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Ks § 136 Utomståendes närvarorätt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att Ahmed Kaharevic, student, som vikarierar på
kommunledningskontoret, får delta i dagens sammanträde.
----
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Ks § 137 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Ks § 136 Utomståendes närvarorätt ............................................................................ 3
Ks § 137 Godkännande av föredragningslistan.......................................................... 4
Ks § 138 Val av ombud till årsstämman 2018, Smålands Turism ........................... 7
Ks § 139 Budget 2019-2020, verksamhetsplan 2021 – förvaltningsram för drift
och investering ................................................................................................................ 8
Ks § 140 Finansrapport per 2018-04-30 ................................................................... 10
Ks § 141 Revisionens granskning av styrning och ledning kopplad till
kommunstyrelsens uppsiktsplikt................................................................................. 12
Ks § 142 Revisionens uppföljning av tidigare granskningar – rapport ................ 15
Ks § 143 Revisionens skrivelse angående Årsredovisning 2017 – förklaring , ... 17
Ks § 144 Eksjö kommuns årsredovisning 2017 - granskningsrapport ................. 19
Ks § 145 Gemensam överförmyndarnämnd ............................................................ 22
Ks § 146 Årsredovisning 2017 – Höglandets samordningsförbund ..................... 24
Ks § 147 Årsredovisning 2017 jämte revisionsberättelse – Mediacenter
Jönköpings län .............................................................................................................. 25
Ks § 148 Arbetsordning för Eksjö kommunfullmäktige - revidering ................... 26
Ks § 149 Reglemente för kommunstyrelsen ............................................................ 28
Ks § 150 Reglementen för samhällsbyggnadsnämnden, barn- och
ungdomsnämnden, socialnämnden och tillväxt- och utvecklingsnämnden revidering ....................................................................................................................... 30
Ks § 151 Reglemente för Eksjö kommunrevision - revidering.............................. 32
Ks § 152 Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun - revidering ............ 34
Ks § 153 Taxor för brandskyddskontroll och rengöring – revidering .................. 38
Ks § 154 Höjning av återställningsavgiften efter automatiska brand- och
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Ks § 155 Höjning av taxa för tillståndsgivning och tillsyn ..................................... 41
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Ks § 156 Taxa för uppdragsverksamheten inom mätningsverksamheten............ 42
Ks § 157 Inriktningsbeslut reservvattentäkt med mera ........................................... 43
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Ks § 138 Val av ombud till årsstämman 2018,
Smålands Turism
Dnr 2018-KLK0117
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ombud vid årsstämman 2018 med Smålands Turism, utse Sebastian
Hörlin.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-08, § 350, att till ombud vid årsstämmor
2016-2019 med Smålands Turism, utse Annelie Hägg med Carina Lindström
som ersättare. Då båda har förhinder att delta på årsstämman 2018, föreslås
Sebastian Hörlin utses till ombud.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2018-05-24, § 114
__________________________________________________________
Utdrag:

Sebastian Hörlin
Smålands Turism
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Ks § 139 Budget 2019-2020, verksamhetsplan
2021 – förvaltningsram för drift och investering
Dnr 2018-KLK0092
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultatet i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag till:
2019: 2,5 %
2020: 2,5 %
2021: 2,5 %
att fastställa driftramen för förvaltningen till:
2019: 1 021,9 mnkr
2020: 1 048,1 mnkr
2021: 1 064,8 mnkr
att fastställa investeringsramen för förvaltningen till:
2019: 33,1 mnkr
2020: 37,1 mnkr
2021: 37,1 mnkr
att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2019 till oförändrad nivå,
d. v. s. 22,26 kr.
Ledningsutskottets föreslår vidare kommunstyrelsen besluta
att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige
2018-06-14 ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med förslag till sektorsramar
som inryms i beslutad ram 2019-2021,
att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i juni:
 Analysera om neddragningsförslagen ger konsekvenser över
sektorsgränserna och redovisa totala nettoeffekter i förvaltningen.
 Komplettera underlaget med neddragningar med relation till befintliga
volymer (personal, enheter)
att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i augusti redovisa följande:
 Hur påverkas effekten av föreslagna neddragningar av statsbidrag
 Olika alternativ och kostnad för införande av arbetskläder i verksamheter där
det behövs (i dialog med centrala samverkansgruppen).
 Jämförelse av 2017 års nyckeltal per verksamhet
 Hur många nyttjar friskvårdssatsningar?
o Simmar gratis
o Gymkort
o Andra aktiviteter
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att uppdra följande till förvaltningen:



Utred effektiv vikariehantering i kommunen, redovisas till
kommunstyrelsen i september.
Utreda hur man kan motivera och stimulera nyanländas deltagande i SFI
med särskild uppmärksamhet på kvinnors situation. Redovisning i
kommunstyrelsen i oktober via tillväxt- och utvecklingsnämnden och
barn- och ungdomsnämnden

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att initiera frågan om ökad
samverkan kring gymnasie- och vuxenutbildning på höglandet.
Ärendebeskrivning
Budgetprocessen 2019-2021 innehåller två beslut i kommunfullmäktige, i juni
tas beslut om förvaltningsram och i oktober tas beslut om sektorsramar.
Ledningsutskottet har, i egenskap av budgetberedning, överlagt i ärendet med
övriga utskottspresidier och oppositionens representanter. Vid överläggningarna
har inga beslut fattats.
Inför planperioden 2019-2021 har kommunfullmäktige 2018-03-22 § 52, utfärdat
budgetdirektiv. Förvaltningen har utarbetat ett underlag som beskriver
tillgängliga resurser enligt senaste skatteprognosen (2018-02-15) och behov i
verksamheten. För 2019 har kommunfullmäktige i oktober 2017 fastställt
sektorsramar. I underlaget beskrivs förändrade behov sedan beslutet togs och
önskade ökade ambitioner samt neddragningar för att nå budgetbalans med i
direktivet angivna resultatmål och utdebitering.
Behoven för oförändrad kvalitet överskrider tillgängligt utrymme med ca 52
mnkr 2019, 73 mnkr 2020 och 97 mnkr 2021. Utöver det presenteras
ambitionsökningar med runt 35-45 mnkr och neddragningar med 68 mnkr 2019
samt 93-106 mnkr 2020-21.
Under överläggningarna diskuterades vad man önskade vidare utrett och
presenterat vid budgetberedningarna i juni respektive augusti.
Beslutsunderlag
Budgetunderlag från ekonomiavdelningen
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 83
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

10 (80)

Ks § 140 Finansrapport per 2018-04-30
Dnr 2018-KLK0056
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapport per 2018-04-30, samt
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Finansrapport per 2018-04-30 har upprättats vid kommunledningskontorets
ekonomiavdelning och redovisas vid dagens sammanträde.
Enligt Finanspolicy för Eksjö kommun ska finansrapport gällande
kommunen lämnas till kommunstyrelsen i samband månadsuppföljning.
Finansrapporten ska ange
- Aktuell likviditet
- Utrymme och nyttjad checkräkningskredit per kredittagare
- Placeringar
- Borgensåtagande per kredittagare
- Skulder
o Motparter
o Kapital- och räntebindning
o Derivat
Motpart, derivat, kapital- och räntebindning redovisas i koncernens rapport
som enligt finanspolicyn ska lämnas vid delår och årsbokslut.
Kommunens likviditet är +6 mnkr. Koncernens sammanlagda likviditet per
2018-04-30 var +137 mnkr. Av likviditeten är 7 mnkr förvaltade stiftelser.
Kommunens likviditet är liten men positiv. Att minska likviditeten i
koncernen har varit en aktiv åtgärd sedan maj 2016 då Nordea införde
inlåningsavgift på kapital överstigande 25 mnkr. För att minska likviditeten
på Nordea initialt undveks lån att tas upp genom att bolagen inte omsatte
lån utan nyttjade checkkrediten och ägartillskott skedde från kommunen till
Stadshus AB och vidare till Eksjö kommunfastigheter och
Industribyggnadsbolaget med 34,5 mnkr (se bilaga 1). Konto öppnades på
SBAB för att minska likviditeten på Nordea, därefter lättade trycket på att
hålla nere likviditeten på koncernkontot och bolagens likviditet har ökat
genom upplåning och försäljning (EBO).
Kommunkoncernen har en gemensam checkräkningskredit på 120 mnkr
hos Nordea. Att nyttja krediten kostar idag ingenting. Inget av
checkräkningskrediten nyttjades per 2018-04-30 beroende på att bolagen
Justerandes sign
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har totalt sett en god likviditet. Krediten fördelas internt mellan kommunen
och bolagen efter behov. Bolagen hade vid 2018-04-30 en totalt sett god
likviditet. Negativ likviditet hade Eksjö Stadshus AB med -2,7 mnkr och
Byggnadsfirma Stridh och Son med -2,9 mnkr samt Eksjö energi Elit AB med
-14,2 mnkr. Övriga bolag hade positiv likviditet.
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.
Kommunen har ingen låneskuld, de helägda kommunala bolagens
sammanlagda externa skuld är 964,1 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. EKFAB har ökat med 35
mnkr, EBO har ökat med 25 mnkr och Eksjö energi har minskat med 1,8
mnkr.
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag.
Borgen har också lämnats till Höglandets kommunalförbund, 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 9,3 mnkr, totalt borgensåtagande för aktuella
skulder är 973,4 mnkr.
Beslutsunderlag
Finansrapport per 2018-04-30
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 141 Revisionens granskning av styrning
och ledning kopplad till kommunstyrelsens
uppsiktsplikt
Dnr 2018-KLK0083
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till yttrande över rubricerad granskningsrapport
och avge detsamma till kommunrevisionen, samt
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen sammanfattar sin granskning med följande beskrivning
”Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun fått
uppdraget att genomföra en granskning avseende styrning och ledning kopplad
till kommunstyrelsens uppsiktsplikt”.
Fråga från revisionen
Fullgör kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över nämnderna på ett
ändamålsenligt sätt?
Svar
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen endast till viss del
fullgör sin uppsiktsplikt över nämnderna på ett ändamålsenligt sätt.
Iakttagelser
 De redogörelser kommunstyrelsen får av personalchefen avseende
personalsituationen sker kvartalsvis, samt på förekommen anledning.
 Stickprovsgranskning visar att kommunstyrelsen endast tagit aktiv
ställning, eller fattat beslut om åtgärder i 15 av 68 ärenden, motsvarande
22 procent, som berör uppsiktsplikten.
 Kommunstyrelsen har under år 2017 valt att fokusera på ekonomiska
avvikelser snarare än verksamhetsrelaterade problem i syfte att vända det
ekonomiska underskottet.
 Kommunstyrelsen framhåller svårigheter att påverka verksamheter och
mål inom lagstyrd verksamhet såsom socialtjänst och skola.
 Det finns, bland kommunens anställda och politiker, en uppfattning att
styrelsen och nämnderna inte alltid reagerar på ett tillfredställande sätt
när de delges information om avvikelser.
 Kommunstyrelsens huvudsakliga uppsikt utövas genom att ta del av den
information som sektorerna och nämnderna väljer att rapportera till
styrelsen, samt genom dialog med nämnderna.
 Kommunstyrelsen saknar rutiner för att bevaka och följa upp att samtliga
fullmäktiges beslut faktiskt har verkställts.
Justerandes sign
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Kommunrevisionens rekommendationer:
1. Att utifrån uppsiktsplikten ta en mer aktiv roll i styrningen och ledningen
av kommunens verksamheter.
2. Utöver ekonomiska avvikelser även fokusera på verksamhetsrelaterade
avvikelser i syfte att motverka budgetunderskott.
3. Beakta att avsikten med ramlagar såsom socialtjänstlagen och skollagen är
att föreskrifterna ska tolkas av de lokala politikerna för bästa tillämpning
utefter kommunens förutsättningar.
4. Vidta åtgärder när styrelsen får kännedom om tydliga avvikelser inom
nämndernas verksamheter.
5. Se över möjligheterna att utöka informationssökandet kring
händelseutvecklingen inom nämndernas verksamheter utifrån ett
omvärlds- och riskperspektiv.
6. Införa rutiner gällande bevakning och uppföljning för verkställande av
fullmäktigebeslut”.
Svar
1. Kommunstyrelsen har idag bra förutsättningar att följa nämndernas arbete.
Det görs genom formella och informella möten samt nära dialog med
verksamheten men också genom deras välskrivna protokoll som anmäls till
kommunstyrelsen.
När protokollen anmäls till styrelsen innebär det att ledamöterna ska ha
tagit aktiv del av protokollens innehåll och föra fram frågor och
frågeställningar under styrelsens sammanträde. Kommunstyrelsen har
noterat rekommendationen och har som ambition att vara än mer aktiv i
sitt ställningstagande. Samtliga ärenden från nämnder och bolag som tas
upp på kommunstyrelsen stärker dock styrelsens insyn och berör därmed
uppsiktsplikten.
Kommunstyrelsen och kommundirektören leder ett arbete tillsammans
med SKL för att effektivisera och förenkla styrning och ledning.
2. Kommunstyrelsen följer de verksamhetsrelaterade avvikelserna såväl som
de ekonomiska. De rutiner som finns i kommunen ger kommunstyrelsen
bra förutsättningar att följa verksamheterna. För att komma tillrätta med
de ekonomiska avvikelserna har det fattats många beslut som förändrar
och effektiviserar verksamheternas organisation och drift. En hel del av
detta har hittills fått full effekt medan andra beslut tar tid innan det får full
effekt. För att komma tillrätta med avvikelserna behöver det tas fler beslut
som förändrar och effektiviserar verksamheternas organisation och drift.
3. Kommunstyrelsen är medveten om att de föreskrifter som ramlagarna
innehåller ger möjlighet för tolkning utifrån lokala förutsättningar och
prioriteringar.
4. Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att följa rekommendationen genom att
fortsätta agera då avvikelser uppdagas inom nämndernas verksamheter.
5. Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att följa rekommendationen och se
över möjligheten att utöka informationssökandet kring
händelseutvecklingen inom nämndernas verksamheter utifrån ett
omvärlds- och riskperspektiv. Detta behöver synliggöras och i vissa
avseende förbättras.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

14 (80)

6. Ja, kommunstyrelsen kommer att utforma en rutin liknande den rutin som
finns vid motioner och medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport mars 2018
Kommunrevisionens missiv 2018-03-08
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-20, § 83
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 129
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-05-07
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 90
__________________________________________________________
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Ks § 142 Revisionens uppföljning av tidigare
granskningar – rapport
Dnr 2018-KLK0084
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till yttrande över rubricerad granskningsrapport
och avge detsamma till kommunrevisionen, samt
att anmäla beslutet till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen sammanfattar sin granskning med följande beskrivning
”Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun fått
uppdraget att genomföra en uppföljning av tidigare fördjupade granskningar
inom kommunen.
Fråga från kommunrevisionen
Har berörda nämnder vidtagit tillfredställande åtgärder till följd av tidigare
fördjupade granskningar?
Svar
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen endast delvis
vidtagit tillfredställande åtgärder till följd av tidigare fördjupade granskningar.
Vidare är den sammanfattande bedömningen att socialnämnden,
barn- och ungdomsnämnden, samt samhällsbyggnadsnämnden vidtagit
tillfredställande åtgärder till följd av tidigare fördjupade granskningar.
Iakttagelser
Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen:
 Granskningsrapporten innehåller ett antal rekommendationer, vilka
kommunstyrelsen inte besvarat i sitt yttrande.
 De åtgärder som kommunledningskontoret angett har vidtagits till följd
av granskningen besvarar inte på ett tillfredställande sätt
rekommendationerna i rapporten.
Granskning av sociala sektorn:
 En av rapportens rekommendationer uppmanar kommunstyrelsen att
allvarligt överväga satsningar på hemsjukvården. Inga nya satsningar
har genomförts på detta område, antalet tjänster har istället minskats.
Granskning av miljö- och livsmedelstillsyn:
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2017 att övergå till
SKL:s nya beräkningsmodell för handläggningsavgift per timme, vilket
medfört en höjning av debiteringsnivån.
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Granskning av integrationsarbetet:
 Barn- och ungdomssektorn har infört en ny resultatuppföljning av
nyanlända, med vilken sektorn identifierat att meritvärdena ökar från
hösttermin till vårtermin (det vill säga att eleverna får betyg i fler
ämnen med tiden).
Kommunrevisionens rekommendationer:
1. Säkerställa att de rekommendationer som lämnas i en granskningsrapport
alltid besvaras i styrelsens yttrande kring rapporten.
2. Agera efter de rekommendationer som lämnas i granskningsrapporten.
3. Särskilt svara på rekommendationer som lämnats i 2014 års granskning av
kommunstyrelsens uppsikt över bolagen.
Svar
1. Ja, kommunstyrelsen ska säkerställa att rekommendationerna alltid
besvaras.
2. Kommunstyrelsen agerar utifrån de rekommendationer styrelsen ställer sig
positiv till, samt motiverar övriga rekommendationer
3. Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att följa och har följt
rekommendationerna i 2014 års granskning av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ska också säkerställa att det finns
beslutsprotokoll eller annat dokument som visar att rekommendationen
följs.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport mars 2018
Kommunrevisionens missiv 2018-03-08
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-19, § 84
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 130
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-05-07
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 91
__________________________________________________________
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Ks § 143 Revisionens skrivelse angående
Årsredovisning 2017 – förklaring
Dnr 2018-KLK0085
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta redovisad förklaring, samt
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
(S) och (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17, § 106, att med ändring av tidigare
beslut i fullmäktige 2018-04-19, § 79, remittera revisionens skrivelse angående
årsredovisning 2017 till kommunstyrelsen, med återrapportering till
kommunfullmäktige 2018-06-14.
I samband med kommunfullmäktiges protokollskrivning 2018-04-19, § 79,
uttrycktes fullmäktiges beslut felaktigt vad gäller den första att-satsen, då det
inte tydligt framgick vad som avsågs i själva beslutet. Fullmäktiges beslut i
denna fråga har överklagats till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet
avser en laglighetsprövning med motivet att inte ärendet har beretts enligt
kommunallagens 5 kapitel, paragraf 26, 27 och 28, och därmed inte har
tillkommit i laga ordning, då styrelsen inte har beretts tillfälle att yttra sig.
Behandling av överklagandet kommer inte att avgöras i närtid.
Eftersom beslutet inte kom till i laga ordning – ärendet var inte berett i
kommunstyrelsen – beslutar kommunfullmäktiges presidium att ärendet tas
upp till förnyad behandling vid kommunfullmäktiges sammanträdet i juni.
Förklaringar redovisas vid dagens sammanträde, i enlighet med
Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 32 §:
”Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning.
Fullmäktige ska dock, från de ansvariga, hämta in förklaring över
1. anmärkning som framställts i revisionsberättelsen,
2. revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.
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Den första förklaringen visar att kommunstyrelsen under 2017 vidtagit
åtgärder och beslut för att uppnå en budget i balans och en god ekonomisk
hushållning. Eftersom inte beslutade åtgärderna visat sig vara tillräckliga, har
kommunstyrelsen fortsatt agera även under 2018.
Den andra förklaringen är svaret på den granskning som handlar om ”Fullgör
kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över nämnderna på ett ändamålsenligt
sätt?”. Svaret på den granskningen visar att kommunstyrelsen följer de flesta
rekommendationerna, men att kommunstyrelsen håller med om att det ska
göras en del förbättringar.
Sammantaget anser inte kommunstyrelsen att de finns tillräckliga skäl för att
kommunfullmäktige ska rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen.

Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S) ett ändringsyrkande att kommunstyrelsen
sammantaget har vidtagit stora mått av åtgärder och kommer naturligtvis att
fortsätta vidta åtgärder för 2018. Då kommunstyrelsen har varit medveten om
att vidtagna åtgärder inte varit tillräckliga för 2017, accepteras en anmärkning
om fullmäktige väljer att dela ut en sådan.
Efter avslutad överläggning, ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Diana Laitinen Carlssons m.fl. ändringsyrkande
mot ledningsutskottets förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2018-04-03
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2018-04-18
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-19, § 79
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-17, § 106
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-05-22
Ledningsutskottets beslut 2018-05-24, § 115
__________________________________________________________
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Ks § 144 Eksjö kommuns årsredovisning 2017 granskningsrapport
Dnr 2018-KLK0124
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta redovisat svar, samt
att överlämna detsamma till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Revisorerna hänvisar i revisionsskrivelse 2018-04-03, till iakttagelser som
gjorts i revisionsrapport gällande årsredovisningen 2017, och önskar svar
senast till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-14.
Utifrån iakttagelserna har revisionen gjort följande rekommendationer:









Tidsplan har upprättats för bokslutsarbetet, dock så har den
ursprungliga tidsplanen ändrats ett flertal gånger. Deloitte
rekommenderar att denna process stärks upp till kommande år.
Kommunen har en grundläggande bokslutsdokumentation med
specifikationer till samtliga poster men underliggande dokumentation
skulle i vissa fall kunna förbättras ytterligare.
Vi rekommenderar kommunen att utföra analyser även mot
föregående års utfall.
Kommunstyrelsen ska enligt gällande regler upprätta en detaljerad
åtgärdsplan vilken redogör för hur balanskravet kan uppnås inom
kommande treårsperiod.
Vidare rekommenderar vi att socialnämnden vidtar åtgärder för att nå
en ekonomi i balans. Om nämnden bedömer att budgeten är för låg
måste en dialog föras mellan nämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen rekommenderas ta initiativ till en ökad tydlighet i
hur målen skall mätas, följas upp och redovisas.
Vidare rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att arbeta
för en ökad måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens svar på rekommendationer
Förvaltningen arbetar med att hela tiden göra förbättringar. Uppföljning med
utvärdering av bokslutsprocessen 2017 har genomförts inom förvaltningen
och i koncernens ekonomiledningsgrupp där det som fungerat bra och det
som behöver utvecklas har identifierats och justeringar gjorts för att förbättra
kommande bokslutsprocess, däri ingår även tidsplan och viss underliggande
dokumentation till specifikationer som revisionen rekommenderar.
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I årsredovisningen görs analyser mot föregående år när det gäller
 Resultaträkning, kassaflöde och balansräkning för kommunen och
koncernen.
 Måluppfyllelse i styrkort
 Åldersfördelning anställda, hel- och deltidsanställda samt
tillsvidareanställda och sysselsättningsgrad
Jämförelse med utfallet de senaste 5 åren görs bland annat när det gäller
 Årets resultat i mnkr och i procent av skatteintäkter och bidrag
 Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
 Budgetavvikelse
 Kassaflöde
 Nettoinvesteringar och avskrivningar
 Självfinansieringsgrad av investeringar
 Soliditet
 Borgensåtagande
 Pensionskostnader
 Tillgångar, skulder och eget kapital
 Personalkostnader
 Sjukfrånvaro, lång och kort samt frisknärvaro
 Totalt anställda, personalomsättning, nyanställningar samt anställda 20åringar
 Genomsnittlig heltidslön
Sektorernas driftutfall analyseras mot budget (intäkter, kostnader och netto) då
det är den plan som kommunfullmäktige fastställt för året. Innehållet i
sektorernas budgetramar kan variera mellan åren beroende på
volymförändringar, nya uppdrag/verksamheter eller förändrade ambitioner.
Därför har det bedömts mest relevant att analysera sektorernas utfall mot
budget, avvikelser i både intäkter och kostnader, framför mot föregående år.
Övergripande utfall och nyckeltal analyseras mot tidigare år enligt ovan.
Kommunfullmäktige har, i enlighet med kommunallagen, antagit plan för
återställande av det negativa balanskravsresultatet 2017 (KF 2018-03-22 § 51).
Där fastställdes att resultatet 2018-2020 minst ska vara det som tidigare
fastställts i budgetbeslutet:
 2018 +10,3 mnkr
 2019 +20,8 mnkr
 2020 +21,7 mnkr
Samtidigt innebär kommunfullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning
att resultatet behöver vara ännu högre 2019-2021 för att uppnå ett snittresultat
på 10 år på minst 1,8 procent av skatter och bidrag. Totalt de kommande 3
åren i planperioden behöver resultatet ligga 1,5 procent högre än
2-procentresultat (motsvarar ca 5 mnkr per år). Detta är också angivet i det
budgetdirektiv som kommunfullmäktige fastställt för 2019-2021, som
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kommunstyrelsen arbetar efter och ska lämna förslag till budget på till
kommunfullmäktige.
En ekonomi i balans är prioriterat. Alla åtgärder som är vidtagna har ännu inte
fått full effekt. Redan fattade beslut räcker inte för att nå en ekonomi i balans.
Ytterligare åtgärder behöver beslutas om, både löpande under 2018 i nämnder,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt i samband med budget 201921. Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-08, § 119, att uppdra till nämnderna
att se över taxor, samt att överväga effektuering av redovisade förslag till
budgetberedningen 2019-21 för att få möjlighet till effekt 2018.
Framtagande av en ny modell för styrning och ledning pågår och ska vara klar
för införande 2019. Där kommer också utformningen av mål, hur de ska
mätas, följas upp och redovisas att ingå i enlighet med revisionens
rekommendation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2018-05-22
Ledningsutskottets beslut 2018-05-24, § 116
__________________________________________________________
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Ks § 145 Gemensam överförmyndarnämnd
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
Under 2017 har Höglandsförbundet undersökt möjligheterna för en
gemensam överförmyndarnämnd på Höglandet. Inriktningen har varit att
Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner från och med
2019-01-01 bildar en gemensam överförmyndarnämnd, samt 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
rekommendationer till höglandskommunerna om att bilda en gemensam
överförmyndarnämnd omfattande Eksjö, Aneby, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda
kommun från och med 2019-01-01. Respektive kommunen föreslås utse en
ledamot och en ersättare till nämnden.
Vidare rekommenderar direktionen att Vetlanda kommun utgör värdkommun
för den gemensamma överförmyndarnämnden, och att ett gemensamt kansli
lokaliseras i Vetlanda kommun. Förbundschefen för Höglandsförbundet kan,
om intresse finns, tillsammans med ingående kommuner leda arbetet.
I diskussioner mellan de fem berörda kommunledningarna har även Eksjö
översiktligt redovisat möjliga lokallösningar. Då en gemensam nämnd är ett
viktigt led i den fortsatta Höglandssamverkan, har vikten av att verksamheter
stationeringsmässigt på sikt omfattar flera höglandskommuner framhållits.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

23 (80)

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.
Beslutsunderlag
Direktionens beslut 2018-03-29, § 8
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 87
_______________________________________________________
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Ks § 146 Årsredovisning 2017 – Höglandets
samordningsförbund
Dnr 2018-KLK0104
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2017 för Höglandets samordningsförbund, samt
att bevilja styrelsen för Höglandets samordningsförbund ansvarsfrihet för
2017.
Diana Laitinen Carlsson (S) och Carina Lindström (M) deltar inte beslutet på
grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2017 för Höglandets samordningsförbund redovisas.
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa
och rehabilitering i allmänhet.
Av revisionsberättelsen framgår att samordningsförbundet har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Likaså
att räkenskaperna är rättvisande och att återredovisningen har upprättats i
enlighet med lagen om kommunal redovisning och god revisionssed.
Sammantaget bedöms att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017, Höglandets samordningsförbund
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, 88
____________________________________________________________
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Ks § 147 Årsredovisning 2017 jämte
revisionsberättelse – Mediacenter Jönköpings
län
Dnr 2018-KLK0090
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning för Mediacenter Jönköpings län för 2017, samt
att bevilja kommunens representanter i direktionen för
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län, ansvarsfrihet för 2017.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har
upprättats. Årets resultat uppgår till 437 tkr, vilket innebär att
kommunalförbundets ekonomiska målsättningar är uppfyllda och omfattar
en budget i balans.
Utsedda revisorer tillstyrker 2018-04-18 att förbundsdirektionens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 för Mediacenter Jönköpings län, 2018-04-18
Revisionsberättelse, 2018-04-18
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 89
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Ks § 148 Arbetsordning för Eksjö
kommunfullmäktige - revidering
Dnr 2018-KLK0111
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25, § 4, att utse en parlamentarisk
beredning som till sin uppgift har att
-

analysera och anpassa de politiska styrdokument som behöver revideras
med anledning av förändringar i kommunallagen beslutade av riksdagen
föregående år,
aktualitetspröva den politiska organisationen och lämna förslag till
eventuella förändringar inför kommande mandatperiod, samt
analysera och lämna förslag på ersättningsreglemente för de
förtroendevalda, dels med anledning av ändringar i kommunallagen, dels
utifrån den utvärdering som beredningen kommer fram till.

Vidare beslutade kommunfullmäktige att beredningens arbete ska
slutredovisas vid fullmäktiges sammanträde 2018-06-14, att beredningen
avrapporterar i lämplig omfattning till partierna och kommunfullmäktige
under processen, samt att kommunfullmäktige utser sitt presidium jämte en
representant från varje parti att ingå i beredningen.
Den 1 januari 2018 trädde en ny omarbetad kommunallag i kraft. Den nya
kommunallagen innebär att justeringar behöver göras av reglementen och
fullmäktiges arbetsordning. Ändringarna i kommunallagen består av språkliga
och strukturella justeringar, ledighet för förtroendevalda, nya
delegationsregleringar, webbaserad anslagstavla, styrelsens möjligheter till mer
inflytande, nya bestämmelser för kommundirektören, samt att revisionens
sakkunniga biträde ges yttranderätt vid behandling av revisionsberättelsen.
Den parlamentariska beredningen har kontinuerligt arbetat under våren. De
politiska styrdokument som reviderats är arbetsordning för fullmäktige,
kommunstyrelsens reglemente, nämndernas reglementen, revisionens
reglemente och ersättning för förtroendevalda.
En webbenkät har genomförts med fokus på förtroendevaldas synpunkter på
den nuvarande politiska organisationen. Enkätens resultat har analyserats och
använts som underlag för beredningens arbete. Svarsfrekvens på enkäten var
60,6 procent av samtliga förtroendevalda och ersättare inom den politiska
organisationen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

27 (80)

Den parlamentariska beredningen föreslår följande revideringar i
kommunfullmäktiges arbetsordning:
-

Revidering av fullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens
reglemente, nämndernas reglementen, revisionens reglemente och
ersättning för förtroendevalda, i enlighet med den nya kommunallagen.

-

Revidering av formalia av fullmäktiges arbetsordning,
kommunstyrelsens reglemente, nämndernas reglementen, revisionens
reglemente och ersättning för förtroendevalda.

-

Enbart tillfälliga beredningar ska finnas under fullmäktige.

-

En ledamot från majoriteten och en ledamot från oppositionen ska
justera kommunfullmäktiges protokoll.

Beslutsunderlag
Förslag från den Parlamentariska beredningen
Ledningsutskottets beslut 2018-05-24, § 108
__________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

28 (80)

Ks § 149 Reglemente för kommunstyrelsen
Dnr 2018-KLK0112
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25, § 4, att utse en parlamentarisk
beredning som till sin uppgift har att
-

analysera och anpassa de politiska styrdokument som behöver revideras
med anledning av förändringar i kommunallagen beslutade av riksdagen
föregående år,
aktualitetspröva den politiska organisationen och lämna förslag till
eventuella förändringar inför kommande mandatperiod, samt
analysera och lämna förslag på ersättningsreglemente för de
förtroendevalda, dels med anledning av ändringar i kommunallagen, dels
utifrån den utvärdering som beredningen kommer fram till.

Vidare beslutade kommunfullmäktige att beredningens arbete ska
slutredovisas vid fullmäktiges sammanträde 2018-06-14, att beredningen
avrapporterar i lämplig omfattning till partierna och kommunfullmäktige
under processen, samt att kommunfullmäktige utser sitt presidium jämte en
representant från varje parti att ingå i beredningen.
Den 1 januari 2018 trädde en ny omarbetad kommunallag i kraft. Den nya
kommunallagen innebär att justeringar behöver göras av reglementen och
fullmäktiges arbetsordning. Ändringarna i kommunallagen består av språkliga
och strukturella justeringar, ledighet för förtroendevalda, nya
delegationsregleringar, webbaserad anslagstavla, styrelsens möjligheter till mer
inflytande, nya bestämmelser för kommundirektören, samt att revisionens
sakkunniga biträde ges yttranderätt vid behandling av revisionsberättelsen.
Den parlamentariska beredningen har kontinuerligt arbetat under våren. De
politiska styrdokument som reviderats är arbetsordning för fullmäktige,
kommunstyrelsens reglemente, nämndernas reglementen, revisionens
reglemente och ersättning för förtroendevalda.
En webbenkät har genomförts med fokus på förtroendevaldas synpunkter på
den nuvarande politiska organisationen. Enkätens resultat har analyserats och
använts som underlag för beredningens arbete. Svarsfrekvens på enkäten var
60,6 procent av samtliga förtroendevalda och ersättare inom den politiska
organisationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

29 (80)

Den parlamentariska beredningen föreslår följande revideringar i
kommunstyrelsens reglemente:


Antalet förtroendevalda i kommunstyrelsen ändras från 15 ledamöter
och 15 ersättare till 13 ledamöter och 13 ersättare.



Om kommunstyrelsens ordförande eller båda vice ordförandena inte
kan utföra sitt uppdrag under en kortare period, kan kommunstyrelsen
utse en tillfällig ordförande.



När en förtroendevald inte kan delta i sammanträde med
kommunstyrelse eller nämnd, ska ersättare kallas in från samma parti, i
den ordning som partiet har anmält.



Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för att anställningsavtal och
uppdaterad lönejustering för kommundirektör anmäls till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Förslag från den Parlamentariska beredningen
Ledningsutskottets beslut 2018-05-24, § 109
__________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

30 (80)

Ks § 150 Reglementen för
samhällsbyggnadsnämnden, barn- och
ungdomsnämnden, socialnämnden och tillväxtoch utvecklingsnämnden - revidering
Dnr 2018-KLK0113
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade reglementen för samhällsbyggnadsnämnden, barn- och
ungdomsnämnden, socialnämnden och tillväxt- och utvecklingsnämnden.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25, § 4, att utse en parlamentarisk
beredning som till sin uppgift har att
-

analysera och anpassa de politiska styrdokument som behöver revideras
med anledning av förändringar i kommunallagen beslutade av riksdagen
föregående år,
aktualitetspröva den politiska organisationen och lämna förslag till
eventuella förändringar inför kommande mandatperiod, samt
analysera och lämna förslag på ersättningsreglemente för de
förtroendevalda, dels med anledning av ändringar i kommunallagen, dels
utifrån den utvärdering som beredningen kommer fram till.

Vidare beslutade kommunfullmäktige att beredningens arbete ska
slutredovisas vid fullmäktiges sammanträde 2018-06-14, att beredningen
avrapporterar i lämplig omfattning till partierna och kommunfullmäktige
under processen, samt att kommunfullmäktige utser sitt presidium jämte en
representant från varje parti att ingå i beredningen.
Den 1 januari 2018 trädde en ny omarbetad kommunallag i kraft. Den nya
kommunallagen innebär att justeringar behöver göras av reglementen och
fullmäktiges arbetsordning. Ändringarna i kommunallagen består av språkliga
och strukturella justeringar, ledighet för förtroendevalda, nya
delegationsregleringar, webbaserad anslagstavla, styrelsens möjligheter till mer
inflytande, nya bestämmelser för kommundirektören, samt att revisionens
sakkunniga biträde ges yttranderätt vid behandling av revisionsberättelsen.
Den parlamentariska beredningen har kontinuerligt arbetat under våren. De
politiska styrdokument som reviderats är arbetsordning för fullmäktige,
kommunstyrelsens reglemente, nämndernas reglementen, revisionens
reglemente och ersättning för förtroendevalda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

31 (80)

En webbenkät har genomförts med fokus på förtroendevaldas synpunkter på
den nuvarande politiska organisationen. Enkätens resultat har analyserats och
använts som underlag för beredningens arbete. Svarsfrekvens på enkäten var
60,6 procent av samtliga förtroendevalda och ersättare inom den politiska
organisationen.
Den parlamentariska beredningen föreslår följande revideringar i nämndernas
reglementen:


Revidering av fullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens
reglemente, nämndernas reglementen, revisionens reglemente och
ersättning för förtroendevalda, i enlighet med den nya kommunallagen.



Revidering av formalia av fullmäktiges arbetsordning,
kommunstyrelsens reglemente, nämndernas reglementen, revisionens
reglemente och ersättning för förtroendevalda.



När en förtroendevald inte kan delta i sammanträde med
kommunstyrelse eller nämnd, ska ersättare kallas in från samma parti, i
den ordning som partiet har anmält.

Den parlamentariska beredningens förslag till revideringar i nämndernas
reglementen redovisas.
Beslutsunderlag
Förslag från den Parlamentariska beredningen
Ledningsutskottets beslut 2018-05-24, § 110
__________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

32 (80)

Ks § 151 Reglemente för Eksjö kommunrevision
- revidering
Dnr 2018-KLK0114
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för kommunrevisionen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25, § 4, att utse en parlamentarisk
beredning som till sin uppgift har att
-

analysera och anpassa de politiska styrdokument som behöver revideras
med anledning av förändringar i kommunallagen beslutade av riksdagen
föregående år,
aktualitetspröva den politiska organisationen och lämna förslag till
eventuella förändringar inför kommande mandatperiod, samt
analysera och lämna förslag på ersättningsreglemente för de
förtroendevalda, dels med anledning av ändringar i kommunallagen, dels
utifrån den utvärdering som beredningen kommer fram till.

Vidare beslutade kommunfullmäktige att beredningens arbete ska
slutredovisas vid fullmäktiges sammanträde 2018-06-14, att beredningen
avrapporterar i lämplig omfattning till partierna och kommunfullmäktige
under processen, samt att kommunfullmäktige utser sitt presidium jämte en
representant från varje parti att ingå i beredningen.
Den 1 januari 2018 trädde en ny omarbetad kommunallag i kraft. Den nya
kommunallagen innebär att justeringar behöver göras av reglementen och
fullmäktiges arbetsordning. Ändringarna i kommunallagen består av språkliga
och strukturella justeringar, ledighet för förtroendevalda, nya
delegationsregleringar, webbaserad anslagstavla, styrelsens möjligheter till mer
inflytande, nya bestämmelser för kommundirektören, samt att revisionens
sakkunniga biträde ges yttranderätt vid behandling av revisionsberättelsen.
Den parlamentariska beredningen har kontinuerligt arbetat under våren. De
politiska styrdokument som reviderats är arbetsordning för fullmäktige,
kommunstyrelsens reglemente, nämndernas reglementen, revisionens
reglemente och ersättning för förtroendevalda.
En webbenkät har genomförts med fokus på förtroendevaldas synpunkter på
den nuvarande politiska organisationen. Enkätens resultat har analyserats och
använts som underlag för beredningens arbete. Svarsfrekvens på enkäten var
60,6 procent av samtliga förtroendevalda och ersättare inom den politiska
organisationen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

33 (80)

Den parlamentariska beredningen föreslår följande revidering i revisionens
reglemente:


Utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, har två textstycken i revisionsreglementets § 1 lagts till.
Textstyckena lyfter innebörden av revisionen, samt de uppgifter som
förtroendevalda revisorer handhar.

Beslutsunderlag
Förslag från den Parlamentariska beredningen
Ledningsutskottets beslut 2018-05-24, § 111
__________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

34 (80)

Ks § 152 Ersättningar till förtroendevalda i
Eksjö kommun - revidering
Dnr 2018-KLK0115
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för ersättningar till förtroendevalda i Eksjö
kommun.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25, § 4, att utse en parlamentarisk
beredning som till sin uppgift har att
-

analysera och anpassa de politiska styrdokument som behöver revideras
med anledning av förändringar i kommunallagen beslutade av riksdagen
föregående år,
aktualitetspröva den politiska organisationen och lämna förslag till
eventuella förändringar inför kommande mandatperiod, samt
analysera och lämna förslag på ersättningsreglemente för de
förtroendevalda, dels med anledning av ändringar i kommunallagen, dels
utifrån den utvärdering som beredningen kommer fram till.

Vidare beslutade kommunfullmäktige att beredningens arbete ska
slutredovisas vid fullmäktiges sammanträde 2018-06-14, att beredningen
avrapporterar i lämplig omfattning till partierna och kommunfullmäktige
under processen, samt att kommunfullmäktige utser sitt presidium jämte en
representant från varje parti att ingå i beredningen.
Den 1 januari 2018 trädde en ny omarbetad kommunallag i kraft. Den nya
kommunallagen innebär att justeringar behöver göras av reglementen och
fullmäktiges arbetsordning. Ändringarna i kommunallagen består av språkliga
och strukturella justeringar, ledighet för förtroendevalda, nya
delegationsregleringar, webbaserad anslagstavla, styrelsens möjligheter till mer
inflytande, nya bestämmelser för kommundirektören, samt att revisionens
sakkunniga biträde ges yttranderätt vid behandling av revisionsberättelsen.
Den parlamentariska beredningen har kontinuerligt arbetat under våren. De
politiska styrdokument som reviderats är arbetsordning för fullmäktige,
kommunstyrelsens reglemente, nämndernas reglementen, revisionens
reglemente och ersättning för förtroendevalda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

35 (80)

En webbenkät har genomförts med fokus på förtroendevaldas synpunkter på
den nuvarande politiska organisationen. Enkätens resultat har analyserats och
använts som underlag för beredningens arbete. Svarsfrekvens på enkäten var
60,6 procent av samtliga förtroendevalda och ersättare inom den politiska
organisationen.
Den parlamentariska beredningen föreslår följande revideringar i reglementet
för ersättningar till förtroendevalda:







Kommunstyrelsens första vice ordförande och andre vice ordförandes
arvode höjs från 70 till 75 procent av kommunstyrelsens ordförandes
arvode.
Socialnämndens ordförandes arvode höjs från 15 till 25 procent,
höjningen avser arbete med myndighetsutövning 10 procent.
Ersättning för vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, tillväxtoch utvecklingsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden sänks från
7,5 till 5 procent.
Ersättning för vice ordförande i socialnämnden höjs från 7,5 till 8,3
procent.
En återbetalningsklausul skrivs till i ersättning för förtroendevalda,
som fastställer att förtroendevalda som erhållit mer ersättning än vad
reglementet tillåter, är återbetalningsskyldiga.
Arvodet per sammanträde med kommunfullmäktige utgör 0,5 procent
av kommunstyrelsens ordförandes arvode.

Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar
Ulla Hägg (S), med bifall från Lea Peterson (MP), att arvodena för
majoritetens kommunalråd, 160 procent, fördelas mellan de båda
kommunalråden, medan oppositionsrådet får 80 procent,
Ulla Hägg (S) att kommunfullmäktiges arvode behålls oförändrat 444 kr per
sammanträde,
Lennart Gustafsson (S) att socialnämndens vice ordförande ska ha samma
arvode som övriga vice ordförande, det vill säga 5 procent av
kommunstyrelsens ordförandes arvode,
Diana Laitinen Carlsson (S), med bifall av Lea Petersson (MP) och
Elisabeth Werner (SD), att arvodet för tillväxt- och utvecklingsnämndens
ordförande sänks till 10 procent av kommunstyrelsens ordförandes arvode,
Lea Peterson (MP) att oavsett vilket färdmedel som används till och från
sammanträdet, ska ersättning erhållas då avståndet överstiger sex kilometer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

36 (80)

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens
godkännande, först proposition på Ulla Häggs med fleras ändringsyrkande att
arvodena för majoritetens kommunalråd, 160 procent, fördelas mellan de båda
kommunalråden, medan oppositionsrådet får 80 procent, mot avslag, varvid
kommunstyrelsen beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
Ja-röst för ledningsutskottets förslag
Nej-röst för Ulla Häggs ändringsyrkande
Vid omröstningen avges 9 Ja-röster och 6 Nej-röster (Bilaga 1).
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med ledningsutskottets förslag till
beslut.
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S), Lennart Gustavsson (S), Ulla
Hägg (S), Christina Bladh (S), och Lea Peterson (MP) reserverar sig mot
beslutet.
Ordföranden ställer därefter, med kommunstyrelsens godkännande,
proposition på Ulla Häggs ändringsyrkande att behålla kommunfullmäktiges
arvode oförändrat, mot avslag. Kommunstyrelsen beslutar att avslå
ändringsyrkandet.
Lea Petersson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Därefter ställer ordföranden, med kommunstyrelsens godkännande,
proposition på Lennart Gustafssons ändringsyrkande att arvodet för vice
ordförande i socialnämnden ska sänkas från 8,3 procent till 5 procent, i likhet
med övriga vice ordförande, mot avslag.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
Ja-röst för ledningsutskottets förslag
Nej-röst för Lennart Gustavssons ändringsyrkande
Vid omröstningen avges 10 Ja-röster och 5 Nej-röster (Bilaga 2).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29

37 (80)

Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med ledningsutskottets förslag till
beslut.
Lennart Gustavsson (S) och Diana Laitinen Carlsson (S) reserverar sig mot
beslutet.
Vidare ställer ordföranden, med kommunstyrelsens godkännande, proposition
på Diana Laitinen Carlssons med fleras ändringsyrkande att arvodet för
ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden ska sänkas till 10 procent, mot
avslag, varvid kommunstyrelsen beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
Ja-röst för ledningsutskottets förslag
Nej-röst för Diana Laitinen Carlssons ändringsyrkande
Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 7 Nej-röster (Bilaga 3).
Kommunstyrelsen beslutar således att avslå ändringsyrkandet.
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S), Lennart Gustavsson (S), Ulla
Hägg (S), Christina Bladh (S), Lea Petersson (MP) och Elisabeth Werner (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Slutligen ställer ordföranden, med kommunstyrelsens godkännande,
proposition på Lea Peterssons ändringsyrkande att oavsett vilket färdmedel
som används till och från sammanträdet, ska ersättning erhållas då avståndet
överstiger sex kilometer, mot avslag.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Beslutsunderlag
Förslag från den Parlamentariska beredningen 2018-05-22
Ledningsutskottets beslut 2018-05-24, § 112
__________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-29
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Ks § 153 Taxor för brandskyddskontroll och
rengöring – revidering
Dnr 2018-KLK0053
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa de nya förslagen till taxor för brandskyddskontroll och rengöring att
gälla från och med 2018-07-01,
att fastställa timpris för rengöring till 440 kr exklusive moms från och med
2018-07-01,
att fastställa timpris för brandskyddskontroll till 510 kr exklusive moms från och
med 2018-07-01, samt
att ge räddningstjänsten i uppdrag att genomföra årlig revidering av taxorna i
enlighet med sotningsindex och anmäla dessa till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Inom ramen för samarbetet RäddsamF har under vintern 2017-2018 genomförts
en gemensam upphandling av tjänster för brandskyddskontroll och rengöring.
Inför upphandlingen har också en översyn av taxekonstruktionerna gjorts så att
de ska bli enklare och tydligare att förstå för fastighetsägarna, men också lättare
att tillämpa för entreprenörerna.
Taxorna har också anpassats utseendemässigt till varandra för ökad enkelhet.
Avtalet med den nya entreprenören kommer att träda i kraft 2018-06-30, i
samband med det behöver också timpriserna justeras något med avseende på
offererade priser.
Nuvarande timpris för rengöringen är 378 kr per timme, exklusive moms, vilket
justeras till 440kr per timme, exklusive moms, efter upphandling.
Nuvarande timpris för brandskyddskontroll är 507 kr per timme exklusive
moms vilket justeras till 510 kr per timme, exklusive moms, efter upphandling.
Taxorna kommer som tidigare att justeras årligen per den 1 januari med det,
mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarnas
riksförbund, framförhandlade så kallade sotningsindexet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
Taxor för brandskyddskontroll och rengöring – revidering, skrivelse från
räddningschef Micael Carlsson 2018-03-12
Ledningsutskottets beslut 2018-04-16, § 65
_________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Ks § 154 Höjning av återställningsavgiften efter
automatiska brand- och sprinklerlarm
Dnr 2018-KLK0102
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja återställningsavgiften för automatiska brand- och sprinklerlarm med
500 kronor, till en total kostnad om 4 945 kronor per gång.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat budgetunderlag för planperioden
2019-2021.
Kostnaderna för ett onödigt automatiskt larm föreslås höjas med 500 kronor
per gång. Den totala summan utgör således 4 945 kronor i återställningsavgift
per gång mot tidigare 4 445 kronor.
Budgetunderlag
Budgetunderlag för planperioden 2019-2021, från ekonomiavdelningen
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 85
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Ks § 155 Höjning av taxa för tillståndsgivning
och tillsyn
Dnr 2018-KLK0101
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja taxan för tillståndsgivning och tillsyn med 150 kronor per timme till
845 kronor, i syfte att uppnå en bättre täckningsgrad för tillsyns- och
tillståndsverksamheten.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat budgetunderlag för planperioden
2019-2021.
Räddningstjänsten utför tillsyn med stöd av Lagen om skydd mot olyckor och
Lagen om brandfarliga och explosiva varor, samt lämnar även tillstånd med
stöd av den sistnämnda.
Nuvarande taxa antogs 2010 och uppdraget har sedan dess utvecklats och
kostnaderna för tjänsten förändrats. I jämförelse med motsvarande
timkostnader i länet har Eksjö kommun näst lägst avgift med ett timpris om
695 kronor.
Förslaget innebär en höjning om 150 kronor per timme vilket totalt utgör ett
timpris om 845 kronor, i syfte att uppnå en bättre täckningsgrad för tillsynsoch tillståndsverksamheten.
Beslutsunderlag
Budgetunderlag för planperioden 2019-2021, från ekonomiavdelningen
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 84
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Ks § 156 Taxa för uppdragsverksamheten inom
mätningsverksamheten
Dnr 2018-Sbn0044
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagen taxa för uppdragsverksamheten inom mätverksamheten,
samt
att justering av timavgiften ska ske årligen enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Ärendebeskrivning
Viss del av mätningsverksamheten utgör uppdrag som är avgiftsfinansierad
verksamhet. Uppdragen består bland annat av inmätningar och andra
mätningsarbeten. Nuvarande taxa för uppdragen utgår från gällande PBL-taxa
(plan- och bygglagen). Timavgiften är 800 kr och utgör en schablonavgift och
utgår inte från den faktiska kostnaden för verksamheten. Därför föreslås en ny
taxa för denna verksamhet, baserad på den faktiska kostnaden.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde 2014 ett nytt underlag för
beräkning av handläggningskostnaden per timme. Med det underlaget som
grund har en ny beräkning gjorts, utifrån samtliga kostnader för verksamheten
ställt mot faktisk handläggningstid. Beräkningen resulterade en timavgift på
1 000 kronor.
Förslaget är en höjning av timersättningen till 1 000 kronor per timme.
Dessutom föreslås att timavgiften justeras årligen utifrån prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
Beslutsunderlag
Beräkning, handläggningskostnad för karta och mätning 2018
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-16, § 101
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Ks § 157 Inriktningsbeslut reservvattentäkt med
mera
Dnr 2018-Sbn0041
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Eksjö Energi ABs inriktningsbeslut om reservvattentäkt med mera
enligt följande:
-

Eksjö Energi AB ansöker om tillstånd för att rensa och sänka ån mellan
norra och södra Vixen.
Försjön blir komplement och reservvattentäkt till Eksjö vattenverk.
Vid utbyggnaden av reservvattenledningen Försjön-Eksjö vattenverk ska
förläggningen möjliggöra en sammankoppling i öst-västlig riktning.
Eksjö reningsverk ska vara kvar och utvecklas på nuvarande plats.
Byggnationen av överföringsledningen Hult-Eksjö ska kompletteras med en
avloppsledning dimensionerad för att ersätta Hults reningsverk.

Ärendebeskrivning
Förutsättningarna för vatten- och avloppshanteringen i Eksjö kommun har
förändrats de senaste åren i form av bland annat en längre torrperiod med brist
på råvatten i Eksjö tätort, ökad befolkningsmängd, reglerade
vattenskyddsområden, ökade krav på det kommunala VA-ansvaret, ökad
ambition att ansluta fler mindre samhällen till det kommunala VA-nätet, eftersatt
underhåll, krav på ökad säkerhet och redundans, föreläggande av utbyggnad av
VA i omvandlingsområden och ersättning av enskilda vattenbrunnar.
För att se över hur kommunen på bästa sätt kan hantera de förändrade
förutsättningarna långsiktigt har en arbetsgrupp med politiker och tjänstemän
från kommunledning, samhällsbyggnadsnämnd och Eksjö Energi AB arbetat
med ovanstående frågor under hösten 2017. Arbetet har mynnat ut i förslag till
strategiska inriktningsbeslut.
Strategiska utmaningar:
- Vattenförsörjning där syftet är att trygga råvattenförsörjningen även under
längre torrperioder samt höja säkerheten och redundansen av
vattenförsörjningen i kommunen.
-

Justerandes sign

Långsiktigt beslut om avloppshanteringen och placering av reningsverket i
Eksjö stad mot bakgrund av den ökade belastning som skett och är fortsatt
planerad.
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Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll Eksjö Energi AB, 2018-03-15
Sammanfattning
Vattenförsörjning för Eksjö tätort, 2017-10-10
Försjön i Eksjös VA-system, en övergripande studie
Bilaga 2 Bedömda kostnader
Bilaga 4 Gränsvärde och resultat för Eksjö reningsverk 2016
Bilaga 5 Eksjö avloppsreningsverk nuvarande dimensionering
Bilaga 6 Avloppsreningsverkets standard byggnader/maskin
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-16, 100
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Ks § 158 Detaljplan kvarteret Hajen, del av
Orrhaga 1:1, Eksjö
Dnr 2017-000632
Dnr 2018-SbN0052
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Kvarteret Hajen, del av Orrhaga 1:1, i enlighet med
plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-13, § 254, att uppdra åt
samhällsbyggnadssektorn att upprätta förslag till detaljplan för kvarteret Hajen,
del av Orrhaga 1:1.
Området ligger i norra Eksjö, i bostadsområdet Orrhaga. Syftet med ny
detaljplan är att möjliggöra byggnation för bostadsändamål, att förtäta redan
befintlig bostadsstruktur. I området finns befintlig infrastruktur inklusive gångoch cykelväg.
Samrådsskedet har pågått mellan 2018-02-14--2018-03-07. Granskningsskedet
har pågått mellan 2018-03-23--2018-04-27.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-31, § 254
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-02-07, § 34
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-03-14, § 52
Granskningsutlåtande, 2018-05-16
Plankarta, 2018-02-01
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-05-16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-16, § 102
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Ks § 159 Förbättrad livsmedelsberedskap –
medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0053
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt förvaltningen att
- intensifiera krisinformationen till allmänheten i syfte att
stärka den enskilde individens förmåga att klara sin egen
försörjning under kortare tid,
- i anslutning till kommunens upphandling av livsmedel, eller i
annat sammanhang, pröva möjligheterna att teckna avtal om
försörjning med vissa baslivsmedel under kris eller
extraordinära händelser.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att förklara medborgarförslaget avslaget.
Diana Laitinen Carlsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-31, § 263, att återremittera ärendet för
vidare utredning.
En granskning har genomförts av den tjänsteskrivelse som låg som underlag
inför beslut i ärendet, i syfte att se om tjänsteskrivelsen ger svar på de tre
konkreta förslagen som finns beskrivna i medborgarförslaget.
1. Eksjö kommun, eller kommunens politiska partier, tar initiativ till
bygdebaserade sammankomster med målet att ta fram "bygdens
handlingsplan vid nationell livsmedelsbrist". Om människor börjar
samarbeta kring en lokal handlingsplan är mycket vunnet utan att någon
gemensam budget belastas.
2. Kommunen följer utfallet av bygdebaserade ansatser/planer för att kunna
koordinera mellan bygder/tätorter.
3. Kommunen upphandlar lokal beredskapslagring av potatis. Potatis ger
mest näring/energi för pengarna och är enkel att lagra. Lagret behöver
täcka de bygder/tätorter som saknar tillräcklig beredskap. Målet bör vara
en säsong men inledningsvis kan 1-3 månader vara ett delmål. Potatis är inte
bara näringsrik utan kan vid energibrist konsumeras rå.
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Svaren i tjänsteskrivelsen är följande:
1 Bygdebaserade sammankomster med mål att ta fram handlingsplan vid
nationell livsmedelsbrist.
Det finns all anledning att kommunen intensifierar sin krisinformation till
medborgarna. Det kan ske med utgångspunkt från broschyren Din säkerhet, och
i samverkan med de frivilliga resursgrupperna i kommunen. Tanken att öka den
lokala samverkan i syfte att få fram handlingsplaner är bra.
Erfarenhetsmässigt klarar sig boende på landsbygd och i mindre orter bättre än
boende i städer, särskilt singelhushåll. Handlingsplaner bör ha ett
helhetsperspektiv vad gäller krissituationer, inte enbart för livsmedelsförsörjning.
Det går inte heller att kommendera fram, utan måste bygga på frivillighet och
eget ansvar.
2 Kommunen följer bygdebaserade planer för att kunna koordinera mellan
bygder och tätorter.
Kommunen bör beakta detta i sin krisplanering i syfte att öka den totala
förmågan att klara kriser.
3 Lokal beredskapslagring av potatis
Frågan är vad som är mest kostnadseffektivt i syfte att stärka
livsmedelsförsörjningen vid kris. Att anskaffa egna lager och bygga upp en
organisation för att hantera detta framstår som kostnadskrävande. I stället bör i
första hand möjligheterna prövas att avtala med kommunens
livsmedelsleverantörer och lokala producenter att dessa håller ett visst
beredskapslager av grundläggande förnödenheter, exempelvis potatis. På
nationell nivå bör viss lagerhållning återinföras. Först om sådana
överenskommelser inte kan träffas eller om andra lösningar på nationell och
regional nivå inte kommer tillstånd bör egen lagerhållning övervägas.
Redovisad tjänsteskrivelse besvarar de tre konkreta förslagen i
medborgarförslaget. Uppdraget till kommunstyrelsen i beslutsförslaget har,
sedan tjänsteskrivelsen upprättades, blivit än mer aktuellt i samband med att
regeringen hösten 2017 tillförde mer medel till kommunerna för att stärka
förmågan inom civilförsvar.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Sonny Kongseryd, 2017-03-03
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 53
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 94
Tjänsteskrivelse från räddningschef Micael Carlsson, 2017-09-05
Ledningsutskottets beslut 2017-10-10, § 163
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 263
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-05-03
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 86
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Ks § 160 Inrätta en tjänst som kultur-, fritids- och
föreningssamordnare – medborgarförslag, beslut
Dnr 2018-KLK0045
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-03, § 104, att remittera redovisat
medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsnämnden, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-10-18.
I rubricerat medborgarförslag framför förslagsställaren att en tjänst som
kultur-, fritids- och föreningssamordnare inrättas. Förslaget är att tjänsten
knyts som en del av en sekreterarfunktion. Den föreslagna tjänsten skulle i så
fall lyda direkt under kommunstyrelsen.
Förslagsställaren framför vidare att det ekonomiska utrymme som uppstår
genom administrativ effektivisering, genom att ta bort nuvarande tjänster som
kultur-, fritids- och föreningsutvecklare, till alla delar ska tillföras verksamheten
inom kompetensområdet, till ideell driven föreningsverksamhet och som
investering i landsbygdsutveckling.
Idag klarar tillväxt- och utvecklingssektorn de åtaganden verksamheten ansvarar
för. Att minska så mycket i organisationen och samtidigt lägga mer ansvar på
föreningslivet anses inte vara en möjlig lösning varför medborgarförslaget
föreslås avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E Björck, 2018-02-23
Komplettering till medborgarförslaget, 2018-04-06
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-03, § 104
Tjänsteskrivelse, 2018-04-05
Tillväxt- och utvecklingssektorns beslut 2018-05-16, § 64
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Ks § 161 Rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS
Dnr: 2018-SocN0039
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten och
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.
Av redovisad rapport framkommer att ett ärende inte är verkställt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2018-05-09
Socialnämndens beslut 2018-05-16, § 67
____________________________________________________________
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Ks § 162 Budgetuppföljning per 2018-04-30
Dnr 2018-KLK0058
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämna rapport, samt
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.
Ärendebeskrivning
Sektorerna har under årets första två månader förbrukat 363 mnkr, 37 procent,
av budgetanslaget på 983 mnkr. Utfallet är inte fullt ut periodiserat då det finns
intäkter och kostnader som inte bokförts i aktuell period.
Prognosen efter fyra månader visar ett underskott i årets resultat på 21,8 mnkr
att jämföra med 10,3 mnkr i budget. Prognosen motsvarar -2,1 procent av
skatteintäkter och bidrag och budget är +1,0 procent av skatteintäkter och
bidrag.
Sektorerna redovisar i prognosen totalt en negativ avvikelse med -44,8 mnkr
(inklusive de 2,5 mnkr som budgeterats för planerat resultatfondsnyttjande).
Jämfört med prognosen efter mars, där prognosen för helårsresultatet var minus
23,1 mnkr är prognosen efter april 1,3 mnkr bättre. Sektorernas prognos är
försämrad med 2,5 mnkr medan prognosen för skatteintäkter och bidrag
förbättrats med 3,8 mnkr.
Kommunledningskontorets negativa avvikelse på 0,4 mnkr beror i huvudsak på
kostnader för att slutföra projektet med ny hemsida och att beslutade
neddragningar inte får helårseffekt 2018.
Överförmyndarens negativa avvikelse på 0,5 mnkr beror på kostnader för
ställföreträdare ensamkommande flyktingbarn. Osäkerhet finns i prognosen om
hur Migrationsverkets nya ersättningssystem påverkar kommunen.
Samhällsbyggnadssektorns positiva avvikelse med 0,8 mnkr beror till största del
på vakant tjänst och högre intäkter.
Barn- och ungdomssektorn redovisar ett underskott på 15,6 mnkr, där största
delen återfinns i grundskolan och beror på volymökningar. Även förskolan
prognosiserar underskott på grund av volymökning och gymnasiet på grund av
att fler studerar på andra gymnasieskolor.
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Sociala sektorn redovisar en negativ avvikelse på 30,5 mnkr. Avvikelsen finns till
största del inom socialt stöd (placeringar på institution och försörjningsstöd)
samt LSS/SFB. Volymökningar och överskjutande kostnader från staten är de
största anledningarna.
Tillväxt- och utvecklingssektorns negativa avvikelse på 1,1 mnkr beror till största
del på lägre intäkter på Campus I12 på grund av färre internationella studenter
än budgeterat samt planerat resultatfondsuttag.
Sektorernas underskott vägs delvis upp av prognostiserat överskott för KS
oförutsett, utvecklingspott och buffert. Pensionerna och nettot av skatteintäkter
och bidrag prognosiseras också bli bättre än budgeterat på grund av positivt
utfall i utjämningssystemet.
50,4 mnkr disponeras för investeringar 2018 varav 17,6 är återstående anslag
från 2017. Till och med april har 2,7 mnkr av anslaget ianspråktagits och
helårsprognos är 39,3 mnkr, vilket är 11,1 mnkr lägre än budget.
Prognosen för kommunens resultat har förbättrats med 1,3 mnkr mot
föregående månad. Förbättringen är liten, prognosen för årets resultat är nu 21,8 mnkr. Förbättringen beror på en positivare skatteprognos med 3,8 mnkr,
främst beroende på fler arbetade timmar i landet. Sektorernas budgetavvikelse
har samtidigt utökats med 2,5 mnkr till 44,8 mnkr. BUS, SOS och TUS redovisar
en sämre helårsprognos än förra månaden.
Det är viktigt att beslutade åtgärder genomförs och får de effekter som
planerats, därför föreslås att en redovisning ska ske till nästa KS om hur
beslutade neddragningar i budget 2018 och 2019 verkställts och vilka effekter de
fått och kommer att få.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2018-04-30, från ekonomiavdelningen
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 100
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-16, § 104
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-05-16, § 89
Socialnämndens beslut 2018-05-16, § 68
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-05-16, § 59
Utdrag:

Kommunstyrelsen 2018-09-04
Ekonomiavdelningen
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Ks § 163 Borghild Ross stiftelse
Dnr 2018-KLK0119
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ingen utdelning sker utifrån 2017 års avkastning då det egna kapitalet inte
når upp till 27 prisbasbelopp 2017-12-31, i enlighet med tidigare styrelsebeslut,
att ändra tidigare beslut för värdesäkring av stiftelsens kapital så att vid
beräkning av utdelningsbart kapital från avkastningen från 2018 och framåt,
tillse att marknadsvärdet av placerat kapital är minst 27 prisbasbelopp
per 1 oktober innevarande år,
att inkommen ansökan om medel från Kyrkans pensionärer i Hult
2018-02-08, behandlas i samband med ansökningarna från avkastningen 2018,
att kapitalet ska samförvaltas med övriga stiftelsers kapital som
kommunstyrelsen förvaltar och därmed också följa kommunens finanspolicy,
samt
att socialnämnden från och med 2018-07-01 administrerar och beslutar om
utdelning i Borghild Ross Minnesfond stiftelse.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska, i egenskap av styrelse för Borghild Ross stiftelse,
besluta om utdelning. Enligt styrelsebeslut 2015-11-10 ska stiftelsen alltid
innehålla 27 prisbasbelopp. Då medlen är placerade i fonder och det egna
kapitalet ska värderas till det lägsta av anskaffnings- och marknadsvärdet, når
inte det egna kapitalet upp till 27 prisbasbelopp 2017-12-31och inget utrymme
finns för utdelning av 2017-års avkastning.
Stiftelsens revisor konstaterar detta i revisionsberättelsen, samt
rekommenderar styrelsen att överväga att ompröva tidigare beslut så utdelning
möjliggörs samtidigt som kapitalet värdesäkras.
27 prisbasbelopp motsvarar 1 209 tkr med 2017 års prisbasbelopp. Det egna
kapitalet är 1 123 tkr per 2017-12-31 vilket understiger 27 prisbasbelopp.
Marknadsvärdet av det placerade kapitalet är 1 358 tkr.
För att i fortsättningen kunna dela ut och samtidigt värdesäkra kapitalet
föreslås en omformulering av beslutet så marknadsvärdet av kapitalet vara minst
27 prisbasbelopp per 1 oktober innevarande år.
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En ansökan om medel från Kyrkans pensionärer i Hult har inkommit
2018-02-08. Då det inte med gällande beslut finns utdelningsbara medel från
2017-års avkastning föreslås att ansökan behandlas vid fördelning av 2018-års
utdelning.
Stiftelsens kapital är idag placerat på fonder i Swedbank. Kommunen
samförvaltar övriga stiftelsemedel och kommunfullmäktige har beslutat om att
stiftelsernas medel får placeras i fonder innehållande aktier. En offertförfrågan
om placering i donationsmedelsfonder för stiftelsemedel har gjorts och en
redovisning har skett på ledningsutskottet 2018-05-15. Föreslås att stiftelsens
kapital samförvaltas med övriga stiftelsers kapital som kommunen förvaltar
samt att därmed också kommunens finanspolicy ska följas.
Övriga stiftelser som har liknande ändamål i kommunen som Borghild Ross
stiftelse administreras av och utdelning beslutas av Socialnämnden, därför
föreslås att Socialnämnden från och med 2018-07-01 även administrerar och
beslutar om utdelning i Borghild Ross Minnesfond stiftelse.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse, Borghild Ross Minnesfond Stiftelse 2017
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2018-05-22
Räkenskapssammanställning 2017
Ansökan från Kyrkans pensionärer
Ledningsutskottets 2018-05-24, § 118
__________________________________________________________
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
Sociala sektorn
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Ks § 164 Kommunstyrelsens styrkort 2019
Dnr 2018-KLK0118
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag som kommunstyrelsens styrkort 2019, samt
att i samband med kommunstyrelsens behandling av sektorsramar för 2019,
göra en avstämning av styrkortsmålen för att säkerställa att mål och budget
harmoniserar.
Ärendebeskrivning
I samband med behandling av den motion som 2017-10-31 inlämnats av
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S) och Lennart Gustavsson (S),
avseende det kommunala budgetarbetet, har kommunstyrelsen 2018-01-30,
§ 12, beslutat att fastställa tidplan för budgetarbetet 2019-2021. En förändring
i tidplanen jämfört mot tidigare års budgetprocesser är att beslut av styrkort
sker i samband med att kommunstyrelsen föreslår förvaltningsram 2018-05-29.
Utifrån det förslag till sektorsramar 2019-2020 som kommunstyrelsen sedan
behandlar i oktober 2018, ska en avstämning av styrkortsmålen ske för att
säkerställa att mål och budget harmoniserar.
Vid budgetberedning 2018-04-25 – 26 för planperioden 2019-2021, har
sektorerna bland annat redovisat underlag till styrkort 2019. Förvaltningen har
sammanställt ett förslag till kommunstyrelsens styrkort. Förslaget till
kommunstyrelsens styrkort innebär en mindre revidering av 2018 års styrkort.
Antalet framgångsfaktorer, 30 stycken, och antalet mål, 38 stycken, föreslås
vara detsamma som i 2018 års styrkort.
I samband med implementeringen av visionen Alla är vi Eksjö kommun, samt
projektet Förenklat och effektivt styrsystem, i samverkan med SKL, görs en
genomgripande översyn av såväl mål som arbetssätt med styrkort.
Beslutsunderlag
Styrkort 2019, från ekonomiavdelningen
Tjänsteskrivelse från ekonom Simon Lennermo, 2018-05-18
Ledningsutskottets beslut 2018-05-24, § 117
_________________________________________________________
Utdrag:

Ekonom Simon Lennermo
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Ks § 165 Budget 2019, verksamhetsplan 20202021 – Höglandsförbundet, samråd
Dnr: 2018-KLK0126
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Förbundschef Malena Tovesson och ekonomichef Susanne Larsson,
Höglandsförbundet, informerar vid dagens överläggning om förbundets förslag
till budget för 2019 och verksamhetsplan 2020-2021.
Höglandsförbundet budgeterar ett resultat om 1 mnkr för 2019. Relateras
resultatet med omsättningen beräknas förbundets resultat hamna på
1 procent. Resultaten har för 2020 budgeterats med 1,2 procent, samt för 2021
med 1,1 procent. För Eksjö kommuns del beräknas prisförändringen bli ca
130 tkr från 2019.
Eventuella synpunkter på budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 för
Höglandsförbundet, lämnas till kommunstyrelsens sekreterare. Ärendet
behandlas åter vid ledningsutskottets sammanträde 2018-06-12.
Beslutsunderlag
Direktionens beslut 2018-05-18, § 20
_________________________________________________________
Utdrag:

Ledningsutskottet 2018-06-12
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Ks § 166 Ansökan från kommunstyrelsens
integrationspott – Kvar i Eksjö
Dnr 2018-KLK0072
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att av föreningen Kvar i Eksjö begära en komplettering avseende de
integrationsinsatser föreningen planerar att använda bidraget till, samt
att delegera till ledningsutskottet 2018-06-12, att fatta beslut i ärendet.
Ärendebeskrivning
Föreningen Kvar i Eksjö har i skrivelse 2018-04-02, ansökt om 700 tkr från
kommunstyrelsen integrationspott för föreningar. Föreningen bifogar protokoll
för bildandet av föreningen, stadgar och verksamhetsberättelse.
Föreningen Kvar i Eksjö bildades 2018-03-11. Målgruppen för föreningens
verksamhet är ensamkommande, asylsökande ungdomar och föreningens syfte
är att på ideell basis ge stöd och hjälp till ungdomarna så att de kan bo kvar i
Eksjö kommun.
Ett specifikt syfte är att försöka möjliggöra för de som fyllt 18 år, eller blivit
åldersuppskrivna att bo kvar i Eksjö kommun under hela asylprocessen, också
efter det att de inte längre får bo kvar i kommunens boenden. Föreningen har
identifierat 25 hemlösa ungdomar i Eksjö kommun. 15 av de 25 ungdomarna
bor i ideella familjehem, rum eller små lägenheter. Nio ungdomar saknar
fortfarande ordnat boende och mår mycket dåligt av det. Föreningen arbetar
intensivt med att hitta lösningar som möjliggör för dessa ungdomar att bo kvar i
Eksjö, i första hand söker de ideella familjehem.
Föreningen vill även genom sina medlemmar fungera som ett nätverk för
civilsamhället i Eksjö i insatser riktade mot nyanlända, liksom verka för en god
integration i samhället av nyanlända och utgöra en motvikt mot
främlingsfientlighet.
Föreningen Kvar i Eksjö har baserat sin ansökan om 700 tkr enligt beräkningen:
25 ungdomar multiplicerat med årets kvarvarande 9 månader multiplicerat med
2 500 kr som utgör sökbara medel för ideella värdfamiljer = 562 500 kr, som
föreningen valt att avrunda till 700 tkr.
Södra Vedbo pastorat har tillsammans med föreningen Kvar i Eksjö ansökt om
pengar från Linköpings stift och beviljats 427 500 kr. Utöver detta har
föreningen Kvar i Eksjö inga externa pengar.
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I riktlinjerna för ansökan från kommunstyrelsen integrationspott framgår att
potten i första hand vänder sig till ideella organisationer och föreningar som vill
underlätta för nyanlända och asylsökande att integreras i vår kommun. Därav
kan inte ansökta medel om 700 tkr avseende bidrag till värdfamiljer beviljas.
Däremot kan kommunen bevilja föreningsbidrag till Kvar i Eksjös
integrationsarbete och deras mål att arbeta för god integration i samhället av
nyanlända. Integrationsinsatserna för gruppen ungdomar kan involvera
aktiviteter med värdfamiljer i syfte att främja integrationsprocessen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde framkommer avsaknad av vilka
integrationsinsatser föreningen ämnar använda ansökta medel till, varför en
komplettering begärs.
Beslutsunderlag

Ansökan från föreningen Kvar i Eksjö, 2018-04-02
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Tingvall, 2018-05-08
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 92
_________________________________________________________
Utdrag:

Föreningen Kvar i Eksjö
Ledningsutskottet 2018-06-12
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Ks § 167 Dataskyddsombud, kommunstyrelsen
Dnr 2018-KLK0089
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Erik Selander utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och
med 2018-05-25.
Ärendeskrivning
Höglandskommunerna har tillsammans med Höglandsförbundet anställt ett
gemensamt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska utföra de uppgifter
som finns specificerade i den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft
den 25 maj 2018.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingarna som görs inom dess sektor. Den som är personuppgiftsansvarig ska utse en fysisk person till dataskyddsombud. Dataskyddsombudets
arbetsuppgifter framgår av Art. 39, Europaparlamentets och rådets förordning
2016/679, 2016-04-27.
Den nya lagstiftningen dataskyddsförordningen, på engelska General Data
Protection Regulation (GDPR), träder i kraft 2018-05-25.
Dataskyddsförordningen ersätter då personuppgiftslagen. Enligt
dataskyddsförordningen, Art. 37, ska den personuppgiftsansvarige utse ett
dataskyddsombud.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-05-03
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 93
_________________________________________________________
Utdrag:
Erik Selander, Höglandsförbundet
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Ks § 168 Uppdragsbeskrivning,
kommundirektören
Dnr 2018-KLK0105
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppdragsbeskrivning för kommundirektören.
Ärendebeskrivning
Uppdragsbeskrivning för kommundirektören redovisas. Kommundirektören är
kommunens ledande tjänsteman och anställd av kommunstyrelsen.
I beskrivningen framkommer bland annat att kommundirektören svarar för
arbetsgivarrollen gentemot sektorscheferna, är lönesättande chef och ansvarar
för utvecklings- och lönesamtal med sektorscheferna. Kommundirektören har
att tillse att sektorscheferna i sina uppdrag också beaktar kommunövergripande
frågor och anlägger ett koncernperspektiv. Kommundirektören leder och
fördelar arbetet i förvaltningen och är även chef över kommunledningskontoret.
Vidare framkommer att det i kommundirektörens övergripande uppgifter ingår
att
 utveckla principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och
kontroll utifrån av kommunfullmäktige och kommunstyrelsens antagna
styrdokument.
 verka för en tydlighet i roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda
och tjänstemän
 initiera och driva kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete
 verka för efterlevnad av beslutade policies, riktlinjer och handlingsplaner
Dokumentet ska aktualitetsprövas vart fjärde år eller vid behov.
Beslutsunderlag

Uppdragsbeskrivning för kommundirektören
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 94
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektören
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Ks § 169 Revisionsreglemente,
Höglandsförbundet – representant till
arbetsgrupp
Dnr 2018-KLK0106
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
att utse Anders Gustafsson att ingå i arbetsgruppen för att ta fram nytt
revisionsreglemente för Höglandsförbundet.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 12 kap 18 §, får kommunfullmäktige anta ett reglemente
om revisionen. Höglandsförbundets arbetsutskott ser stora fördelar med ett
sådant reglemente och har 2018-05-03, § 42, givit förbundschefen i uppdrag att,
tillsammans med en politisk representant per medlemskommun, bilda en
arbetsgrupp i syfte att arbeta fram ett förslag till revisionsreglemente för
Höglandsförbundet.
Beslutsunderlag
Höglandsförbundet arbetsutskottets beslut 2018-05-03, § 42
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 95
___________________________________________________________
Utdrag:

Anders Gustafsson
Höglandsförbundet, förbundschef Malena Tovesson
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Ks § 170 Eksjö International Tattoo - avtal
Dnr 2016-KLK0244
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera att föreningen inte har möjlighet att genomföra Eksjö International
Tattoo 2018,
att tidigare erhållet bidrag används för att hantera upparbetade kostnader i
samband med planeringen av Tattoo 2018, medan kvarstående medel tillförs
genomförande av Tattoo 2020,
att kommunen åtar sig att stå som arrangör för Eksjö International Tattoo
år 2020, samt
att föreningen Eksjö International Tattoo får i uppdrag att ta fram en
överenskommelse som innebär att föreningen svarar för arrangemangets
praktiska genomförande 2020.
Ärendebeskrivning
Föreningen Eksjö International Tattoo har 2018-03-26 meddelat
kommunstyrelsen att det inte är möjligt att genomföra Eksjö International
Tattoo 2018. Orsaken är svårigheten att kunna boka tillräckligt med orkestrar
med den profil som behövs.
Kommunen åtar sig att stå som arrangör för Eksjö International Tattoo år 2020.
För ändamålet har kommunen för avsikt att anslå 200 tkr. Övrig finansiering
sker genom biljettförsäljning, sponsring med mera.
En överenskommelse ska tas fram av föreningen Eksjö International Tattoo där
föreningen åtar sig att svara för arrangemangets praktiska genomförande, vilket
omfattar planering, förberedelser och genomförande av sponsoraktiviteter,
marknadsföring, biljettförsäljning, transport och logi för orkestrar, musikaliskt
genomförande och övriga aktiviteter som föranleds av Eksjö Tattoo 2020. I
åtagandet ingår inte genomförande av allmänna marknadsföringsaktiviteter och
representation från kommunens sida.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 307
Ledningsutskottets beslut 2017-10-10, § 165
Förslag till avtal och budget, Föreningen Eksjö International Tattoo
Ledningsutskottets beslut 2017-11-07, § 175
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 293
Skrivelse från föreningen Eksjö International Tattoo, 2018-03-26
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-05-09
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 96
____________________________________________________________
Utdrag:

Föreningen Eksjö International Tattoo
Ekonomiavdelningen
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Ks § 171 Samråd inför fastställande av
Mediacenter Jönköpings läns budget 2019
Dnr 2018-KLK0093
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisat förslag avseende budget 2019 för Mediacenter
Jönköpings län.
Ärendebeskrivning
I enlighet med förbundsordningen för Mediacenter i Jönköpings län översänds
förslag till budget 2019 för samråd i medlemskommunerna.
Mediacenters direktion avser att höja medlemsavgiften 2019, vilket för Eksjö
kommun innebär 463 tkr, en ökning om 14 tkr mot föregående år.
Beslutsunderlag
Samråd inför fastställande av Mediacenters budget 2019, 2018-05-04
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 97
________________________________________________________
Utdrag:

Mediacenter Jönköpings län
Ekonomiavdelningen
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Ks § 172 Översyn av larmplaner, anpassad
utalarmering m.m.
Dnr 2018-KLK0107
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till förvaltningen att anpassa larmplanerna i syfte att förfina
storleken på utryckningsstyrkan i förhållande till inträffad händelse, samt
att utifrån ovanstående beslutade uppdrag minska ramen för
räddningstjänsten med 400 tkr, från och med 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat budgetunderlag för planperioden
2019-2021.
Räddningstjänsten påbörjade redan 2017 en anpassning av larmplanerna i syfte
att förfina storleken på utryckningsstyrkan i förhållande till inträffad händelse.
Denna kommer att slutföras 2018, vilket bedöms kunna ge en helårseffekt
2019 om cirka 400 arbetstimmar, som medför en betydande ekonomisk effekt.
Antal larm minskade 2017, vilket även gjorde att antalet arbetstimmar sjönk. I
budgetprocessen 2018-2020 tillfördes räddningstjänsten 400 tkr för utökat
antal utryckningar. Bedömningen är att räddningstjänsten för 2019 kan avstå
ramökningen om 400 tkr som infördes 2018, utifrån en justering av
larmplanerna.
Beslutsunderlag
Budgetunderlag för planperioden 2019-2021, från ekonomiavdelningen
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 98
_________________________________________________________
Utdrag:

Räddningstjänsten
Ekonomiavdelningen
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Ks § 173 Reducering av utryckningsstyrkan i
Eksjö
Dnr 2018-KLK0108
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att minska utryckningsstyrkan vid räddningstjänsten i Eksjö med en tjänst per
beredskapsgrupp, vilket totalt omfattar tre tjänster.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat budgetunderlag för planperioden
2019-2021.
Konsekvenserna för brukaren/kunden om den initiala styrkan i Eksjö minskar
med en brandman, gör att förmågan sjunker vid komplexa händelser med
snabba förlopp. Förmågan att göra flera viktiga saker samtidigt minskar och
effekterna av händelsen riskerar att förvärras.
Konsekvenserna för medarbetare/verksamhet då tre fasta tjänster försvinner,
kan beroende på bemanningsläget hösten 2018, medföra att tre medarbetare
sägs upp.
De ekonomiska konsekvenserna, utifrån 2017 års avtalsnivå, omfattar en
besparing om 450 tkr per år 2019-2021.
Kommunen har ett handlingsprogram enligt Lagen om skydd om olyckor som
reglerar kommunens ambition med räddningstjänsten. Detta fastställs av
kommunfullmäktige och ska underställas Länsstyrelsen för samråd innan
fastställande. Kommunstyrelsen, i egenskap av ansvarig nämnd, uppdrar åt
förvaltningen att ta fram förslag till kommunfullmäktige som innebär att
styrkan reduceras. Ett reviderat handlingsprogram tas därefter fram, med
tillhörande riskanalys, och samråd sker kring förändringen med Länsstyrelsen.
Slutligen presenteras förslag till kommunstyrelsen för fastställande av
ändringen av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Budgetunderlag för planperioden 2019-2021, från ekonomiavdelningen
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 99
_________________________________________________________
Utdrag:

Räddningstjänsten
Ekonomiavdelningen
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Ks § 174 Budget 2019-2020 - KLK
Dnr 2018-KLK0116
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att genomföra minskning av kostnad, motsvarande en tjänst, snarast och med
full effekt 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-08, § 219, att uppdra till nämnderna att
överväga effektuering av på budgetberedningen 2018-04-25—26 redovisade
förslag, för att få möjlighet till effekt 2018.
Följande förslag redovisades vid det tillfället:
Minskning med 1,0 kommunikatör
Åtgärd innebär
Om det sker en minskning av 1,0 kommunikatör kan inte efterfrågat behov
för denna typ av tjänster upprätthållas. Det innebär antingen att verksamheten
avstår kommunikation med brukare/externa kunder eller att verksamheten
vänder sig till extern leverantör till högre kostnad.
Konsekvenser för brukaren
För en kostnadsbesparing för förvaltningen krävs att verksamheterna minska
sin kommunikation, förslagsvis genom att minska till färre kanaler.
Exempelvis bör webben vara den kanal som nyttjas. Övriga kanaler endast
efter restriktiv bedömning.
Konsekvenser för medarbetare/verksamhet
För kvarvarande kommunikatörer blir inte arbetsmängden mer då minskning
av arbetsuppgifter sker med samma mängd som motsvarar 1,0 tjänst. Något
mer personberoende.
Konsekvenser för medborgaren/invånaren
Se konsekvenser för brukaren.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomisk konsekvens för år:
Belopp i tkr
2019
0 (eftersom tjänsten är ofinansierad)
2020
0 (eftersom tjänsten är ofinansierad)
2021
0 (eftersom tjänsten är ofinansierad)
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Att minska arbetskraften på kommunikationsavdelningen medför en stor risk
för ökade kostnader på andra sektorer genom ökat konsultstöd, ökade
tryckkostnader och ökade kostnader för platsannonser. För att detta inte ska
uppstå krävs en omfördelning av arbetsuppgifter på avdelningen och en sänkt
ambitionsnivå. På sektorerna krävs motsvarande åtgärder.
Åtgärden innebär inte att det går att sänka budgetramen eftersom en tjänst ska
finansieras genom minskade kostnader för sektorerna. Åtgärden gör däremot
att vi minskar ett befarat underskott på kommunledningskontoret eller att
sektorerna inte belastas kostnaden.
Kommunikatörsenheten har under tiden oktober 2016 till mars 2017
förstärkts med 1,8 tjänst. Syftet med denna förstärkning var dels att aktivt
jobba med alternativa kommunikationskanaler för platsannonsering (från
annonsering i dagspress till annonsering i sociala medier vid behov), och dels
att erbjuda interna resurser till förmån från externa reklambyråer (kostnad för
1 extern timme motsvarar 3 interna timmar). Samtidigt har kommunikatörerna
haft i uppdrag att samla det totala behovet av kommunikations och med sin
kompetens rekommendera ”rätt” kanaler och vid behov av trycksaker styrt
detta till internt tryck istället för externt. Det har inte tillförts några
budgetmedel och det har inte skett någon omfördelning av budgetmedel ifrån
sektorerna för detta arbete. I
I kommunikationsavdelningens internbudget har vissa omfördelningar gjorts
för att täcka delar av utökningen, men totalt innebär detta att motsvarande 1,0
tjänst kommunikatör är ofinansierad i förvaltningen som helhet.
Kostnad utökning kommunikatörer 905 tkr/år
Minskad kostnad platsannonsering 2015-2017 - 467 tkr/år
Minskad kostnad tryck 2015-2017 - 274 tkr/år
Minska kostnad reklam 2015-2017*- 347 tkr/år
* Kostnad för reklam behöver kvalitetssäkras. Utredning pågår.

Motsvarande 1,0 tjänst är idag inte finansierad via budgetmedel. Ska tjänsten
vara kvar behöver budgetmedel motsvarande 500 tkr antingen tillföras eller
omfördelas ifrån andra verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-05-21
Ledningsutskottets beslut 2018-05-24, § 113
________________________________________________________
Utdrag:

Kommunikationsavdelningen
Ekonomiavdelningen
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Ks § 175 Biblioteket, Ingatorp –
besparingsåtgärd
Dnr 2018-Tun0086
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att stänga biblioteksfilialen i Ingatorp för allmänheten, då vårterminen 2018 är
avslutad.
Ärendebeskrivning
I budgetarbetet 2018 har förslag lagts om att stänga biblioteksfilialen i Ingatorp
från och med år 2019 för allmänheten, och övergå till att bli endast ett
skolbibliotek för Ingatorps skola. Åtgärden utgör en besparing om 148 tkr.
Besökssiffrorna för Ingatorps bibliotek har de senaste åren varit låga och inte i
paritet med de resurser som läggs på att hålla öppet för allmänheten. Enligt 2017
års besöksstatistik var det i genomsnitt sju besökare per öppethållande. Närheten
till Eksjö och Mariannelunds bibliotek motiverar även en stängning av
biblioteksfilialen i Ingatorp.
En nedläggning innebär att ansvaret för biblioteket till fullo övergår till
Ingatorps skola. Rektor på Ingatorpsskolan påtalar i skrivelse att det är
betydelsefullt att bibliotekarie finns på plats, då det är till stor hjälp för skolans
elever och personal.
En kontakt är tagen med Ingatorps Samhällsförening om föreningen kan tänka
sig att bemanna biblioteket, vilket de meddelar dessvärre inte är möjligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén, 2018-05-08
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-05-16, § 61
_____________
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Ks § 176 Träbyggnadsstrategi - yttrande
Dnr 2018-Sbn0048
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i efterhand godkänna vidtagen åtgärd.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Klimatrådet, har översänt remissen
”Träbyggnadsstrategi Jönköpings län”. Syftet är att lyfta fram, utveckla och öka
träbyggandet av höga hus i Jönköpings län. Målet är att om 5-10 år ska trä vara
ett självklart alternativ i allt byggande i Jönköpings län, vilket kraftfullt bidrar till
länets Klimatvision om ett Plusenergilän.
Vid dagens sammanträde presenterar arkitekten förslag till yttrande.
Sammanfattningsvis ser Eksjö kommun positivt på att regionen arbetar för en
större användning av trä i byggandet. Samverkan är positivt för kunskapsutbyte
mellan olika aktörer och kan även ses som en kunskapshöjande åtgärd.
I den regionala träbyggnadsstrategin föreslås att kommuner och regionen ska
ansvara för att i de enskilda fall då trä inte används redovisa orsakerna och hur
kunskap om möjligheterna med trä som byggnadsmaterial inhämtas inför nästa
projekt. I yttrandet ställer Eksjö kommun ställer frågan om det är rimligt att i
varje enskilt fall redovisa detta, eller om det är mer intressant att jämföra större
projekt och jämförelser mellan olika kommuner.
Beslutsunderlag
Remiss Träbyggnadsstrategi Jönköpings län, 2018-02-15
Yttrande, 2018-05-16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-16, § 103
____________________________________________________________
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Ks § 177 Skolskjutsreglemente 2018
Dnr 2017-BUN0115
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna reviderat skolskjutsreglemente för Eksjö kommun, samt
att skolskjutsreglementet ska gälla från och med läsåret 2018/2019.
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden förslog 2018-01-17 kommunstyrelsen att godkänna
reviderat skolskjutsreglemente och att det skulle gälla från och med läsåret
2018/2019.
Vid kommunstyrelsens sammanträde återremitterades ärendet för att ta fram
förslag på temporär lösning för hantering av kompisåkning i mån av plats, tills
ny upphandling av skolskjuts är klar. Redan vid barn- och ungdomsnämndens
sammanträde 2018-01-17 redovisades nedanstående svårigheter och dilemman
med kompisåkning.
Säkerhet: I händelse av olycka måste barn- och ungdomssektorn veta vilka
elever som befinner sig på skolskjutsturen. Turlistor över skolskjutsberättigade
elever tas fram i skolskjutsprogrammet, men där går inte att se vilka kompisar
som åker med i fordonet.
Skolskjutsbeslut: För att en elev ska beviljas skolskjuts i mån av plats ska
eleven kunna åka samtliga turer till och från skolan, annars avslås ansökan. Svårt
att försvara att kompisar istället kan åka med i skolskjutsen de dagar som det
finns lediga platser.
Fordonsstorlek: Storlek på skolskjutsfordon beställs utifrån antalet elever som
har laglig rätt till skolskjuts. Om entreprenören med kort varsel måste byta ut en
buss, t ex på grund av service, besiktning, fordon som inte fungerar och dylikt,
tas endast hänsyn till hur många som är skolskjutsberättigade och antalet lediga
platser kan bli förändrat.
Bokning och ansvar: Entreprenörerna har ingen bokningscentral för detta.
Entreprenörerna har olika personer som svarar via växelnumret och det kan vara
olika chaufförer på turerna. Det har hänt att vårdnadshavare ”bokar” platser
med olika personer vilket kan resultera i att flera barn står och ska åka med
transporten än vad det finns platser i fordonet. Vem ansvarar då för att avgöra
vem eller vilka kompisar som ska få åka med? Skolskjutsen har en avgångstid
och det finns inte tid att ringa vårdnadshavare. Om eleven/eleverna inte har
fritidsplats – vem ansvarar då för eleven/eleverna till dess att vårdnadshavare
har möjlighet att komma? Hur säkerställer barn- och ungdomssektorn att
vårdnadshavare vet var eleven är om eleven inte får plats i skolskjutsen?
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Barn- och ungdomssektorn kommer att fortsätta undersöka möjligheterna till en
juridisk säker kompisåkning som inte belastar skolans personal i den
utsträckning som framkommit hittills i utredningen. I nuläget är entreprenörer
och skolchef överens om att det inte finns någon rättssäker lösning som någon
av parterna kan verkställa. Skolchefen återkommer så snart en acceptabel lösning
har hittats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef, 2018-05-16
Tjänsteskrivelse, skolchef, 2017-11-16
Skollagen, 2010:800
Förordningen om skolskjutsning, SFS 1970:340
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS 1988:17
Eksjö kommuns skolskjutsreglemente antaget av kommunfullmäktige
2016-06-21, § 141
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-05-16, § 88
____________________________________________________________
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Eksjö Taxi
Taxi Nyberg
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Ks § 178 Hyror elevhemmen
Dnr 2018-BUN0043
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagna hyresbelopp för läsåret 2018/2019.
Ärendebeskrivning
Enligt hyreskontrakten ska barn- och ungdomsnämnden fastställa hyrorna för
elevhemmen i Eksjö kommun. Eksjö Gymnasium föreslår uppräkning av
hyrorna med 3 procent, vilket motsvarar den ökning som skett sedan föregående
läsår avseende löneutveckling samt hyres- och driftkostnadssökningar.
Debitering sker 10 månader per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom Eksjö Gymnasium, reviderad 2018-05-17
KPI-utveckling, Löneutveckling enligt personalavdelningen
Aktuella hyresnivåer samt senaste fakturor avseende driftskostnader
Barn- och ungdomsnämndens beslut 218-05-16, § 90
__________________________________________________________
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Barn- och ungdomssektorn
Ekonom, Eksjö Gymnasium
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Ks § 179 Betänkande Bidragsbrott och
underrättelseskyldighetvid felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen
(SOU 2018:14)
Dnr: 2018-SocN0038
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna yttrande över betänkandet Bidragsbrott och
underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen- en
utvärdering (SOU 2018:14).
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun, socialnämnden, har av Finansdepartementet inbjudits att yttra
sig över betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen- en utvärdering (SOU 2018:14).
Socialnämnden tillstyrker utredarens förslag om att lagen om
underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet utvidgas
och får ett ökat tillämpningsområde, samt ser att de positiva konsekvenserna av
förslagen i betänkandet överväger och att de kan komma att tydliggöra och
underlätta handläggningsarbetet inom kommunerna över tid.
Socialnämnden förslår dock att konsekvensanalysen bör fördjupas avseende
förslagens påverkan på kommunernas möjligheter att handlägga/administrera
den ökade arbetsbördan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare Åsa Löfkvist, 2018-04-13
Socialnämndens beslut 2018-05-16, § 66
____________________________________________________________
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Ks § 180 Förskola i Kvarnarp, Eksjö – utökning
av avdelningar - information
Dnr 2016-BUN0085
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-03, § 97,
att nybyggnationen av förskolan i Kvarnarp, Eksjö, utgörs av ytterligare tre
avdelningar och omfattar totalt sex avdelningar,
att uppdra till Eksjö Kommunfastigheter AB och Eksjöbostäder att planera och
projektera enligt utredningens förslag så att förskolan kan tas i bruk från och
med januari 2020,
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen i juni ta fram förslag på
hur man kan skapa Kvarnarps nya förskola på ett hållbart sätt ur ett
helhetsperspektiv, utifrån Eksjö kommuns vision och Agenda 2030,
samt att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Hållbarhetsstrategen informerar vid dagens sammanträde bland annat om de
globala målen för hållbar utveckling, såsom att utrota hunger, konsumtion,
produktion och kloka partnerskap. Vidare relateras till kommunens nya vision,
där man tänker gemensamma resurser, kommunikation, arbetsmiljö, och
hållbarhetsperspektiv.
I förstudien har man diskuterat vad som gör förskolan Kvarnarp hållbar –
socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Ett antal punkter är framtagna som man
ska ta hänsyn till, såsom processen, mötesplats, barnperspektiv, utemiljö,
utformning av byggnaden, omgivning, infrastruktur och trafik, tillgänglighet och
överblick. Den bästa placeringen utifrån ovanstående parametrar är norra delen
av jordgubbsfältet vid Kvarnarp 3:1.
En översiktlig tidplan har tagits fram och redovisas. En realistisk tidplan innebär
att förskolan står klar vintern 2021-2022.
Den riskanalys som tagits fram visar på ett antal problemställningar som kan
inträffa, och därför behöver ha lösningar.
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Kommunstyrelsen är positiv till hållbarhetstankarna i projektet som ligger i linje
med antagen vision för Eksjö kommun. Likaså till placeringen av förskolan och
den uppdaterade tidsplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-03, § 97
-----
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Ks § 181 Revisionens granskning av jämställd
tillämpning av kommunala medel
Dnr 2018-KLK0040
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad rapport till tillväxt- och utvecklingsnämnden, med
återredovisning till fullmäktige senast 2018-09-20.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har gett Deloitte i uppdrag att genomföra en granskning
avseende jämställd tillämpning av kommunala medel inom kultur- och
fritidsområdet. Granskningens syfte var att granska om tillväxt- och
utvecklingsnämnden har en ändamålsenlig resursfördelning som säkerställer en
jämställd tillämpning av kommunala medel.
Utifrån genomförd granskning och kompletterande inhämtning av information
rekommenderar kommunrevisionen 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.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse, 2018-05-08
Granskningsrapport januari 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-17, 107
Utdrag:
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Ks § 182 Regler för kommunala bidrag till
trossamfund och föreningar i Eksjö kommun –
motion
Dnr 2018-KLK0097
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad motion till tillväxt- och utvecklingsnämnden med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2018-11-15.
Ärendebeskrivning
Sven-Olov Lindahl (L) framför i motion inkommen 2018-05-14 följande.
Kommunfullmktige antog 2016-10-20 ett integrationspolitiskt program, där
det fastslogs att ett övergripande mål för kommunen är att lagar och
grundläggande normer följs, att nolltolerans råder mot alla former av
diskrimingering, samt att grundläggande demokratiska värden respekteras.
Rätten till trosfrihet, människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, social
ställning och härkomst, har uppnåtts efter en mer än 150-årig kamp, i vårt
land.
Efter flera år av att Myndigheten för stöd till trossamfund svajat på kraven för
bidrag, går nu socialdemokratiska partiet i år till val på att bidrag ska vara
förknippade med krav på följsamhet mot demokratiska värderingar. Som
liberal delar motionären helt den uppfattningen.
Sven-Olov Lindahl (L) yrkar på att reglerna för utbetalning av kommunala
bidrag i kommunen ändras, så att en förutsättning för dessa är att trossamfund
och föreningar, i stadgar och agerande, visar en följsamhet mot grundläggande
demokratiska värden. Föreningar som diskriminerar på grund av kön, etnicitet,
sexuell läggning eller härkomst, ska nekas kommunala bidrag.
Beslutsunderlag
Motion från Sven-Olov Lindahl (L), 2018-05-14
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-17, § 115
________________________________________________________
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Ks § 183 Utskottsprotokoll 2018-05-15 och
2018-05-24, samt beslut fattande med stöd av
delegation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ledningsutskottets protokoll 2018-05-15 och 2018-05-24, samt beslut fattade
med stöd av delegation anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från ledningsutskottets sammanträden 2018-05-15 och 2018-05-24,
samt beslut fattade med stöd av delegation redovisas.
-----
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Ks § 184 Nämndernas protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nämndernas protokoll anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från
Barn- och ungdomsnämnden 2018-05-16
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-16
Socialnämnden 2018-05-16, samt
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2018-05-16 redovisas.
-----
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