth
Knutsson (C) och Johan Starck (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Prästängsskolans elevrådsstyrelse, 2017-04-19
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 168
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Lars-Erik Spaak, 2017-08-04
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-13, § 172
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 221
Utdrag:

Prästängsskolans elevrådsstyrelse – Jasmine Sellmo
Trafikingenjör Lars-Erik Spaak
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Kf § 179 Utred möjligheten att bygga ett kulturhus medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0072
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Thomas Samuelsson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-03-31, att Eksjö
kommun sprudlar av kulturella aktiviteter, men att en bra arena där till exempel
konserter kan ges, saknas. Förslagsställaren uppmanar därför kommunen att ge
kulturchefen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga ett kulturhus.
Förslagsställaren har vid besök i Tranås noterat den stora skillnaden i att lyssna
på musikkår i konserthus gentemot i en kyrka. Att få lyssna till hemvärnets
musikkår i en riktig konsertlokal skulle vara fantastiskt. Förslagsställaren menar
att akustiken i Olsbergs Arena inte är bra för konserter. Läktarna är heller inte
utformade på ett sätt som passar alla åldrar.
I kulturchefens utredning redovisas en behovsanalys som genomförts i dialog
med kulturföreningar och kulturintresserade om vad ett kulturhus ska
innehålla. Noteras bör att utredningen inte omfattar nybyggnation, hyra av
lokal, kostnader, drifts- eller tidplan, utan endast utreder eventuellt behov
enligt medborgarförslaget.
Utredarens slutsats är att ett kulturhus/aktivitetshus ytterligare skulle stärka
Eksjö kommun som kulturstad och därmed ge kulturföreningarna en kreativ
mötesplats för utövande av dess verksamheter. Det skulle även leda till
utvecklingsmöjligheter, sysselsättning för alla åldrar, integration och att Eksjö
kommun ytterligare flyttar fram sin position som en av de ledande
kulturkommunerna i regionen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Thomas Samuelsson, Eksjö 2017-03-31
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-02, § 127
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 127, 2017-10-03, § 222
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén, 2017-08-23
____________________________________________________________
Utdrag:

Thomas Samuelsson
Kulturchefen
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Kf § 180 Del av Eksjö Fogsvansen 5, försäljning
Dnr 2017-KLK0167
Beslut
Kommunfullmäktige

beslutar

att godkänna försäljning av del av Eksjö Fogsvansen 5 till Eksjö
Fordonsutbildning AB,
att fastigheten ska försäljas till bokfört värde,
att godkänna en avbetalningsplan utifrån 25 procent av köpeskillingen med
återbetalning under 10 år, med möjlighet till snabbare återbetalning,
att anmälan om beslut och skäl härtill, anmäls som en notifiering hos
Näringslivsdepartementet, samt
att köpekontraktet kompletteras med skrivning att ifall bedömningen görs att
statsstöd ansetts ha utgått, ska avtalet anses ogiltigt.
Noteras att Mats Danielsson (M) anmäler jäv.
Sven-Olov Lindahl reserverar sig skriftligen mot beslutet (Bilaga 2).
Ärendebeskrivning

Eksjö Fordonsutbildning AB har 2016-03-31 förvärvat del av mark på fastigheten
Eksjö Fogsvansen 5 från AB Eksjö Industribyggnader.
I samband med förvärvet hade båda styrelserna intentionen att resterande del,
med undantag av den del som disponeras av Eksjö Trafikutbildning, skulle
förvärvas i ett andra steg under innevarande mandatperiod. Intentionen låg även
till grund för kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17, § 371, och har dessutom, i
samband med ägarsamråd, framförts till ägarna.
Eksjö Fordonsutbildning AB har framfört önskemål om att få förvärva denna del
av fastigheten till bokfört värde och hänvisar till beslut i kommunfullmäktige, dels
2012-03-01, § 29, vid försäljningen från Eksjö Fordonsutbildning AB till AB
Eksjö Industribyggnader, och dels i beslut i Eksjö Stadshus AB, 2014-02-11, § 82,
samt i kommunfullmäktige, 2014-11-27,§ 39, om försäljning till bokfört värde
inom koncernen.
Kommunstyrelsen beslutade i samband med beredning av ärendet 2017-10-03
att ge Eksjö Stadshus AB i uppdrag att föra en strategidiskussion kring vilka
principer som ska gälla vid försäljning av kommunalt ägda fastigheter.
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Yrkande
Vid kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C)
att tidigare föreslaget beslut kompletteras med
- att anmälan om beslut och skäl härtill, anmäls som en notifiering hos
Näringslivsdepartementet,
- att köpekontraktet kompletteras med skrivning att ifall bedömningen görs att
statsstöd ansetts ha utgått, ska avtalet anses ogiltigt, samt
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jan Lindholm (-) att ärendet återremitteras för komplettering av
beslutsunderlag.
Diana Laitinen Carlsson (S) Ulf Svensson (SD), bifall till Annelie Häggs
tilläggsyrkande och till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sven-Olov Lindahl (L) avslag till kommunstyrelsens förslag, och i andra hand
om försäljning sker, att en marknadsvärdering först ska göras.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Jan Lindholms (-) yrkande om återremiss, varvid
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Annelie Häggs tilläggsyrkanden
tillsammans med kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslagsbeslut, varvid
kommunfullmäktige beslutar att bifalla gjorda tilläggsyrkanden och i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Eksjö Stadshus AB beslut 2017-09-26, § 47
Skrivelse från AB Eksjö Industribyggnaders vd Margaretha Hedman
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 223
Utdrag:

AB Eksjö Industribyggnader
Eksjö Fordonsutbildning AB
Eksjö Stadshus AB
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Kf § 181 Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa
Dnr 2017-SbN0033
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa.
Ärendebeskrivning
För att förhindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i en kommun
får kommunen meddela föreskrifter enligt 40 § förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Dessa lokala föreskrifter ska gälla utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808)
och förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om djurhållning,
tomgångskörning, spridning av gödsel och eldning.
Nuvarande lokala föreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2005-06-16.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-05-17, § 102
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 150, 2017-10-03, § 224
LRF:s synpunkter, 2017-08-31
Tjänsteskrivelse från Miljö-och hälsoskyddsinspektör Peter Larsson,
2017-09-01
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-13, § 173
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 182 Arvode för ordförande i Skruven
Fastighets AB, Mariannelund
Dnr 2017-KLK0158
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att styrelsearvode för ordförande i Skruven Fastighets AB i Mariannelund ska utgå,
att arvodet ska vara två procent av arvodet för kommunstyrelsens ordförande, samt
att arvode ska utgå retroaktivt från 2016-07-01.
Ärendebeskrivning
Skruven Fastighets AB i Mariannelund bildades 2016-07-08. Det är ett delägt bolag
under AB Eksjö Industribyggnader, som äger 40 procent. Enligt aktieägaravtalet ska
AB Eksjö Industribyggnaders representant väljas som ordförande i styrelsen för
Skruven Fastighets AB.
Styrelsearvodets storlek bör utgå från den arbetsinsats som ordförande förväntas
utföra, och vilken tid som krävs. För att komma fram till skälig ersättning har
jämförelser gjorts med andra liknande befattningar. Jämförbara uppdrag anses vara
ordförande i bolag som är dotterdöttrar till Eksjö Stadshus AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från projektledare Stefan Elm, 2017-08-29
Ledningsutskottets protokoll 2017-09-12, § 136
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 226
Utdrag:

Skruven Fastighets AB
Löneavdelningen
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Kf § 183 Sammanträdesplan 2018
Dnr 2017-KLK0157
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige enligt föreslagen
plan.
Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesdagar för år 2018 avseende utskott, nämnder,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige har upprättats vid
kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen har 2017-10-03 fastställt
sammanträdesdagar för styrelsen och ledningsutskottet, samt föreslagit nämnderna
att fastställa sina mötesdagar med utgångspunkt från redovisat förslag till
sammanträdesplan.
Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan för 2018
Ledningsutskottets beslut 2017-09-12, § 137
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 227
____________________________________________________________
Utdrag:

Kanslichefen
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Kf § 184 Laurentius och Anna Tinnerstedts
stiftelse – årsredovisningar 2015 och 2016
Dnr 2017-KLK0168
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Årsredovisningar och revisionsberättelser för Laurentius och Anna Tinnerstedts
stiftelse med förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning för 2015 och
2016 redovisas.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse 2015
Revisionsberättelse 2016
______________________________________________________________
Utdrag:
Stiftelsen
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Kf § 185 Eksjö kommun bör låta göra och bekosta
en staty eller byst av överste Per Jönsson
Stålhammar – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0170
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-04-19.
Ärendebeskrivning
Christer Gustafsson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-09-24 följande.
Eksjö är känt i hela landet framförallt för två saker, för det första för trästaden, för
det andra som militärstaden.
Mången är den som genom tiderna har gjort sin värnplikt i Eksjö. Man kan
konstatera att Eksjö inte varit det vad man är, om inte militären förlagts till staden.
Dessutom har militären bidragit till mycken historik. Många är det som berättat för
barn, barnbarn och kanske till och med barnbarns barn om sin tid i Eksjö.
Eksjö är även symptomatiskt med Ränneslätt. Om inte Ränneslätt funnits, hade
med all säkerhet inte militärer förlagts till Eksjö.
Att så blev fallet kan ursprungligen hänskjutas till en enda person, översten Per
Stålhammar född 1612. Han fick i uppdrag av indelningsverket som infördes (1634)
att föreslå en lämplig övningsplats för framtida bruk. Han föreslog då Ränneslätt,
vilket också blev beslutat. Stålhammar blev sedermera chef för Smålands Ryttare.
Genom tiderna har mången militär haft Ränneslätt som övningsplats. Bara för att
nämna några; Husarer, dragoner, grenadjärer, infanterister, ingenjörer med flera.
Christer Gustafsson föreslår
att Eksjö kommun låter göra och bekostar en staty eller byst av denne man,
att en lämplig placering av denna staty/byst torde vara Lilla Torget.
Förslagsställaren anser att en man av denna kaliber är värd att erinras om. Eksjö
brukar komma ihåg sina historiska personer, som till exempel Castman,
Borgmästare Munthe, med flera.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Christer Gustafsson, 2017-09-26
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 186 Goda köttbullar – en sann glädje för gamla
och unga – motion
Dnr 2017-KLK0171
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-04-19.
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna framför genom Ulf Svensson (SD) i motion daterad
2017-09-28 att kommunfullmäktige beslutar
- att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att köpa in en köttbullemaskin,
- att ge Barn- och ungdomssektorn i uppdrag att ta fram ett recept på en näringsrik
och god köttbulle som kan bli Eksjö kommuns köttbulle,
Motiven för ett sådant beslut anser Ulf Svensson är följande.
Vad är godare än hemlagade köttbullar? Något att längta efter till nästa gång det
serveras. Idag köps köttbullar in som halvfabrikat där kvalitén kan variera och
kostnaden är relativt hög.
Med en köttbullemaskin uppfyller man samtliga sex pusselbitar i måltidspolicyn:
- Säker
- God
- Integrerad
- Trivsam
- Näringsriktig
- Hållbar
Närproducerade råvaror finns i kommunen och håller hög kvalitét. Det var nyligen
en köttbulletävling i Mariannelund. Varför inte ta tillfället i akt och använda det
vinnande receptet och göra det till Eksjö kommuns köttbulle. Med denna maskin
får vi glada barn och ungdomar i skolan och nöjda pensionärer på våra boenden.
En investering i köttbullemaskin betalar sig ganska snart i minskade kostnader för
halvfabrikat. Köttbullen kan bli så populär att både regementet och
Höglandssjukhuset blir intresserade att använda den i sin mathållning. Vinsten är
fler arbetstillfällen i kommunen. Det kan bli en god affär för Eksjö och är tillåtet
enligt Kommunallagen kapitel 2 § 7.
Beslutsunderlag
Motion från Ulf Svensson (SD) 2017-09-28
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 187 Förse övergångsstället med ny belysning
och anlägg en cykelparkering vid busshållplats
Kvarnarp – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0178
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-04-19.
Ärendebeskrivning
Göran Augustsson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-10-03, att
övergångsstället vid busshållplats Kvarnarp bör ändras så att belysningen är över
övergångsstället (nuvarande lampa sitter cirka 5 meter fel).
Bilisterna kör fort och det har blivit mycket trafik på denna del av vägen mot
Nifsarp/anslutning mot riksvägen. Bilisterna stannar sällan när folk ska gå över till
busshållplatsen eller cykel-/gångbanan, framförallt inte på kvällstid.
Samma typ av belysning som är på vägen mot Ränneslätt vore föredömlig.
Dessutom bör en cykelparkering anläggas i anslutning till gångvägen mot
busshållplatsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Göran Augustsson, 2017-10-03
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 188 Avsägelse av uppdrag – Mikael Lindström
(M)
Dnr 2017-KLK0182
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Mikael Lindström (M), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Mikael Lindström (M), avsäger sig uppdragen som ledamot i styrelsen för Eksjö
Energi AB, och som suppleant i Eksjö Elit AB från och med 2017-10-19.
____________________________________________________________
Utdrag:

Mikael Lindström
Eksjö Energi AB
Valberedningen
Personalavdelningen
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Kf § 189 Val av ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Sylvia Karlsson (C), utse
Tommy Ingvarsson (C) till och med 2018-12-31.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-03-20 godkänt avsägelse från Sylvia Karlsson, som
avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Till ny ersättare föreslår valberedningen Tommy Ingvarsson.
Utdrag:

Tommy Ingvarsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Löneavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-19

35 (36)

Beslut

Kf § 190 Återgå till det tidigare väl fungerande
kommunikationssystemet inom hemtjänsten –
medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0187
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-04-19.
Ärendebeskrivning
Ann-Margreth Tufvesson, Eksjö framför i medborgarförslag 2017-10-17,
synpunkter på det kommunikationssystem som införts i hemtjänsten. Enligt uppgift
är det på försök.
Hittills har kommunikationen fungerat tillfredsställande med att det hos varje
brukare har funnits en ”liggare” där personal med sin digitala penna har kunnat
skriva ner väsentlig information om till exempel hälsoläge.
I liggaren har också funnits en genomförandeplan, lätt tillgänglig för såväl brukare
som personal, och inte minst för anhöriga. Brukaren har med sin egen handstil och
den digitala pennan, kunnat intyga att han eller hon har godkänt de beslut som
fattats av biståndshandläggaren. I liggaren har också funnits telefonnummer till för
vården viktiga personer.
Förslagsställaren anser det vara ett oerhört slöseri med pengar att gå från ett väl
fungerande system till ett som man inte vet mycket om, och som enligt
förslagsställaren, innebär en avsevärd försämring.
Förslagsställaren vill tillägga att ”liggaren” för henne personligen inneburit en
trygghet. Bland annat för att försöka lära sig namnen på personalen som besöker
henne – antalet är nu uppe i 219 personer! Anledningen till att det är så många är
dels den stora omsättningen av personal, men också en organisationsfråga. Lilla
Eksjö behöver lära sig av andra kommuner, som lyckats bättre med sin planering.
Bromölla är ett exempel. Ann-Margreth Tuvfesson anser att kommunen ska gå
tillbaka till det tidigare fungerande kommunikationssystemet inom hemtjänsten.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ann-Margreth Tufvesson, 2017-10-17
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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