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Ks § 1 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Ks § 1 Godkännande av föredragningslistan ......................................................................... 3
Ks § 2 Höglandets samordningsförbund – verksamhetsplan 2018, budget
2019-2020.................................................................................................................................... 5
Ks § 3 Revisionens granskning av verkställande av kommunfullmäktiges
beslut avseende motioner – rapport ....................................................................................... 6
Ks § 4 Policy för arbetsmiljö och hälsa ................................................................................. 8
Ks § 5 Internationell policy för Eksjö kommun .................................................................. 9
Ks § 6 Uppsägning av vänortsavtal – Barlinek, Polen ......................................................11
Ks § 7 Uppsägning av vänortsavtal – Schneverdingen, Tyskland ...................................13
Ks § 8 Uppsägning av vänortsavtal – Neusäss, Tyskland .................................................15
Ks § 9 Kvarnarps Gård, framtida användning ....................................................................17
Ks § 10 Ägardirektiv helägda bolag .....................................................................................19
Ks § 11 Avkastningskrav ........................................................................................................20
Ks § 12 Det kommunala budgetarbetet – motion ..............................................................22
Ks § 13 Arbetskläder till berörd personal, motion .............................................................25
Ks § 14 Markera med vit gatsten tidigare storlek på Stora Torget i Eksjö medborgarförslag .....................................................................................................................27
Ks § 15 Eksjö kommun bör låta göra och bekosta en staty eller byst av
överste Per Jönsson Stålhammar - medborgarförslag ........................................................28
Ks § 16 Ge vikarier inom hemtjänst och vårdboende 14 dagars
introduktionsutbildning - medborgarförslag........................................................................30
Ks § 17 Återgå till det tidigare väl fungerande kommunikationssystemet inom
hemtjänsten - medborgarförslag ............................................................................................32
Ks § 18 Om forskningsresanden Otto Nordenskjöld från Hässleby,
Mariannelund – medborgarförslag ........................................................................................33
Ks § 19 Obesvarade motioner och medborgarförslag ......................................................34
Ks § 20 Finansrapport per 2017-12-31 ...............................................................................35
Ks § 21 Budgetuppföljning per 2017-12-31.........................................................................37
Ks § 22 Internbudget 2018 – förvaltningen .......................................................................38
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Ks § 23 Ansökan från kommunstyrelsens integrationspott – Hjältevad
Mariannelund IS .......................................................................................................................39
Ks § 24 Kommunalt anslag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv 2018 indexreglering ..........................................................................................................................41
Ks § 25 Riktlinje med rutiner, arbetsmiljö ...........................................................................42
Ks § 26 Riktlinje med rutin, kränkande behandling ..........................................................44
Ks § 27 Riktlinje med rutin, rehabilitering ..........................................................................45
Ks § 28 Riktlinje med rutin, alkohol och droger ................................................................46
Ks § 29 Riktlinje med rutin, rökfri arbetstid .......................................................................47
Ks § 30 Riktlinje med rutin, friskvård ..................................................................................49
Ks § 31 Framtida finansiering av kommunal utveckling ..................................................50
Ks § 32 Löneöversyn 2018 ....................................................................................................51
Ks § 33 Uppsägning av samarbetsavtal avseende gemensam
överförmyndarnämnd, Eksjö-Aneby ...................................................................................52
Ks § 34 Riktlinje för nedtagning av träd på kommunal mark ..........................................53
Ks § 35 Belysning på Norrtullskolan, Eksjö - finansiering ...............................................55
Ks § 36 Skolskjutsreglemente 2018 ......................................................................................56
Ks § 37 Överflyttning av Skog och Park från HIA till Eksjö Energi ............................57
Ks § 38 Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning
från sluten hälso-och sjukvård i Jönköpings län .................................................................58
Ks § 39 Fördelning av omvårdnadsalternativ ur ett brukarperspektiv ............................59
Ks § 40 Renovering av ishallen, Eksjö .................................................................................61
Ks § 41 Revisionens granskning av konkurrensutsättning av byggentreprenad
vid Nannylund – rapport ........................................................................................................62
Ks § 42 Upprustning av badplatsen nedanför Sjöängen, brygga och bord,
samt bättre väg ner till sjön – medborgarförslag ................................................................63
Ks § 43 Asfalt på en grusväg runt udden nedanför Sjöängen –
medborgarförslag .....................................................................................................................64
Ks § 44 Anmälningsärenden ..................................................................................................65
Ks § 45 Utskottsprotokoll 2017-12-11 och 2018-01-16, samt beslut fattande
med stöd av delegation ...........................................................................................................66
Ks § 46 Nämndernas protokoll .............................................................................................67
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Ks § 2 Höglandets samordningsförbund –
verksamhetsplan 2018, budget 2019-2020
Dnr 2017-KLK0224
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisat förslag till budget 2018 och verksamhetsplan
2019 – 2020 för Höglandets samordningsförbund.
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet bildades 2011-04-01, och består av kommunerna
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda, samt
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa
och rehabilitering i allmänhet.
Pågående projekt är bland annat
- Jobb istället för aktivitetsersättning
- IT-spåret
- Samverkans-uppdrag
- Psykiatrivecka
Verksamhetsplan 2018, och budget 2019-2020 har upprättats av
samordningsförbundet och överlämnats till ägarna för kännedom och
samråd.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2018, budget 2018-2020 – Höglandets samordningsförbund
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 3 Revisionens granskning av
verkställande av kommunfullmäktiges beslut
avseende motioner – rapport
Dnr 2017-KLK0191
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslaget yttrande, samt
att anmäla detsamma till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
granskning av verkställande av fullmäktiges beslut avseende motioner,
som sammanfattas i en rapport. Av den framgår revisionens iakttagelser
och rekommendationer.
Deloitte framhåller följande rekommendationer:
-

Sträva efter att även vid återremisser minimera handläggningstiden för
motioner
Tillse att en dokumentationsrutin utvecklas gällande verkställande av
motioner så att dessa hanteras på ett tillbörligt sätt och kan frambringas
vid behov
Utveckla en kommunövergripande mall rörande dokumentation av
verkställigheten gällande motioner
Utveckla en kommunövergripande rutin gällande rapportering till
kommunfullmäktige, samt handlingsplan gällande hantering av avvikelser
från fullmäktigebeslut.

Följande kommentarer redovisas över granskningsrapporten:
Sträva efter att även vid återremisser minimera handläggningstiden för motioner
I kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen 2014-09-25, står att en motion
bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett halvår från det att
motionen väcktes. I det fall en motion återremitteras inom detta tidsintervall,
finns i dagsläget ingen tidsaspekt för nytt beslut. För att minimera
handläggningstiden vid återremiss inför kommunstyrelsen en målsättning att
det ska hanteras i kommunfullmäktige inom tre månader.
Tillse att en dokumentationsrutin utvecklas gällande verkställande av motioner
så att dessa hanteras på ett tillbörligt sätt och kan frambringas vid behov
Kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendationen.
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Utveckla en kommunövergripande mall rörande dokumentation av
verkställigheten gällande motioner
Kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendationen.
Utveckla en kommunövergripande rutin gällande rapportering till
kommunfullmäktige, samt handlingsplan gällande hantering av avvikelser från
fullmäktigebeslut.
Kommunstyrelsen föreslår att rutin upprättas avseende rapportering av
såväl verkställda beslut, som avvikelser med kommentarer, att redovisa till
kommunfullmäktige två gånger årligen (januari och september).
Beslutsunderlag
Granskningsrapport jämte missiv från revisionen, 2017-09
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 194
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 298
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz 2018-01-12
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 4
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 4 Policy för arbetsmiljö och hälsa
Dnr 2017-KLK0229
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till Policy för arbetsmiljö och hälsa, samt
att densamma ersätter tidigare antagen policy.
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp bestående av en representant från vardera sektor, samt tre
fackliga representanter, har sedan hösten 2016 genomfört revidering av
policydokumenten för hälsa och arbetsmiljö. Detta har dels gjorts till följd av
den nya arbetsmiljöföreskriften, 2015:04 (Organisatorisk och social
arbetsmiljö,) som trädde i kraft 2016-03-31, och dels av att en uppdatering av
policy var nödvändig.
Arbetsgruppen konstaterade initialt att en översyn kring strukturen för dessa
dokument behövde genomföras. En policy för ämnesområdena hälsa och
arbetsmiljö har upprättats, och att de dokument som idag är policy revideras
till riktlinjer.
Policyn för arbetsmiljö och hälsa är övergripande och innehåller kortfattat
vision, syfte, mål och ansvar för hela arbetsmiljö- och hälsoområdet.
Mål, ansvar och rutiner för varje enskilt område finns i riktlinjerna.
Områdena utgörs av
- Arbetsmiljö
- Rehabilitering
- Kränkande behandling
- Alkohol och droger
- Rökfri arbetstid
- Friskvård
Förslag till ny policy presenterades, samverkades och tillstyrktes i centrala
samverkansgruppen 2017-12-28.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljö och hälsa, policy
Tjänsteskrivelse från PA-konsult Martina Jönsson, 2018-01-16
Tidigare version av Arbetsmiljöpolicy 2008-2017
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 5
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 5 Internationell policy för Eksjö kommun
Dnr 2017-KLK0128
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen Internationell policy för Eksjö kommun, samt
att densamma ersätter tidigare antagen policy, kommunfullmäktige
2013-04-25, § 82.
Ärendebeskrivning
Syftet med att ta fram en ny internationell policy är att ge en tydligare
ansvarsfördelning och inriktning för hur det internationella arbetet ska
bedrivas, samt ge underlag för prioriteringar inom verksamheten.
Utvecklingsrådet Internationella rådet inrättades 2014. Rådet är ett politiskt
sammansatt råd med syfte att följa utvecklingen och avge förslag till
förbättringar och verksamhetsförändringar inom sakområdet, internationellt
arbete. Tills stöd för arbetet finns sedan tidigare en antagen Internationell
policy.
Mot bakgrund av en alltmer internationaliserad värld, där människor reser
mer än tidigare, arbetar över landsgränser, studerar, deltar i olika
samverkansprojekt och där det offentliga Sverige och därmed kommunerna i
hög grad påverkas av EU-beslut och direktiv, finner rådet det rimligt att
förnya tidigare antagen policy.
I förslaget till ny internationell policy framgår att de övergripande målen för
det internationella arbetet är att
- ge alla medborgare, särskilt våra barn och ungdomar, ökad förståelse och
kunskap om människor från andra länder, deras kultur och
levnadsförhållanden,
- vara ett led i demokratiutveckling,
- bidra till kommunens egen utveckling genom att stimulera föreningar,
skolor, medarbetare och verksamheter till erfarenhetsutbyten, med
utgångspunkt i den av kommunen fastställda visionen.
Strategin i förslaget till ny policy innebär att kommunens internationella
arbete ska bestå av:
- projektsamverkan inom specifika områden,
- stöd till föreningar, kommunala verksamheter samt andra nätverk för
projekt och utbyten med tydligt syfte, vilket kan gälla vänorter såväl som
andra parter.
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De områden som särskilt prioriteras i förslag till ny policy är :
- ungdom
- utbildning
- kultur & fritid
- demokratiutveckling
- erfarenhetsutbyte
I nuvarande policy är vänorterna särskilt prioriterade vad avser projekt och
utbyten. I förslag till ny policy behöver stödet till föreningar för internationellt
utbyte inte vara kopplat till vänorter, utan ändamålet med utbytet avgör om
bidrag ges eller inte. Förslaget till ny policy innebär vidare att inriktningen
framöver är att det praktiska vänortsarbetet bedrivs av en eller flera
vänortsföreningar med stöd av kommunen (föreningsbidrag, administrativt
stöd), samt vid behov medverkan av politiker och tjänstemän förutsatt att
verksamheten ligger i linje med kommunens policy.
Beslutsunderlag
Internationell policy, antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, § 82
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 166
Förslag till ny Internationell policy, 2018-01-11
Minnesanteckningar från Internationella rådet, 2018-01-10, § 2
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2018-01-11
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 6
___________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 6 Uppsägning av vänortsavtal – Barlinek,
Polen
Dnr 2018-KLK0007
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att säga upp nuvarande vänortsavtal med staden Barlinek, Polen, samt
att inriktningen är att en ny överenskommelse kommer att tecknas utifrån
gemensam inriktning, då vänortsförening som vill verka för fortsatt utbyte
med Barlinek bildas.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun och Barlinek, Polen, undertecknade den 12 november 1996
ett vänortsavtal.
Internationella rådet har vid sammanträde 2018-01-10, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslag till internationell policy, samt
att den nya policyn ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige
2013-04-25. Ärendet behandlades vid dagens ledningsutskottet
2018-01-16, § 6.
Internationella rådet förordar kommunfullmäktige besluta, att med anledning
av ny policy säga upp vänortsavtalet med Barlinek. Motivet till uppsägning är
att då ny policy antas, kommer kommunens vänortsarbete att ses över och
nuvarande vänortsavtal bör därav sägas upp.
Vänortsortskontakterna med städerna Barlinek och Schneverdingen har varit
frekventa sedan vänortsavtalen tecknades. Under de gångna åren har mer än
1000 ungdomar från Eksjö kommun fått möjlighet att lära om tysk och polsk
kultur.
I policyn framgår framtida inriktning att det praktiska vänortsarbetet bedrivs
av en eller flera vänortsföreningar, med stöd av kommunen (föreningsbidrag,
administrativ hjälp), samt vid behov med medverkan av politiker och
tjänstemän förutsatt att verksamheten ligger i linje med policyn.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Carina Lindström (M) ett tilläggsyrkande att inriktningen är att en ny
överenskommelse kommer att tecknas utifrån gemensam inriktning, då
vänortsförening som vill verka för fortsatt utbyte med Barlinek bildas.
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Diana Laitinen Carlsson (S) att Carina Lindströms (M) tilläggsyrkande
även omfattar uppsägning av avtal med Neusäss och Schneverdingen.
Efter avlutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Carina Lindströms (M) och Dianas Laitinen
Carlssons (S) tilläggsyrkanden varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Carina Lindströms (M) och Dianas Laitinen Carlssons (S)
tilläggsyrkanden.
Beslutsunderlag

Vänortsavtal mellan Eksjö kommun och Barlinek, Polen
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2018-01-15
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 7
Utdrag:
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Ks § 7 Uppsägning av vänortsavtal –
Schneverdingen, Tyskland
Dnr 2018-KLK0008
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att säga upp nuvarande vänortsavtal med staden Schneverdingen, Tyskland,
samt
att inriktningen är att en ny överenskommelse kommer att tecknas utifrån
gemensam inriktning, då vänortsförening som vill verka för fortsatt utbyte
med Schneverdingen bildas.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun och Schneverdingen, Tyskland, undertecknade den 4 augusti
2001 ett vänortsavtal.
Internationella rådet har vid sammanträde 2018-01-10, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslag till internationell policy, samt
att den nya policyn ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige
2013-04-25. Ärendet behandlades vid dagens ledningsutskott.
Internationella rådet förordar kommunfullmäktige besluta, att med anledning
av ny policy säga upp vänortsavtalet med Schneverdingen. Motivet till
uppsägning är att då ny policy antas, kommer kommunens vänortsarbete att
ses över och nuvarande vänortsavtal bör därav sägas upp.
Vänortsortskontakterna med städerna Barlinek och Schneverdingen har varit
frekventa sedan vänortsavtalen tecknades. Under de gångna åren har mer än
1000 ungdomar från Eksjö kommun fått möjlighet att lära om tysk och polsk
kultur.
I policyn framgår framtida inriktning att det praktiska vänortsarbetet bedrivs
av en eller flera vänortsföreningar, med stöd av kommunen (föreningsbidrag,
administrativ hjälp), samt vid behov med medverkan av politiker och
tjänstemän förutsatt att verksamheten ligger i linje med policyn.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Carina Lindström (M) ett tilläggsyrkande att inriktningen är att en ny
överenskommelse kommer att tecknas utifrån gemensam inriktning, då
vänortsförening som vill verka för fortsatt utbyte med Schneverdingen bildas.
Diana Laitinen Carlsson (S) att Carina Lindströms (M) tilläggsyrkande
även omfattar uppsägningen av avtal med Neusäss och Barlinek.
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Efter avlutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Carina Lindströms (M) och Dianas Laitinen
Carlssons (S) tilläggsyrkanden varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Carina Lindströms (M) och Dianas Laitinen Carlssons (S)
tilläggsyrkanden.
Beslutsunderlag

Vänortsavtal mellan Eksjö kommun och Schneverdingen, Tyskland
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2018-01-15
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 8
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-30

Sammanträdesdatum

15 (67)

Ks § 8 Uppsägning av vänortsavtal – Neusäss,
Tyskland
Dnr 2018-KLK0009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att säga upp nuvarande vänortsavtal med staden Neusäss, Tyskland, samt
att inriktningen är att en ny överenskommelse kommer att tecknas utifrån
gemensam inriktning, då vänortsförening som vill verka för fortsatt utbyte
med Neusäss bildas.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun och Neusäss, Tyskland, undertecknade den 21 oktober 1995
ett vänortsavtal.
Internationella rådet har vid sammanträde 2018-01-10, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslag till internationell policy, samt
att den nya policyn ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige
2013-04-25. Ärendet behandlades vid dagens ledningsutskott.
Internationella rådet förordar kommunfullmäktige besluta, att med anledning
av ny policy säga upp vänortsavtalet med Neusäss. Motivet till uppsägning är
att då ny policy antas, kommer kommunens vänortsarbete att ses över och
nuvarande vänortsavtal bör därav sägas upp.
I policyn framgår framtida inriktning att det praktiska vänortsarbetet bedrivs
av en eller flera vänortsföreningar med stöd av kommunen (föreningsbidrag,
administrativt stöd), samt vid behov med medverkan av politiker och
tjänstemän förutsatt att verksamheten ligger i linje med policyn.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Carina Lindström (M) ett tilläggsyrkande att inriktningen är att en ny
överenskommelse kommer att tecknas utifrån gemensam inriktning, då
vänortsförening som vill verka för fortsatt utbyte med Neusäss bildas.
Diana Laitinen Carlsson (S) att Carina Lindströms (M) tilläggsyrkande
även omfattar uppsägning av avtal med Schneverdingen och Barlinek.
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Efter avlutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Carina Lindströms (M) och Dianas Laitinen
Carlssons (S) tilläggsyrkanden varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Carina Lindströms (M) och Dianas Laitinen Carlssons (S)
tilläggsyrkanden.
Beslutsunderlag

Vänortsavtal mellan Eksjö kommun och Neusäss, Tyskland
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2018-01-15
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 9
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Ks § 9 Kvarnarps Gård, framtida användning
Dnr 2017-KLK0227
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överföra 4 mnkr från samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget 2018
till kommunledningskontoret, i syfte att finansiera ombyggnad av Kvarnarps
Gård.
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S), Lennart Gustavsson (S),
Ulla Hägg (S) och Christina Bladh (S) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2016-11-01, § 310, förvaltningen i uppdrag att
utreda ändamål och tillhörighet för de byggnader som idag förvaltas
av samhällsbyggnadssektorn, och att Kvarnarps Gård ska prioriteras.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 att Kvarnarps Gård hyrs ut till
Stuveryd HVB med en hyresnivå till marknadsmässiga villkor, att en
säkerhetsklausul skrivs in i hyreskontraktet vilken innebär att hyresgästen
förbinder sig att återbetala hela investeringskostnaden i det fall man väljer att
bryta kontraktet i förtid, att ovanstående garanteras utifrån ekonomisk
säkerhet, samt att juridisk kompetens är behjälplig vid avtalsskrivning.
Stuveryds HVB är beredda att teckna ett 10-årigt hyresavtal, vilket inte kan
brytas. En ekonomisk granskning av verksamheten har gjorts av extern
expertis, som uppger att verksamheten är ekonomiskt stabil. En ekonomisk
säkerhet har efterfrågats. Nordea, som är Stuveryds bank, är villig att ge en
hyresgaranti motsvarande en årshyra vilket är normalförfarande vid
uppgörelser av detta slag. Avtalsskrivning pågår med stöd av experter inom
Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter AB.
Kvarnarps gård ägs av Eksjö kommun och förvaltas av
samhällsbyggnadssektorn. Ansvarig för kommunens egendomar är
kommunstyrelsen. Vid ombyggnad av lokal ska bygglov beviljas, för att en
jävssituation ska undvikas föreslås att kommunstyrelsen söker bygglov.
Medel för förvaltning av Kvarnarps gård är budgeterat i
samhällsbyggnadssektorns budget. Förvaltningen föreslår därför att medel för
ombyggnation överförs till kommunstyrelsen, som också ansöker om
bygglov.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från projektledare Stefan Elm, 2017-12-04
Ledningsutskottets beslut 2017-12-11, § 186
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Ks § 10 Ägardirektiv helägda bolag
Dnr 2018-KLK0026
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv med föreslagna förändringar, samt
att dessa förändringar föreläggs respektive bolag på årsstämma 2018-03-27.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att uppdra till kommundirektören och VD för Eksjö Kommunfastigheter AB
att samverka kring förhyrning av verksamhetslokaler så att inga
kostnadsökningar för kommunkoncernen uppstår.
Ärendebeskrivning

Ägardirektiven för Eksjö kommuns helägda bolag Eksjö Stadshus AB,
Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö
Industribyggnader och Eksjö Energi AB ska årligen fastställas vid
bolagsstämman. Direktiv med eventuella förändringar redovisas av ägarens
ombud vid årsstämman.
Dialog om förändringar har förts med respektive bolag.
Beslutsunderlag
Eksjö Stadshus AB`s protokoll 2018-01-16, § 70
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2018-01-23
__________________________________________________________
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Ks § 11 Avkastningskrav
Dnr 2018-KLK0026
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i ägardirektiv till Eksjöbostäder AB för 2019 ange avkastningskravet till
4 procent av eget kapital, samt
att förorda Eksjö Stadshus AB i samråd med Eksjöbostäder AB, utreda
bolagets behov av avkastning de närmaste fem åren utifrån bolagets behov av
investering, lån och amortering.
Ärendebeskrivning
Avkastningskravet innebär att bolaget ska ha det överskottet för att ha
utrymme till investeringar eller amortering av lån, avkastningskravet innebär
inte att ägaren tar ut vinst av bolagen.
Eksjöbostäder har haft ett avkastningskrav på 5 procent på eget kapital.
Bolaget har sålt fastigheter 2014 och 2017 och därmed gjort större vinster,
vilket ökat det egna kapitalet. Avkastningskravet i uttryck av procent av eget
kapital blir då beloppsmässigt större än tidigare. Eksjöbostäder får det svårt
att ha ett större beloppsmässigt överskott när intäkterna minskar (på grund av
färre lägenheter) och de fasta kostnaderna inte minskar i motsvarande
omfattning.
Nedan visas de avkastningskrav som finns på respektive bolag samt hur de
uppnåtts per år 2013-2016 samt i genomsnitt.

HELÄGDA BOLAG
Eksjöbostäder AB
Eksjö kommunfastigheter AB
AB Eksjö Industribyggnader
Eksjö Energi AB koncernen

Avkastning
skrav
5,0%
4,0%
0,0%
10,0%

2016
2015
2014
2013
Resultat
Resultat
Resultat
Resultat
mnkr Avkastn
mnkr Avkastn
mnkr Avkastn
mnkr Avkastn
4,4
3,9%
3,4
3,0%
45,6 41,1%
3,9
6,1%
1,6
3,3%
0,4
0,8%
2,5
7,2%
1,5
4,6%
4,1 21,8%
0,4
2,4%
0,7 10,4%
-0,2
0,0%
21,4 21,7%
15,7 15,9%
15,0 19,3%
2,8
4,2%

Enligt kommunallagen ska kommunala bolag såväl som kommunen ha god
ekonomisk hushållning, i detta ingår att ha en avkastning utifrån bolagets
behov så bolaget kan utvecklas positivt över tid. Avkastningen stannar i
bolaget och innebär att bolaget får utrymme till investeringar utan att låna
alternativt amortera på lån.
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Det finns ett behov av att analysera hur bolagets behov av avkastning ser ut
framåt med anledning av bolagets behov att finansiera investeringar med egna
medel, lån och amorteringar. Därför föreslås att avkastningskravet i
ägardirektivet 2019 sätts till 4 procent och ett utredningsuppdrag ges i Eksjö
stadshus AB till VD att tillsammans med Eksjöbostäder utreda bolagets
behov av avkastning de närmaste fem åren utifrån bolagets behov av
investering, lån och amortering.
Dialog inför beslut har skett med Eksjöbostäders VD.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Christer Ljung (L) ett ändringsyrkande att avkastningskravet gentemot
bolagen tas bort.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Christer Ljungs (L) ändringsyrkande mot avslag
varvid kommunstyrelsen beslutar
att avslå detsamma.
Beslutsunderlag
Eksjö Stadshus AB`s protokoll 2018-01-16, § 71
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2018-01-23
__________________________________________________________
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Ks § 12 Det kommunala budgetarbetet –
motion
Dnr 2017-KLK0190
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa redovisad tidplan för budgetarbetet 2019-2021.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att överväga att påbörja kommunfullmäktiges sammanträden tidigare på
eftermiddagen då budgeten behandlas, samt
att därmed förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S) och Lennart Gustavsson (S) har
inlämnat en motion avseende det kommunala budgetarbetet.
Kommunstyrelsen har 2017-12-06, § 299, remitterat motionen till
ledningsutskottet med återredovisning till kommunfullmäktige senast
2018-05-17.
Motionärerna yrkar
- att sektorernas förslag till effektiviseringar/besparingar och
ambitionshöjningar ska beredas av nämnderna innan de går vidare till
budgetberedningen,
- att det uppdrag som förvaltningen lägger ut på sektorerna är relevant och
genomförbart,
- att de förslag som läggs är väl utredda och att man från sektorn inser att
dessa faktiskt kan bli aktuella för genomförande,
- att budgetberedningen ligger som idag med avslut i augusti, men att
budgeten förläggs till ledningsutskottet och kommunstyrelsen i oktober,
och att budgeten tas på fullmäktiges sammanträde i november, samt
- att det kommunfullmäktigemöte som behandlar budgeten ska förläggas
tidigare på eftermiddagen. Detta för att budgeten på ett seriöst och klokt
sätt, utan tidspress, ska kunna behandlas även av de som ska upp och
arbeta dagen efter.
Inför förslag till yttrande över motionen har diskussion skett med motionären
Diana Laitinen Carlsson (S).
I den tidplan för budget 2019-21 som föreslås, är vissa förändringar gjorda
för att förbättra budgetprocessen i samma riktning som motionens intention.
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I motionen föreslås att sektorernas underlag först ska beredas av nämnderna innan de går
vidare till budgetberedningen.
Budgetberedningen ska ha möjlighet att väga alla förslag från förvaltningen
mot varandra vid utformning av budgeten. Det finns en gemensam politisk
budgetberedning där nämndpresidierna och oppositionens första namn
deltar. Helhetssynen på resurser och behov i kommunen blir större med en
budgetberedning än om respektive nämnd lämnar sitt eget budgetförslag.
Därför bereds inte sektorernas underlag i nämnden, innan de lämnas till
budgetberedningen. Sektorerna arbetar nära sina nämnder hela året och har
dialog om verksamheterna där uppslag till förändringar som också påverkar
behovet av resurser finns. Nämndpresidierna och oppositionens första namn
i nämnderna deltar under samtliga budgetberedningsdagar, och är därmed
insatta i hela budgetunderlaget för kommunen. När det gäller informationen
till nämnderna om budgetunderlag har detta skett i varierande grad i olika
nämnder och behöver förbättras.
För att stärka nämndernas information föreslås i tidplanen för
budgetprocessen 2019-21 att samtliga nämnder informeras enligt följande:
- i mars lämnas information till nämnden om budgetläge och nämnden har
möjlighet att skicka med tankar till sektorn när det gäller budgeten
- i april och i augusti informerar sektorn nämnden om budgetunderlag som
lämnas till budgetberedningen
I motionen föreslås att de uppdrag som förvaltningen lägger ut på sektorerna är relevanta
och genomförbara.
Det avser den del i förvaltningens budgetprocess där förvaltningen tar fram
förslag på effektiviseringar och sänkt ambition för att politiken ska ha
möjligheter att prioritera och erhålla en budget i balans. Dessa förslag ska
överstiga behovet för att budgetberedningen ska ha möjlighet att välja mellan
olika förslag, och inte vara tvingade att ta alla förslag för en budget i balans.
Nivån på behovet av effektiviseringar och sänkt ambition har varit, och
kommer att vara, stort då volymökningarna överstiger skatteintäkternas
ökning. Förvaltningen måste ta fram förslag till budgetberedningen som
innebär en budget i balans. När sektorerna får uppdraget har fördelningen
mellan dem övervägts utifrån budgetdirektivet och signaler som framkommit
under budgetberedningen i april. Vissa år har en differentiering gjorts mellan
sektorerna, förra året fick alla sektorer uppdrag att redovisa samma
procentuella neddragning. Förslagen har också delats in i nivåer 1-3 utifrån
hur sektorn ser på konsekvenserna av neddragningarna. Då redovisade
neddragningar överstiger behovet finns möjligheten att vid det politiska
besluten göra prioriteringar.
I motionen föreslås att förslag som läggs ska vara väl utredda och att man från sektorn
inser att de kan bli aktuella för genomförande.
Förslagen ska vara väl utredda och om flera sektorer/verksamheter är
berörda ska konsekvenser för alla verksamheter belysas.
Det har i vissa fall varit tidsbrist, och därmed brustit när det gäller analys och
förankring. För att motverka detta föreslås i tidplanen för budget 2019-21 att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-30

Sammanträdesdatum

24 (67)

neddragningslista presenteras för budgetberedningen i april (tidigare i
augusti), samt att avstämning av neddragningslistan sker i
förvaltningsledningsgruppen och ekonomiledningsgruppen under mars. Det
är möjligt att inte allt är helt utrett som finns på listan till budgetberedningen i
april, vilket i så fall ska framgå av underlaget. Det finns då möjlighet att
komplettera med utredningar till budgetberedningen i augusti om
budgetberedningen så önskar.
I motionen föreslås att budgetbeslutet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skjuts
fram en månad till oktober respektive november, för att öka tiden för politiken att föra
dialog.
Ett framflyttat budgetbeslut minskar tiden för förvaltningen att arbeta med
internbudgeten och ställa om verksamheten till de ramar som beslutas om.
För att skapa mer tid för politiken att diskutera och sätta sig in i förslag
föreslås i tidplanen för budget 2019-21 att förslag på neddragningar
presenteras för budgetberedningen i april. Konkreta förslag på neddragningar
har tidigare presenterats för budgetberedningen i augusti. Genom att
presentera neddragningar redan i april finnas det mer tid att diskutera förslag
till förändringar, både inom förvaltningen och politiskt. Då finns möjlighet
för budgetberedningen att uppdra till förvaltningen att göra fördjupad analys
av vissa förslag till budgetberedningen i augusti.
Därmed uppnås det som eftersträvas i motionen, mer tid för dialog och
utredning av förslag, samtidigt som tiden förvaltningen har för internbudget
och omställning till beslutade ramar inte minskas.
I motionen föreslås att sammanträden som behandlar budget förläggs tidigare på
eftermiddagen för att det ska finnas tid för diskussion, samtidigt som sammanträdena inte
ska sluta så sent.
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar vanligtvis kl 18.00. Vid beslut om
när kommunfullmäktigesammanträde som behandlar budget ska starta, bör
avvägning ske utifrån övriga ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Motion från Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S) och Lennart
Gustavsson (S), 2017-10-31
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 209
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 299
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2017-12-14
Ledningsutskottet 2018-01-16, § 2
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Ks § 13 Arbetskläder till berörd personal,
motion
Dnr 2017-KLK0133
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta motionen till budgetberedningen för vidare beredning.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Lars Aronsson (S) framför i motion 2017-06-19 att det är dags att
rättvisemärka Eksjö kommuns policy för fria arbetskläder. Verksamheten har
länge krävt fria arbetskläder. Lars Aronsson anser att man ska lyssna till
medarbetarna och deras fackliga företrädare. Fria arbetskläder gör dessutom
Eksjö kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.
Rätten till arbetskläder ska inte bero på om arbetsplatsen domineras av män
eller kvinnor. Rätten ska istället grunda sig på behov, som till exempel väder
(utomhusarbete), hygien, smittorisk eller slitage.
Lärarförbundet och Kommunal inkom 2017-04-24 med en framställan i
samma andemening som Lars Aronsson (S) motion. De fackliga
organisationerna hemställde till kommunfullmäktige om att ge barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att undersöka vilka behov av arbetskläder som
personal i förskolan har, och även tillgodose dessa. Vidare ville man att barnoch utbildningsnämnden, i samband med budgetberedning, skulle få ett ökat
anslag för att bekosta arbetskläder till personalen.
Barn- och utbildningsnämnden har i årets budgetprocess som ökad ambition,
äskat medel för arbetskläder. Budgetberedningen har behandlat frågan där
framställan inte beviljats, varför barn– och utbildningsnämndens
budgetanslag inte utökats.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) ett ändringsyrkande att motionen hänskjuts till
budgetberedningen för vidare beredning, samt att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad.
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) ändringsyrkande mot
ledningsutskottets förslag till beslut varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Annelie Häggs (C) ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Motion från Lars Aronsson (S), 2017-06-19
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20, § 140
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 212
Tjänsteskrivelse från projektledare Stefan Elm, 2018-01-11
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 3
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Ks § 14 Markera med vit gatsten tidigare
storlek på Stora Torget i Eksjö medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0140
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2017-10-03, § 239, remitterat rubricerat
medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast mars 2018.
Förslagsställaren önskar att kommunen ska markera dåvarande storlek på
Eksjö Torg från år 1856 med vit gatsten.
År 1856 härjades Eksjö av en stor brand som nästan utplånade all bebyggelse
söder om torget. När denna del av staden återuppfördes skedde det efter en
ny stadsplan enligt tidens ideal med breda gator och kvadratiska kvarter som
gav ljus och luft. Även torget skulle få en större yta.
I samband med anläggandet av smågatsten på det nya torgets yta, lades även
en rad av svart smågatsten som visar var de gamla husen söder om torget låg
innan branden 1856. Liknande markering finns alltså redan, fast i en annan
form och kulör. Storleken av det gamla torget visas även genom bebyggelsen
norr om Norra Kyrkogatan och Eksjö kyrka, eftersom även dessa ramar in
ytan som det gamla torget bestod av. Kompletterande markering väster om
skulle eventuellt kunna göras i samband med andra etappen av ombyggnaden
av torget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jan Engdahl, 2017-06-26
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 239
Tjänsteskrivelse från NN, 2017-12-07
Kartbilaga, Stora Torget
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-13, § 245
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Ks § 15 Eksjö kommun bör låta göra och
bekosta en staty eller byst av överste Per
Jönsson Stålhammar - medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0170
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2017-10-31, § 271, remitterat rubricerat
medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-04-19.
Förslagsställaren framför i medborgarförslaget att Eksjö är känt i hela Sverige
för framförallt två saker; trästaden och militärstaden. Militären har bidragit till
mycket historik enligt förslagsställaren. Förslagsställaren påtalar att översten
Per Jönsson Stålhammar fick i uppdrag av indelningsverket, som infördes
1634, att föreslå en lämplig övningsplats för framtida bruk. Han föreslog då
Ränneslätt, vilket också blev beslutat. Stålhammar blev chef för Smålands
ryttare.
Genom tiderna har många militärer haft Ränneslätt som övningsplats.
Förslagsställaren föreslår att Eksjö kommun låter göra och bekosta en staty
eller en byst av denna man, och att en lämplig placering av denna staty/byst
borde vara Lilla torget i Eksjö.
Lilla torget, tidigare kallat Hötorget, var en viktig del av Eksjös forna
marknader. Den lilla skalan, de omgivande husen och stenen i marken är
platsens huvudkomponenter och kännetecknar torgets karaktär. Lilla torget i
Eksjö ingår i det området som är skyddat enligt 3 kap. 2 § lagen (1988:950)
om kulturminnen (KML) och ska av den anledningen utrustas på ett varsamt
och sparsamt sätt. På Lilla torget finns idag fyra klassiska belysningsstolpar,
skulpturen Gycklaren, samt två träd. Ytterligare fasta föremål anses inte
lämpligt ur ett kulturhistoriskt och estetiskt perspektiv. En placering av ett
nytt föremål på torget kan också innebära hinder för eventuella verksamheter.
För att hedra Eksjös militära historia finns redan en staty av en husar,
placerad på Stora torget i Eksjö.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-09-24
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 271
Tjänsteskrivelse från NN, 2017-12-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-13, § 246
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Ks § 16 Ge vikarier inom hemtjänst och
vårdboende 14 dagars introduktionsutbildning
- medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0141
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Jan Engdahl föreslår i ett medborgarförslag 2017-06-24 att semestervikarier
inom hemtjänst och vårdboende ska få en internutbildning om 14 dagar före
så kallad bredvidgång.
Som semestervikarier inom äldreomsorgen rekryteras framför allt ungdomar
som studerar, endera på gymnasienivå eller inom högskola/universitet. Av
dessa studerar ca 25 procent på någon form av omvårdnads- eller sjukvårdsutbildning.
Introduktionen av semestervikarier som ska arbeta sin första sommar inom
Eksjö kommuns äldreomsorg, är uppdelad i två huvuddelar; en teoretisk del
och en praktisk del. Den praktiska delen är framför allt att de nyanställda får
möjlighet att arbeta parallellt med en ordinarie medarbetare under ca tre
arbetspass.
Sociala sektorn budgeterar årligen för varje ny vikarie 15 timmar för
introduktionsutbildning, och 24 timmar för att vikarien ska kunna arbeta
parallellt med en ordinarie medarbetare.
Förslagsställaren föreslår förändringar inom den teoretiska delen, varför
utredningen endast avser den delen av utbildningen av semestervikarier.
Varje år genomförs introduktionsutbildning riktad till nya semestervikarier.
Den teoretiska utbildningen om 15 timmar innehåller:
1. Grundläggande information om kommunen och dess verksamhet och för
verksamheten gällande lagstiftning.
2. Information om delegering inom hälso- och sjukvård.
3. Kommunens värdegrund, både information och workshop.
4. Teori och praktik runt ergonomi och förflyttningskunskap.
5. Teori och praktik runt omvårdnadskunskap, framför allt personlig
omvårdnad.
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Resterande 24 timmar används till att gå bredvid vid tre tillfällen i
verksamheten. Om någon nyanställd framför behov/önskemål om att få gå
bredvid ytterligare någon eller något arbetspass, bereds vikarien möjlighet till
detta.
Medborgarförslaget är mycket lovvärt och motsvarar egentligen de behov
som verksamheten har, framför allt för de som arbetar sin första sommar
inom verksamheten då verksamheten blivit mer komplex inom
äldreomsorgen.
Med nuvarande budgetramar är det inte möjligt att omdisponera tilldelade
resurser för att erbjuda ytterligare utbildning. Medborgarförslaget bör därför
avslås, då föreslagen åtgärd inte kan prioriteras inom givna ekonomiska
ramar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgschef Helena Martinson, 2017-12-01
Socialnämndens beslut 2017-12-13, § 191
Utdrag:
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Ks § 17 Återgå till det tidigare väl fungerande
kommunikationssystemet inom hemtjänsten medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0187
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Ärendebeskrivning
Ann-Margreth Tufvesson föreslår i ett medborgarförslag att man återgår till
det tidigare kommunikationssystemet inom hemtjänsten.
All verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen ska dokumenteras
enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:5). Det gäller inte enbart
handläggningen av ansökan och beslut, det gäller också genomförande av
insatserna. Framför allt ska de tillfällen som beslut inte går att verkställa
dokumenteras.
I medborgarförslaget används begreppet ”kommunikationssystem”, det är
inte en rätt benämning, det som beskrivs är ett tidigare använt arbetssätt för
dokumentation av genomförda individuellt behovsprövade insatser.
Det system som förslagsställaren beskriver, ”liggare i hemmet”, var ett
datasystem som via digital penna överförde text skriven för hand till den
digitalt sparade journalen för varje brukare. Leverantören av systemet har
meddelat Eksjö kommun att produkten kommer att fasas ut. Verksamheten
är därav tvungen att byta system för att dokumentera hur insatserna
verkställs.
Dock kommer tillgång till information och överenskommelser att finnas kvar
hos varje brukare även framöver. I varje brukares hem finns
genomförandeplan för insatserna, uppgjord tillsammans med brukaren, och
undertecknad av brukaren. Dessutom finns det kontaktuppgifter till
kommunen, såsom biståndshandläggare, hemtjänstgrupp, samt
telefonnummer till andra vårdgivare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgschef Helena Martinson, 2017-12-01
Socialnämndens beslut 2017-12-13, § 192
________________________________________________________
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Ks § 18 Om forskningsresanden Otto
Nordenskjöld från Hässleby, Mariannelund –
medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0200
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-11-16, § 217, beslutat att remittera rubricerat
medborgarförslag från Tore Sand, Edshult, till kommunstyrelsen.
Förslagsställaren föreslår utreda möjligheten att arrangera en permanent
utställning av kommunens mest kända forskningsresande, polarforskaren
filosofie doktorn och professorn Otto Nordenskjöld (1869-1928) bördig från
Sjögle, Hässleby.
En av Otto Nordenskjölds mest kända expeditioner är Antarktisexpeditionen 1901-1903. Han ledde även flera andra expeditioner till olika
platser i världen. Eldslandet och Patagonien 1895-1897, Alaska och Klondike
1898, Grönland 1909, med flera. Lagom till 100-årsminnet av expeditionen
till Antarktis, sände SvT 2 en dokumentär ”Hjältarna på Antarctic”.
Förslagsställaren föreslår att möjligheten att arrangera en permanent
utställning om Nordenskjöldarna, utreds.
Av utredning vid kommunens kulturavdelningen framkommer att Eksjö
museum inte har utrymme för ytterligare en permanent utställning, vilket
innebär att det inte är möjligt att bereda plats för den föreslagna utställningen.
Dock finns möjlighet att från och med maj 2018 följa Otto Nordenskjölds
expedition till Antarktis 1901-1903 då Grenna Museum erbjuder en
permanent utställning om expeditioner i Arktis och Antarktis.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Tore Sand, Edshult, 2017-11-10
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 217
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén, 2017-12-08
_________________________________________________________
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Ks § 19 Obesvarade motioner och
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0027
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas
så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att
förslaget väckts. Fullmäktige kan vid behov, avskriva medborgarförslagen
från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte besvarats.
Vid dagens sammanträde redovisas att fem motioner och 14
medborgarförslag ännu inte besvarats.
Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
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Ks § 20 Finansrapport per 2017-12-31
Dnr 2018-KLK0075
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapport per 2017-12-31.
Ärendebeskrivning

Enligt Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag ska
finansrapport lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i
samband med delårs- och årsbokslut. Finansrapporten ska ange
- Aktuell likviditet
- Utrymme och nyttjad checkräkningskredit per kredittagare
- Placeringar
- Borgensåtagande per kredittagare
- Skulder
o Motparter
o Kapital- och räntebindning
o Derivat
Kommunens likviditet har under fjärde kvartalet förbättrats från -36 mnkr till
+21 mnkr, till stor del beroende på att Migrationsverket i slutet av året
betalade ut del av de fordringar som kommunen har på Migrationsverket.
Koncernens sammanlagda likviditet per 2017-12-31 var +104 mnkr. Av
likviditeten är 7 mnkr förvaltade stiftelser.
Kommunens likviditet har under största delen av året varit negativ och
koncerngemensam checkräkningskredit nyttjas på koncernkonto utan
kostnad med nuvarande avtal. 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. Netto i koncernen nyttjades
4 mnkr av checkräkningskrediten per 2017-12-31. Krediten fördelas internt
mellan kommunen och bolagen efter behov. Bolagen hade vid årsskiftet en
totalt sett god likviditet och Eksjö Stadshus AB var enda bolag som vid
årsskiftet nyttjade krediten tillsammans med kommunen.
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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 och Handelsbanken.
Kommunen har ingen låneskuld, de helägda kommunala bolagens
sammanlagda externa skuld är 905,9 mnkr. Kommunen har beviljat en total
borgensram till de helägda kommunala bolagen med 1 124,7 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. Totalt har kommunen ett borgensåtagande till andra än
helägda kommunala bolag med 9,3 mnkr, totalt borgensåtagande för aktuella
skulder är 915,2 mnkr.
Koncernens lån finns till största del (97 procent) i Kommuninvest. Eksjö
energi AB har också en mindre del av lånen hos Nordea.
Enligt finanspolicyn bör kapital- och räntebindningen överstiga 2 år. Totalt i
koncernen är kapitalbindningen i snitt 2,6 år och räntebindningen 2,6 år.
Vissa enskilda bolag har lägre kapital- och räntebindning än 2 år beroende på
att större enskilda lån hos bolagen förfaller inom 3 månader.
Enligt finanspolicyn ska max 40 procent av räntan vara rörlig. Av koncernens
lån har 80,1 procent fast ränta (medräknat ränteswapar som fast ränta)
Det derivatinstrument som koncernen tillämpar i vissa fall är ränteswapar.
Ränteswapar innebär ett avtal om byte av räntebetalningar från rörlig och till
fast ränta eller tvärtom. Av koncernens skuld finns 192 mnkr avtalat om
ränteswapar hos Nordea.
Beslutsunderlag

Finansrapport per 2017-12-31, från Ekonomiavdelningen
Utdrag:
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Ks § 21 Budgetuppföljning per 2017-12-31
Dnr 2017-KLK0132
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna budgetuppföljning per 2017-12-31.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning per 2017-12-31 har upprättats inom respektive sektor och
behandlats i nämnderna i december och januari.
En sammanställd redovisning delges.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2017-12-31
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Ks § 22 Internbudget 2018 – förvaltningen
Dnr 2018-KLK0028
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna internbudgeten för 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-10-19 § 174, fastställt sektorsramarna för
budget 2018. Internbudget har därefter upprättats inom respektive sektor och
behandlats i nämnderna i december och januari.
Ekonomiavdelningen har sammanställt sektorernas internbudgetar i ett
dokument, vari respektive sektor på verksamhetsnivå redovisar sin budget,
samt de större verksamhetsförändringar och riskavvägningar som gjorts.
Budgetuppföljningen innevarande år ska ske utifrån redovisat
internbudgetdokument.
Beslutsunderlag
Internbudget 2018, förvaltningen
____________________________________________________________
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Ks § 23 Ansökan från kommunstyrelsens
integrationspott – Hjältevad Mariannelund IS
Dnr 2017-KLK0174
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Hjältevad Mariannelund IS (HMIS) 17 tkr från kommunstyrelsens
integrationspott.
Ärendebeskrivning
HMIS ansöker från kommunstyrelsens integrationspott om totalt 20 tkr för
uteblivna medlems- och sektionsintäkter, och för diverse utrustning, samt
5 tkr för extra reparationskostnader. Detta för att kunna upprätthålla
föreningens anläggningar på ett tryggt och säkert sätt.
Hjältevad Mariannelund IS (HMIS) har ca 160 aktiva ungdomar och 25-30
ledare i föreningen. Föreningen har även två seniorlag i fotboll, ett herr- och
ett damlag.
HMIS arbetar för att alla ska känna sig välkomna i föreningen, ha roligt och
utvecklas tillsammans. Syftet och målet med verksamheten är även att alla ska
lyckas utifrån sina förutsättningar och finna glädje och gemenskap på träning
och match.
I HMIS´s ungdomslag finns ca 20-25 nyanlända barn och ungdomar från
bland annat Syrien, Afghanistan och Irak. I herrlaget finns fem nyanlända
spelare. Föreningen har stöttat dessa med godkänd utrustning såsom
fotbollsskor, benskydd med mera.
För att delge nyanlända möjlighet att delta i verksamheten har föreningen inte
tagit ut medlems- eller sektionsavgifter av dessa spelare då ekonomin inte ska
utgöra ett hinder för medverkan. Föreningens kostnad för detta motsvarar
17 tkr plus kostnader för utrustning.
Under våren och sommaren -17 har flera nyanlända vuxna, tillsammans med
barn och ungdomar, nyttjat anläggningarna vilket de är välkomna att göra.
Dock flyttas målen omkring, och planerna missköts då man kastar stenar och
pinnar på dessa vilket innebär att robotgräsklippare går sönder. Detta medför
extrakostnader för föreningen motsvarande 5 tkr.
Förvaltningens föreslår att bevilja Hjältevad Mariannelund IS (HMIS) 17 tkr
från kommunstyrelsens integrationspott.
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Beslutsunderlag
Ansökan från HMIS, 2017-10-01
Tjänsteskrivelse från projektledare Stefan Elm, 2017-12-04
Ledningsutskottets beslut 2017-12-11, § 187
____________________________________________________________
Utdrag:
HMIS
Ekonomiavdelningen
Utvecklingschef Jurgen Beck

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-30

Sammanträdesdatum

41 (67)

Ks § 24 Kommunalt anslag till Jönköpings läns
folkrörelsearkiv 2018 - indexreglering
Dnr 2017-KLK0199
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anslå 49 452 kr till Jönköpings läns folkrörelsearkiv för 2018.
Ärendebeskrivning
Jönköpings läns folkrörelsearkiv är ett arkiv för länets föreningsliv. Det
bildades 1972 av länets samtliga kommuner, samt större länsorganisationer
inom de klassiska folkrörelserna, arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen,
nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen. Sedan dess har ett antal organisationer
tillkommit och medlemsantalet är nu ca 160 – endast organisationer. Genom
läns- eller distriktsorganisationens medlemskap har enskilda föreningar
möjlighet att lämna in sitt material kostnadsfritt. I arkivet finns
dokumentation från omkring 6000 föreningar eller arkivbildare.
För finansieringen av arkivet står Region Jönköpings län för ca 2/3,
resterande medel kommer från länets kommuner enligt en uppgörelse med
dåvarande Regionförbundet, nuvarande Region Jönköpings län.
Kommunanslagen baseras på antalet invånare i respektive kommun. Utöver
detta tas även ut en medlemsavgift från organisationerna, samt en
hyllmeteravgift.
Det finns ett folkrörelsearkiv eller motsvarande i alla regioner.
Med en indexuppräkning om 1 procent utgör summan för Eksjö kommun till
Jönköpings läns arkivförbund 2018, 49 452 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan från Jönköpings läns folkrörelsearkiv, 2017-11-07
Ledningsutskottets beslut 2017-12-11, § 188
____________________________________________________________
Utdrag:
Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Ekonomiavdelningen
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Ks § 25 Riktlinje med rutiner, arbetsmiljö
Dnr 2017-KLK0230
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till riktlinje med rutiner för arbetsmiljö.
Ärendebeskrivning
I redovisat förslag till riktlinje och rutiner för arbetsmiljö framkommer
följande mål:
Eksjö kommun jobbar för att främjar hälsa och förebygga ohälsa och
olycksfall genom att:
• minska antalet arbetsskador per år
• regelbundet genomföra både fysiska och sociala skyddsronder
• riskbedömningar genomförs vid alla situationer som kräver det
• regelbundet genomföra arbetsmiljöutbildningar för chefer, skyddsombud
och andra medarbetare med arbetsmiljöansvar
Målen för arbetsmiljöarbetet nås genom:
• tydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
• genomföra lagstadgade kontroller av arbetsmiljön samt kontroller för
medarbetare som arbetar inom riskområden
• en tydlig struktur och rutin för hur arbetsmiljöuppgift ska fördelas i
organisationen
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Detta innebär att
• fastställa övergripande arbetsmiljömål
• se till att förvaltningschefen har tillräcklig kompetens, befogenheter och
resurser för att utveckla arbetsmiljö och leva upp till kraven i
arbetsmiljölagen och författningarna
• följa upp att förvaltningens arbetsmiljöarbete bedrivs enligt lagstiftning,
föreskrifter och Eksjö kommuns policy och riktlinjer
• i budgetarbetet beakta ekonomiska och personella förutsättningar för att
uppnå en god arbetsmiljö
• se till att förtroendevalda med arbetsmiljöansvar har kompetens inom
arbetsmiljöområdet
Varje chef har arbetsmiljöansvar för sina verksamheter. Det innebär bland
annat att chefen ansvarar för att kalla till och genomföra skyddsrond, se till att
riskbedömningar genomförs, att arbetsskador och tillbud anmäls och följs
upp,
regelbundet följa upp arbetsmiljöarbetet inom sina verksamheter och ha en
dialog kring både den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön med
sina medarbetare.
Justerandes sign
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Varje medarbetare har ett direkt medansvar i arbetsmiljöfrågor genom
inflytande och delaktighet på arbetsplatsträffar, samt att följa instruktioner
och rutiner som finns på arbetsplatsen.
Alla medarbetare rapporterar alltid hot och våld, tillbud, arbetsskador och
andra risker som man upplever.
Skyddsombudet företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor, medverkar vid
skyddsronder, riskbedömningar och planering av åtgärder samt deltar vid
uppföljningar och bistår andra medarbetare vid arbetsskadeanmälningar.
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinje med rutiner för arbetsmiljö
Ledningsutskottets beslut 2017-12-11, § 195
Tjänsteskrivelse från PA-konsult Martina Jönsson, 2018-01-16
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 11
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Ks § 26 Riktlinje med rutin, kränkande
behandling
Dnr 2017-KLK0231
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till riktlinje med rutin för kränkande
behandling.
Ärendebeskrivning
Kränkande behandling, mobbning och sexuella trakasserier är handlingar som
riktas mot en eller flera arbetstagare och som kan leda till ohälsa. Tillfälliga
meningsmotsättningar eller samarbetsproblem är inte automatiskt att betrakta
som kränkningar men utreds.
I redovisat förslag till riktlinje med rutin, kränkande behandling,
framkommer följande mål:
• Ingen medarbetare vid Eksjö kommun utsätts för kränkande behandling
• Alla medarbetare har kännedom och kunskap om riktlinjen med
handlingsplan för att förebygga och hantera kränkande behandling
• Alla chefer och skyddsombud vid Eksjö kommun ska ha kunskap i hur
man främjar god arbetsmiljö och förebygger kränkande behandling samt
hanterar detta vid uppkomst
• Alla i organisationen arbetar systematiskt för att aktivt motverka och
förebygga att kränkande behandling sker
Arbetsgivaren är skyldig enligt arbetsmiljölagen (AML) (1977:1160, kap 3, 2 §)
att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts
för ohälsa eller olycksfall.
Arbetsgivaren är också enligt diskrimineringslagen (2008:567, kap. 2, 3 §)
skyldig att vid kännedom om diskriminering eller kränkande behandling så
som trakasserier och sexuella trakasserier, utreda och vidta åtgärder, så kallad
utredningsskyldighet.
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinje med handlingsplan för kränkande behandling
Ledningsutskottets beslut 2017-12-11, § 196
Tjänsteskrivelse från PA-konsult Martina Jönsson, 2018-01-16
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 12
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Ks § 27 Riktlinje med rutin, rehabilitering
Dnr 2017-KLK0232
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till riktlinje med rutin för rehabilitering.
Ärendebeskrivning
I redovisat förslag till riktlinje med rutin för rehabilitering, framkommer
följande mål:
• Aktivt arbeta för att minska den totala sjukfrånvaron
• Minska korttidssjukfrånvaron för alla medarbetare som har fler än sex
sjuktillfällen per år
• Verka för att all arbetsrelaterad sjukfrånvaro är noll
Arbetsgivaren har en rutin för rehabiliterings- och anpassningsarbetet, och
planerar och ger förutsättningar för rehabiliteringsarbete, samt uppföljning.
Arbetsgivaren kan anlita företagshälsovården som stöd och hjälp.
Det är chefens ansvar att planera och genomföra återgång till arbetet med
stöd från personalavdelningen. Medarbetaren har en skyldighet att medverka i
sin egen rehabilitering. Likaså ska medarbetaren även skyndsamt lämna in
läkartyg, samt andra beslut som påverkar rehabiliteringsprocessen till
arbetsgivaren.
När medarbetaren har sjukanmält sig är det chefens uppgift att inom tre dagar
stämma av anledningen till sjukfrånvaron och hur medarbetaren snabbast kan
återgå i arbete.
Vid följande tillfällen gör arbetsgivaren alltid, tillsammans med den anställde,
en uppföljning och plan för återgång i arbete:
• Vid fyra veckors sammanhängande sjukskrivning
• Vid upprepad korttidsfrånvaro (sex gånger under en ett-årsperiod)
• När medarbetaren själv begär en utredning
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinje med rutin för rehabilitering
Ledningsutskottets beslut 2017-12-11, § 197
Tjänsteskrivelse från PA-konsult Martina Jönsson, 2018-01-16
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 13
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Ks § 28 Riktlinje med rutin, alkohol och droger
Dnr 2018-KLK0010
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till riktlinje med rutin för alkohol och droger.
Ärendebeskrivning
I redovisat förslag till riktlinje med rutin för alkohol och droger, framkommer
följande mål:

• Alla arbetsplatser är alkohol- och drogfria
• Alla anställda har kunskap om riktlinjen för hur vi förebygger och
•

hanterar medarbetare med alkohol- och drogproblem
Alla anställda med alkohol- eller drogproblem får i ett tidigt sker hjälp och
stöd för att återfår sin arbetsförmåga, hälsa och livskvalité

Arbetsgivaren ansvarar för att erbjuda rehabilitering och stöd till anställda
som missbrukar eller är beroende av alkohol eller andra droger. Detta så att
den anställde kan bibehålla sin anställning.
Chefen ansvarar för att vara uppmärksam på signaler som kan tyda på
missbruk av alkohol och andra droger. Vid misstanke följer chefen Eksjö
kommuns rutiner för hantering av detta. Likaså har alla anställda ett ansvar att
i ett tidigt skede rapportera till sin närmaste chef vid misstanke att en kollega
har alkohol- eller drogproblem.
Alla anställda har en förtroendeställning som innebär att personen uppfattas
som företrädare och förebild i sitt arbete när man möter andra människor.
Alkohol är en socialt etablerad dryck. Den egna konsumtionen påverkar
andras konsumtion. Därför behöver alla anställda tänka på hur alkohol förtärs
i samband med kurser, konferenser, personalfester eller annan representation.
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinje med rutin för alkohol och droger
Tjänsteskrivelse från PA-konsult Martina Jönsson, 2018-01-16
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 14
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Ks § 29 Riktlinje med rutin, rökfri arbetstid
Dnr 2018-KLK0011
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till riktlinje med rutin för rökfri arbetstid.
Ärendebeskrivning
I redovisat förslag till riktlinje med rutin för rökfri arbetstid, framkommer
följande mål:
•

•
•

Eksjö kommun präglas av ett synsätt där rökfri arbetsmiljö är det normala
och något alla anställda, förtroendevalda, besökare och andra som vistas i
kommunens lokaler följer och respekterar
Ingen anställd, vård- och omsorgstagare, elev, barn eller besökare utsätts
för hälsorisk på grund av passiv rökning
All arbetstid är rökfri

Enligt Tobakslagen ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagare inte utsätts för
tobaksrök på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte följer denna regel och om
någon blir skadad eller sjuk, kan straffansvar utkrävas.
Det är chefens ansvar att följa Tobakslagen om att rökning inte är tillåten i
kommunens lokaler och intilliggande områden som tillhör kommunen.
Chefen ansvarar också för att inte arbetstid används till rökning. En plats
anvisas för rökning på obetalda raster. Detta för att minska riskerna för
ohälsa, bränder, nedskräpning, dålig luft, samt olycksfall. Rökfri arbetstid
gäller vid pauser. Det är chefens ansvar att vid nyanställning informera om
den rökfria arbetstiden och regelbundet påminna om vad som gäller för
rökning.
Medarbetarna är förebilder när det gäller livsstil och är därför rökfria under
betald arbetstid genom att respektera att:
• rökning inte är tillåten i kommunens lokaler utan endast på anvisad plats
• rökning inte är tillåten i arbetskläder som tillhandahålls av kommunen
• rökning inte är tillåten i kommunens bilar
Med arbetstid menas all tid som inte är obetald rast eller måltidsuppehåll.
Vid introduktion av nyanställda informeras alltid om riktlinjen och rutinerna
angående rökfri arbetstid. För de anställda som väljer att sluta röka erbjuder
arbetsgivaren, via närmaste chef, ett stöd- och behandlingsprogram som
företagshälsovården tillhandahåller.
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Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinje med rutin för rökfri arbetstid
Tjänsteskrivelse från PA-konsult Martina Jönsson, 2018-01-16
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 15
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Ks § 30 Riktlinje med rutin, friskvård
Dnr 2018-KLK0012
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till riktlinje med rutin för friskvård.
Ärendebeskrivning
I redovisat förslag till riktlinje med rutin för friskvård, framkommer att målet
är att Eksjö kommun ska utgöra en frisk och attraktiv arbetsplats.
Arbetsgivaren erbjuder via kommunens friskvårdskonsulent olika former av
friskvårdsaktiviteter för att stödja medarbetarna i att nå en god hälsa och ett
gott välbefinnande.
Chefen ansvarar för att informera om de friskvårdsaktiviteter som erbjuds
och friskvårdsaktiviteterna genomförs på egen tid.
Alla medarbetare har ett eget ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. I
detta ingår att sköta sin hälsa så att man orkar med de arbetsuppgifter som
ingår i arbetet. All information om kommunens friskvård distribueras till alla
chefer och friskvårdsinspiratörer. Inom ramen för de pengar kommunen
avsätter för friskvård anordnas också kommunövergripande trivselaktiviteter.
Information finns även på Eksjö kommuns intranät.
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinje med rutin för friskvård
Tjänsteskrivelse från PA-konsult Martina Jönsson, 2018-01-16
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 16
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Ks § 31 Framtida finansiering av kommunal
utveckling
Dnr 2018-KLK0013
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansiering av stab och ledning för Kommunal utveckling
(medlemsavgift) med totalt 3,5 miljoner kronor per år från och med 2018,
att godkänna finansiering av FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård,
att ovanstående kostnader fördelas på länets kommuner enligt skattekraft,
att en finansiering om 2,6 mnkr för stab och ledning för Kommunal
utveckling finansieras genom en årlig kostnadsfördelning på de projekt som
samordnas av Kommunal utveckling, samt
att personalramen ska fastställas vid ingången av varje mandatperiod.
Ärendebeskrivning
Kommunal utvecklings FoU-verksamhet inom social välfärd och hälso- och
sjukvård har till stora delar sedan 2010 varit finansierad med statsbidrag. I
grundavtalen finns inte full finansiering som det finns för skola, fritid och
miljösamverkan.
Socialcheferna i länet har enats om att höja finansieringen så att de arbeten
som samordnas inom social välfärd och hälso- och sjukvård även i framtiden
kan fortsätta. För Eksjö kommuns vidkommande utgör kostnaden årligen
från och med 2018 451 200 kr. Motsvarande summa 2016 var 305 550 kr.
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2017-05-11 att godkänna en
finansiering av stab och ledning för Kommunal utveckling med totalt 3,5
mnkr per år, från och med 2018.
Tidigare statsbidrag inom social välfärd och hälso- och sjukvård har även till
vissa delar finansierat stab och ledning på Kommunal utveckling. Stab och
ledning administrerar helheten och föreslås från 2018 helt finansieras av
medlemsavgifter. Avgiften för Eksjö kommun 2018 uppgår till 175 tkr.
Beslutsunderlag
Region Jönköpings län, missiv 2017-05-11
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 17
___________________________________________________________
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Ks § 32 Löneöversyn 2018
Dnr 2017-KLK0014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anmäla förhandlingsdelegationens beslut.
Ärendebeskrivning

Enligt kommunens lönepolicy finns en grundläggande idé om lönestruktur.
Denna bygger på att alla yrken är arbetsvärderade. Lönestrukturen kan sättas
ur spel på grund av omvärldens löneläge, ofta kallat marknadskrafter. Vid
tidigare lönerevisioner har det gjorts satsningar på olika yrkesgrupper av olika
skäl. Satsningarna avsåg att förändra lönestrukturen internt, men även att
anpassa löneläget för vissa grupper i förhållande till omvärlden.
Efter en analys av nuvarande interna lönestruktur och den närmaste
omvärldens lönelägen, har arbetsgivaren uppfattningen att det i
löneöversynen 2018 bör riktas särskild uppmärksamhet åt några
yrkesgrupper. Med ”särskild uppmärksamhet” avses att berörda lönesättande
chefer informeras om rådande lönestruktur, intern och extern, och därefter
ges möjlighet att på individuell nivå ge lämpliga löneförslag.
För 2018 års lönerevision planeras, efter samråd med
förhandlingsdelegationen, därför följande åtgärder för en lönebildning i
enlighet med centrala avtal och kommunens lönepolicy:
-

Särskild uppmärksamhet ska riktas mot sjuksköterskor inom sociala
sektorn, socialsekreterare, socialpedagoger, biståndshandläggare samt mot
chefslönestrukturen.

-

I övrigt ska individuell lönesättning gälla, i enlighet med kommunens
lönepolicy, de fackliga synpunkterna vid överläggningen och inom ramen
för den personalpost som avsatts för 2018.

Nya löner beräknas kunna utbetalas från och med april månad, för de tre
färdiga avtalsområdena. För läraravtalet gäller att tidsplaneringen är avhängd
de centrala förhandlingarna. Löneöversynsarbetet kommer att påbörjas, men
med hänsyn tagen till den centrala processen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från t. f. personalchef Anders Odin, 2018-01-08
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 18
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Ks § 33 Uppsägning av samarbetsavtal
avseende gemensam överförmyndarnämnd,
Eksjö-Aneby
Dnr 2017-KLK0223
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppsägning från Aneby kommun, avseende samarbetsavtalet gemensam
överförmyndarnämnd, anmäls.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27, § 28, att godkänna
samverkansavtal och reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för
Eksjö och Aneby kommuner.
En utredning är inledd för att eventuellt fler kommuner ingår samarbete
avseende överförmyndarverksamhet. Det är därmed av vikt att innevarande
avtal inte hindrar en eventuell förändring av Överförmyndarnämndens
verksamhet.
I enlighet med gällande avtal krävs uppsägning av avtal mellan Eksjö och
Aneby kommun ett år innan mandatperiodens utgång. Med anledning av
detta säger Aneby kommun upp samarbetsavtalet.
Analys för verksamhetsåren 2014-2017 avseende överförmyndarnämnden
Eksjö- Aneby redovisas.
Beslutsunderlag
Analys överförmyndarnämnden 2014-2017, jämte budget och
delegationsordning, från Maria Lindholm, 2017-12-14
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 19
____________________________________________________________
Utdrag:
Överförmyndarverksamheten, Aneby kommun
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Ks § 34 Riktlinje för nedtagning av träd på
kommunal mark
Dnr 2017-Sbn0018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Riktlinje för nedtagning av träd på kommunal mark.
Ärendebeskrivning
Träd är en viktig del av vår offentliga miljö, såväl i vår stadskärna som i
bostadsnära skog och naturmark. Träden bär i många fall på historiska,
estetiska och kulturella värden, men är framför allt skyddsvärda ur
miljösynpunkt.
Eksjö kommun saknar idag en enhetlig policy för nedtagning av träd på
kommunal mark.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-15, § 65, att uppdra åt
samhällsbyggnadssektorn att i samarbete med Skog och Park ta fram ett
förslag till policy för nedtagning av träd på kommunal mark. Syftet med en
trädpolicy är att skapa ett beslutsunderlag, för att på ett enhetligt sätt
handlägga och besluta om frågor gällande träd på kommunal mark.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) ett ändringsyrkande att policy ändras till riktlinje,
Lea Peterson (M) ett ändringsyrkande att ärendet återremitteras för vidare
utredning.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Lea Petersons (MP) yrkande att återremittera
ärendet mot beslut vid dagens sammanträde varvid kommunstyrelsen beslutar
att avslå Lea Petersons(MP) ändringsyrkande.
Vidare ställer ordförande proposition på Per Sixtenssons (C) ändringsyrkade
mot samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut varvid kommunstyrelsen
beslutar
att godkänna Per Sixtenssons (C) ändringsyrkande.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-03-15, § 65
Förslag till Trädpolicy
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-13, § 247
Utdrag:
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Ks § 35 Belysning på Norrtullskolan, Eksjö finansiering
Dnr 2017-BUN0045
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut då finansiering av
ledbelysning med styrning innebär en hyreshöjning om 50-60 tkr per år.
Ärendebeskrivning
Som en underhållsåtgärd kommer belysningen på Norrtullskolan, Eksjö, att
bytas ut mot en ledbelysning. Eksjö kommunfastigheter AB föreslår en
ledbelysning med styrning och möjlighet att variera mellan olika ljus. Detta
skulle i så fall innebära en kvalitetshöjning och en hyreshöjning motsvarande
50-60 tkr per år.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår i beslut 2017-12-13, § 194, att
kommunstyrelsen godkänner en hyreshöjning om 50-60 tkr per år för
Norrtullskolan vid byte till ledbelysning med styrning.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) ett ändringsyrkande att avslå barn- och
ungdomsnämndens förslag till beslut då finansiering av ledbelysning med
styrning innebär en hyreshöjning om 50-60 tkr per år.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) ändringsyrkande mot barnoch ungdomsnämndens förslag till beslut varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Annelie Häggs (C) ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Barn- och ungdomsnämndens protokoll 2017-12-13, § 194
Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn
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Ks § 36 Skolskjutsreglemente 2018
Dnr 2017-BUN0015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att ta fram förslag på temporär lösning för
hantering av kompisåkning i mån av plats, tills ny upphandling av skolskjuts
är klar.
Ärendebeskrivning
Det nu gällande skolskjutsreglementet fastställdes i juni 2016 och gäller från
och med läsåret 2016/2017. Då informationen inte är tillräckligt tydlig eller
detaljerad, har man arbetat fram ett förslag till revidering av
skolskjutsreglementet.
Revideringen omfattar förändringar som ger förtydligad information, samt
förändringar som ger tydlighet avseende undantag som tillämpas.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) ett ändringsyrkande att återremittera ärendet för att
vidare utreda en temporär lösning för hantering av kompisåkning i mån av
plats, tills ny upphandling av skolskjuts är klar.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) ändringsyrkande mot barnoch ungdomsnämndens förslag till beslut varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Annelie Häggs (C) ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från skolchef B-O Södergren, 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 protokoll 2018-01-17, § 2
___________________________________________________________
Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn
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Ks § 37 Överflyttning av Skog och Park från
HIA till Eksjö Energi
Dnr 2017-SocN0112
Kommunstyrelsen beslutar
att ansvar och drift för parkverksamheten, budget och tillsvidareanställd
personal, flyttas från HIA till Eksjö Energi från och med 2018.
Ärendebeskrivning
Parkverksamheten har under ca 10 år bedrivits som en del av HIA:s (Hälsa,
Integration och Arbete) verksamhet. Övergången skedde från Eksjö Energi
som ansåg att parkverksamheten, vid tillfället, inte passade in i bolaget.
HIA fick uppdraget att involvera parkverksamheten i sin verksamhet. HIA
hade sedan tidigare en lång tradition inom skogsskötsel, samt utförde vissa
parkarbeten på uppdrag av Eksjö Energi. Under de första åren utvecklades
parken, framförallt sett ur ett socialt perspektiv. En förändrad organisation,
metod och teknik infördes för att bl.a. personer med funktionshinder skulle
kunna delta i arbetet.
Under de senaste åren har tekniska krav på hur driften ska skötas ökat. HIA
har då fått svårigheter att klara av verksamheten på ett tillräckligt bra sätt.
Ökade krav på arbetsmiljö vid parkarbete, teknisk kompetens vid
upphandlingar av material och maskiner har varit bidragande. Samtidigt har
Eksjö Energi förändrats och är nu intresserade av att ta in parkverksamheten
och samordna den med annan verksamhet inom bolaget.
Beställaren, som är samhällsbyggnadssektorn, har nu både skogsförvaltare
och trädgårdsmästare i sin organisation. Detta sammantaget gör att en
förflyttning av parkorganisation blir en bra lösning för såväl medarbetare som
verksamhet.
HIA kommer även i fortsättning att ha ett nära samarbete med Eksjö Energi.
Trädgårdsgruppen och arbetslag inriktade mot park och skog kommer att
finnas kvar inom HIA och arbeta med uppdrag från Eksjö Energi.
Under hösten 2017 har personalen och fackliga företrädare informerats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bitr socialchef Peter Wallenberg, 2017-10-31
Socialnämndens beslut 2017-12-13, § 193
________________________________________________________
Utdrag:

Bitr socialchef Peter Wallenberg
VD Eksjö Energi
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Ks § 38 Överenskommelse om samverkan för
trygg och säker utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i Jönköpings län
Dnr 2018-SocN0002
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelse om samverkan för trygg och säker
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, samt
att godkänna förtydligande om att fram till och med 2018-02-28 sker
ersättning enligt lag om betalningsansvar (1990:1404).
Ärendebeskrivning
Projektgruppen i länet för trygg och säker vård och omsorg har uppdragits att
ta fram förslag på överenskommelse med anledning av ny lag om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Primärkommunalt
samverkansorgan har godkänt förslaget. Ett förtydligande gjordes i samband
med att förslaget antogs om att fram till och med 2018-02-28 sker ersättning
enligt betalningsansvarslag (1990:1404).
Omarbetningen har gjorts av länets socialchefer som ställer sig bakom
förslaget. Bilagorna som följer överenskommelsen kan komma att revideras,
detta görs då i enlighet med länets gemensamma ledningssystem för
samverkan.
Beslutsunderlag
Missiv, Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, 2017-12-11, RLJ 2017/2982
Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RLJ 2017/2982, RLJ 2017/3091
Protokoll PKS 2017-12-03, utdrag
Socialnämndens beslut 2018-01-17, §
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunal Utveckling
Sociala sektorn
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Ks § 39 Fördelning av omvårdnadsalternativ ur
ett brukarperspektiv
Dnr 2017-SocN0089
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att brukare som har mer än 120 timmar hemtjänst per månad motiveras att
ansöka om särskilt boende.
Ärendebeskrivning
Under 2017 har socialnämnden vid flera tillfällen diskuterat hur kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen ska kunna förändras och förbättras.
2017-09-04 fick sociala sektorn i uppdrag att utreda kvarboendeprincipen
ytterligare.
Socialtjänstlagen är en ramlag, som ger samhällsmedborgare möjlighet att
ansöka om bistånd. För att kommunen ska kunna verkställa ett beslut, måste
alltså den enskilde ha ansökt om detsamma.
Kvarboendeprincipen har en lång tradition i Sverige. Från 1940-talet har den
beskrivits som en rätt för äldre att få bo kvar i ordinärt boende.
Kommunstyrelsen antog 2017-05-18 en reviderad befolkningsprognos för
Eksjö kommun. I den del som, i huvudsak, omfattar äldreomsorgens
målgrupp, framgår följande:

Mest berörda är personer i åldersgrupperna mellan 75 och 89 år. Som framgår
av redovisat diagram, kommer ökningen att skönjas redan 2018-2019, för att
öka markant därefter.
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Erfarenheter från andra kommuner har införskaffats, bland annat från
Enköpings kommuns socialnämnd som valt att införa ett tak om 150 timmar
hemtjänst per månad. Beslutet vilar framför allt på tre grundvalar:
1. Den enskilde har inte en obegränsad frihet att välja sociala tjänster
oberoende av kostnad. När det finns likvärdiga alternativ ges kommunen
möjlighet att välja det billigaste alternativet. (SOU 2000/01:80, s. 90 ff)
2. I de fall timmarna överstiger 150 timmar per månad, anser socialnämnden
att belastningen på anhöriga blir mycket stor
3. Svårigheterna att få en tillräckligt hög personalkontinuitet i hemtjänsten
vid insatser som överstiger 150 timmar/månad
Äldrenämnden i Uppsala anser att ansökan kan avslås, om behoven kan
tillgodoses på annat sätt. Framför allt gäller det om ansökan om insatser i
ordinärt boende, har en kostnad som är mellan ett till sju prisbasbelopp.
För att kunna tillämpa rekommendationen, att brukare med mer än 120
timmars hemtjänst per månad ska motiveras att ansöka om särskilt boende,
behöver Eksjö kommun, förutom att anta riktlinjen, också utreda om behov
av fler särskilda boendeplatser finns.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Carina Lindström (M), Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S),
Lennart Gustavsson (S), Lea Petersson (MP), Ulla Hägg (S), Bengt
Koltman (C), Christer Ljung (L) och Anita Karlsson (SD) bifall till
socialnämndens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fördelning av omvårdnadsalternativ ur ett brukarperspektiv,
2018-01-08
Enköpings kommun, protokoll Vård- och omsorgsnämnden 2017, § 151
Enköpings kommun, Riktlinjer för myndighetsutövning
SOU 2000/01:80
SOU 2003:91
Uppsala kommun, 2015, Riktlinjer för biståndsbedömning i äldreomsorgen
Vårdanalys, 2015, Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?
Socialnämndens beslut 2018-01-17, § 5
____________________________________________________________
Utdrag:

Sociala sektorn
Äldreomsorgschef Helena Martinsson
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Ks § 40 Renovering av ishallen, Eksjö
Dnr 2017-Tun0130
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ökad driftskostnad för ishallen, från och med 2018, ryms inom befintlig
budgetram för Tillväxt- och utvecklingssektorn efter omfördelning.
Diana Laitinen Carlsson (S) och Ulla Hägg (S) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Ishallen vid Storegårdsskolan, Eksjö, är i behov av renovering. Effekter av en
renovering är att Eksjö har kvar en ishall under överskådlig tid, med
energisnålare och säkrare drift, samt längre issäsong vilket innebär ökad
tillgång till istid och därmed högre intäkter
Ett arbete har genomförts med att omfördela interna budgetmedel för
att kunna finansiera ökad hyra från Eksjö Kommunfastigheter AB (EKFAB),
vilken netto beräknas utgöra 400 tkr per år. Omfördelningen innebär en ökad
ram till fritidsanläggningarna med 400 tkr, vilket finansieras med en sänkt ram
för utvecklingspotten om 120 tkr och en effektivisering vid Vux i12 om
280 tkr.
När ishallen byggdes i början av 90-talet skadades betongen under
ispisten av ett oväder. Detta fick till följd att pisten inte är platt, vilket innebär
att istjockleken blir olika över pisten. Detta får konsekvenserna att
driftskostnaden ökar då man måste ha onödigt tjock is över delar av banan,
samt risk för maskinhaveri på ismaskin och skador på ispisten vid isvård.
Likaså är kylaggregaten inte av modernt snitt för istillverkning. Dels är de
väldigt energikrävande, dels är de byggda på en ammoniakprincip som gör att
personalen hanterar ammoniak i sitt arbete vilket inte utgör en bra
arbetsmiljö.
Bedömningen från både EKFAB, Tillväxt- och utvecklingssektorn och
externa konsulter är att anläggningen är uttjänt rent funktionsmässigt och
dessutom kostar onödiga pengar i energi. Anläggningen renoveras lämpligast
mellan två is-säsonger. Processen är dock beroende av att en upphandling
kan genomföras runt årsskiftet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse fritidschef Stefan Hallberg, 2017-11-30
Tillväxt- och utvecklingssektorns beslut 2017-12-13, § 283
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 41 Revisionens granskning av
konkurrensutsättning av byggentreprenad vid
Nannylund – rapport
Dnr 2017-KLK0215
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera revisionsrapporten till ledningsutskottet, med
återrapportering till kommunfullmäktige senast mars 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
granskning av konkurrensutsättning av byggentreprenad vid Nannylund,
som sammanfattas i en rapport. Av den framgår revisionens iakttagelser
och rekommendationer.
I revisionens missiv ges ett antal förslag till hur kommunfullmäktige kan
hantera resultatet av rapporten, samt se till att svar lämnas på revisionens
frågeställningar.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport med missiv november 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19, 222
Utdrag:

Projektledare Stefan Elm
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Ks § 42 Upprustning av badplatsen nedanför
Sjöängen, brygga och bord, samt bättre väg
ner till sjön – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0213
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med
återredovisning till fullmäktige senast juni 2018.
Ärendebeskrivning
Pia Olsson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-11-23 att det skulle vara
bra med en fin badplats för de boende på Mogården. Badplatsen nedanför
Sjöängen är lättillgänglig och nära. Där kan de boende få bada, fiska eller bara
njuta av utsikten över sjön.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Pia Olsson, Eksjö 2017-11-23
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19, § 232
________________________________________________________
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 43 Asfalt på en grusväg runt udden
nedanför Sjöängen – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0214
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med
återredovisning till fullmäktige senast juni 2018.
Ärendebeskrivning
Pia Olsson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-11-23, att en bra runda
för att gå ut med de boende på Mogården, är vägen runt udden nedanför
Sjöängen.
Rundan är lagom lång och innehåller både natur och sjö. Om den
asfalterades, skulle det vara lättare att dra rullstol där, speciellt vid blött väglag.
Då skulle fler äldre komma ut och få andas frisk luft. Förslagsställaren skulle
vilja att vägen asfalteras redan till våren.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Pia Olsson, Eksjö 2017-11-23
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19, § 233
________________________________________________________
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 44 Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisade ärenden anmäls.
Ärendebeskrivning

Följande ärende anmäls:
Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2017-11-22
Lokalhyresavtal Valbackens Alpina
Förlängning av Samarbetsavtal mellan SOS Alarm AB och Eksjö kommun
avseende kommunal räddningstjänst
SbN § 253, Detaljplan Fågelsångsvägen, del av Grevhagen
Protokoll Biståndsenheten 2017-11-06
Protokoll för samverkansmöte 2017-12-11
Protokoll MBL § 19 2017-11-08
Protokoll MBL § 19 Utvecklingsgrupp 2017-11-10
Protokoll Samverkan KomOmsorgen 2017-10-26
Protokoll samverkansmöte 2018-01-08
-----
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Ks § 45 Utskottsprotokoll 2017-12-11 och
2018-01-16, samt beslut fattande med stöd av
delegation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ledningsutskottets protokoll 2017-12-11 och 2018-01-16, samt beslut
fattade med stöd av delegation anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2017-12-11 och 2018-01-16,
samt beslut fattade med stöd av delegation redovisas.
-----
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Ks § 46 Nämndernas protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nämndernas protokoll anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från
Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-13, 2018-01-17
Samhällsbyggnadsnämnden 2017-12-13, 2018-01-17
Socialnämnden 2017-12-13, 2018-01-17, samt
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-12-13, 2018-01-17 redovisas.
-----
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