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Ks § 33 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande
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Ks § 56 Cykelprojekt i Eksjö 2017, Studieförbundet Vuxenskolan bidragsansökan .........................................................................................................................46
Ks § 57 Motivationshöjande alternativ för att gå på daglig verksamhet..........................48
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Ks § 59 Inför sex timmars arbetsdag – motion ...................................................................52
Ks § 60 Körkortsutbildning bör erbjudas alla elever på gymnasieskolan –
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Ks § 61 Valborg en riskhelg för unga – motion ..................................................................55
Ks § 62 Granskning av kommunens uppföljning av externa placeringar inom
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Ärendebeskrivning

Punkt 33, Blockförhyrning av små lägenheter, utgår från dagordningen.
Tillkommer gör punkt 37, Granskning av upphandlingsprocessen inom
kommunstyrelsen och nämnder, samt punkt 38, Direktiv för ombud vid
ordinarie bolagsstämma 2017 med Eksjö Stadshus AB.
-----
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Ks § 34 Utred beslut och finansiering kring
Barnfilmbyn, motion
Dnr 2016-KLK0195
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisat underlag förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Rolf Abelsson (M) påtalar i motion 2016-09-12, att en utredning om beslut
och finansiering kring Barnfilmbyn ska göras.
Motionären anser att förutsättningarna för Barnfilmbyn förändrats radikalt,
vilket borde innebära att ett nytt beslut fattas av kommunfullmäktige.
Motionären vill att de nya förutsättningarna redovisas, att budget för
fastighetsbolaget, samt det företag som ska driva Barnfilmbyn redovisas, hur
finansieringen av hela verksamheten ska ske och att fastighetsbolagets
bolagsordning och aktieägaravtal underställs kommunfullmäktige.
Vidare föreslår motionären att kommunens revisorer får i uppdrag att granska
huruvida bidragen till Snickerboa AB och till det nybildade fastighetsbolaget
inte strider mot 2 kap, § 8, om bidrag till enskild verksamhet, samt 8 kap, § 2,
om kommunens förvaltning av kommunala medel. Likaså att kommunens
revisorer även utreder huruvida jäv enligt kommunallagen 6 kap, §§ 24-25,
har förekommit i samband med de tjänsteskrivelser som lämnats till
kommunfullmäktige.
Förvaltningen har utrett vad som ankommer på kommunstyrelsen att
redovisa och vilka av motionärens förslag kommunstyrelsen inte kan föreslå
kommunfullmäktige besluta om.
Bolagsordning för Skruven AB, bolagsordning för Snickerboa AB, kalkyl för
driften av fastigheten, samt kalkyl för driften av verksamheten redovisas.
Intäktssidan är budgeterad med en biljettintäkt motsvarande 30 000 besökare.
Härvid erhålls överskott. För att få ett nollresultat krävs 19 200 betalande
besökare. Ett konsultföretag för besöksnäring och turistföretag har anlitats
för att genomföra en analys som ger en realistisk bild av besöksantalet.
Rolf Abelsson vill i motionen att aktieägaravtalet ska redovisas. Ett
aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan alla eller vissa ägare i ett
aktiebolag. Till skillnad mot en bolagsordning, som envar kan få ut genom
Bolagsverkets försorg, kan innehållet i ett aktieägaravtal hållas hemligt för
tredje man.
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Bolagen meddelar att aktieägaravtalet, enligt beslut vid tecknandet, har
överenskommits vara hemligt. Kommunens valda lekmannarevisorer har
däremot möjlighet att ta del av avtalet.
Kommunstyrelsen äger inte rätt att föreslå kommunens revisorer uppdrag,
och kan inte heller föreslå kommunfullmäktige att ge revisionen
granskningsuppdrag. Motionärens förslag att kommunens revisorer ska ges
granskningsuppdrag kan därför inte verkställas.
Beslutsunderlag
Motion från Rolf Abelsson, 2016-09-12
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22, § 191
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 310
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-06
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 18
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 35 Återför driftansvaret för
gatuverksamheten från Eksjö Energi till
kommunen, motion
Dnr 2016-KLK0118
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utifrån nedanstående redovisning förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Micael Carlsson (L) har i motion begärt att driftansvaret för
gatuverksamheten återförs från Eksjö Energi AB till kommunen. Skälen för
ett återförande är bland annat att
- Bättre samordning kan ske
- Det blir bättre styrning av hur skattemedlen används
- Kompetens från kalkylering och projektering skapas där de ekonomiska
besluten tas
Ansvaret för gata och park fördes 2003 över från kommunen till Eksjö Energi
AB. Senare har parkverksamheten återförts till kommunen och drivs nu av
sociala sektorn. Samhällsbyggnadschef och vd för Eksjö Energi AB, har av
kommunstyrelsen 2016-06-07, § 153, fått i uppdrag att analysera
konsekvenserna av att återföra driftansvaret för gatuverksamheten från Eksjö
Energi AB till kommunen.
Av redovisningen framkommer bland annat att:
- Oavsett hur verksamheten organiseras, krävs ett mycket gott samarbete
mellan de olika intressenterna. Strategiskt sker denna styrning genom
fastställda ägardirektiv. Samverkan behöver dock förstärkas på taktisk och
operativ nivå.
- Inom gatuverksamheten pågår just nu diskussioner om hur budget
avseende drift och investering ska fördelas.
- Fördelningen mellan hur mycket arbete som ska läggas på entreprenad
respektive hur mycket som ska utföras med personal i egen regi,
- Man kan ta fram nya arbetssätt och metoder och samla in och sprida
information om dessa.
Oavsett ett återförande till samhällsbyggnadssektorn alternativt att
gatuverksamheten blir kvar hos Eksjö Energi AB, måste en tydlig samordning
ske. I samband med redovisningen föreslås att ytterligare utredning görs om
hur en klar ansvarsfördelning på såväl strategisk, taktisk, som operativ nivå,
ska utformas innan beslut om exakt organisation är fastställd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

8 (61)

Vid analysen har även framkommit att motsvarande analys bör göras av
parkverksamheten, som idag organiseras under sociala sektorn. Ett uppdrag
har givits att återkomma med ett sådant förslag. Utarbetande ska ske i
samverkan.
Beslutsunderlag
Motion från Micael Carlsson (L), 2016-04-18
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-21, § 102
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 139
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-08
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 19
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 36 Cykelövergångsställe vid korsningen
Jungfrugatan-Regementsgatan,
medborgarförslag
Dnr 2016-Klk0258
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i pågående arbete med ny gång- och cykelplan för Eksjö kommun ha som
målsättning att vid prioriterade gång- och cykelstråkskorsningar med
huvudvägar beakta lämpliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och
cykeltrafikanterna, samt
att i avvaktan tills ny gång- och cykelplan antagits se till att den idag befintliga
hastighetsdämpande åtgärden i korsningen förstärks med förbättrad
hastighetsdämpning, vägmarkering och förbättrad belysning.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att därmed förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-12-15, § 273, beslutat att remittera rubricerat
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Förslagsställaren föreslår att ett cykelövergångsställe anläggs vid korsningen
Jungfrugatan-Regementsgatan (bakom Eksjö Trafikutbildning).
Förslagsställaren påtalar att det många gånger händer att bilister nästan kör på
cyklister, trots att de vet att det finns två skolor i närheten av övergångsstället.
Förslagsställaren har själv nästan blivit påkörd av en oaktsam bilist och anser
att ett cykelövergångsställe skulle göra det tryggare att åka till skolan.
Vid dagens sammanträde informerar trafikingenjören i ärendet och redogör
för tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-06. I juridisk mening är ”cykelöverfart”
den rätta benämningen. Möjlighet för väghållare att anlägga cykelöverfarter
har funnits sedan 1 september 2014. Krav för anläggande av cykelöverfart är
att väghållaren inför lokala trafikföreskrifter om detta. Dessutom ska
överfarten utmärkas med vägmärke för cykelöverfart, vägmarkering med
väjningslinje samt hastighetssäkras till 30 km/tim.
Dock fanns inga tydliga regler om utformning av cykelöverfart klara vid
beslutet 2014. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tog 2015 fram ett
informationsmaterial för cykelpassage och cykelöverfart. Dialog pågår
fortfarande med SKL-medlemmar och myndigheter om hur utformning av
cykelöverfarter och cykelpassager bäst planeras och utformas i framtiden.
Justerandes sign
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Ett nytt uppdaterat material från SKL är på gång med avsikt att publiceras i
mars 2017. Ambitionen är att komma ut med en nationell praxis för
överfarterna som sedan ska föras in i vägar och gators utformning (VGU)
som är styrande dokument för gatuutformning och tillhörande regler.
Förslaget är att i avvaktan tills ny gång- och cykelplan antagits, se till att den
idag hastighetsdämpande åtgärden i aktuell korsning förstärks med förbättrad
hastighetsdämpning, vägmarkering och förbättrad belysning.
I kommunens arbete med framtagande av ny gång- och cykelplan kommer
senaste rön om cykelöverfarter att beaktas så att förståelsen av gällande regler
blir så tydlig som möjligt för inblandade trafikantgrupper.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, ankommet 2016-11-28
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15, § 273
Tjänsteskrivelse, 2017-02-06
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-02-15, § 26
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 37 En app för mobiltelefoner där
medborgarna kan kommunicera direkt med
kommunen och lämna förslag och
anmälningar, medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0199
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till det arbete som pågår, förklara medborgarförslaget
besvarat.
Ärendebeskrivning
Ami Fagrell, Hjältevad, framför i medborgarförslag att kommunen, likt
Uppsala kommun, tar fram en app för mobiltelefoner där medborgarna kan
kommunicera direkt med kommunen och lämna förslag och anmälningar.
Förslagsställaren anser att det skulle underlätta för invånarna att kunna
rapportera direkt och på plats när de stöter på något.
Många företag och kommuner använder sig idag av olika hemsidor, portaler
eller appar för felanmälan. Det skapar på många sätt en ökad kundnytta då
medborgaren har möjlighet att anmäla fel eller lämna synpunkter när som
helst. Systemägaren får nytta genom att fel kan upptäckas i god tid och
åtgärdas snabbare. På längre sikt finns även möjlighet till att kartlägga
mönster, och med statistisk hjälp kunna göra åtgärder som förbygger vanligt
förekommande fel och brister.
Eksjö kommun har sedan 1 februari i år tillgång till systemet Point Survey,
som innehåller funktionalitet som motsvarar ett digitalt felanmälningssystem.
Samhällsbyggnadssektorn, som införskaffat systemet, har för avsikt att under
året testa av funktionaliteten. Om tjänsten ska lanseras som en app, via en
länk på hemsidan, eller båda delar, är oklart. Felanmälan skulle då initialt
kunna inrymma synpunkter kring den fysiska miljön där exempelvis
felanmälningar om bland annat belysning, nedskräpning, park- och gatudrift
skulle kunna inrymmas. I takt med att systemet testas får en utvärdering
avgöra om systemet håller måttet för hela koncernens behov.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ami Fagrell, 2017-09-16
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson, 2017-02-09
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 20
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 38 Eksjö kommuns anlitande av konsulter
vid frågor av allmänt intresse,
medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0233
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Lars E Björck föreslår i medborgarförslag att Eksjö kommun i första hand
ska konsultera allmänheten i Eksjö kommun vid frågor av allmänt intresse.
Han föreslår vidare att Eksjö kommun ska förkasta framtaget platsvarumärke
för Eksjö kommun, samt redovisa kostnader och beslut vad gäller
platsvarumärket.
Lars E Björck kompletterar medborgarförslaget med tre olika alternativ på
slogans för Eksjö kommun:
• Eksjö kommun, forntid-nutid-framtid
• Eksjö – en trivsam kommun, en attraktiv/god miljö för boende och
besökande
• Eksjö kommun – en attraktiv boende miljö, en kommun med kreativ
skapande kultur och allemansrättslig natur.
Sedan ett par år tillbaka har många kommunala organisationer blivit allt mer
medvetna om vikten av att arbeta med sitt organisationsvarumärke;
kommunen som organisation och arbetsgivare. Det handlar om att säkerställa
den kommunala servicen, förtroendet för organisationen och
attraktionskraften som arbetsgivare. Parallellt med detta har ett behov av att
särskilja den kommunala organisationen från varumärket som representerar
platsen identifierats. Mot bakgrund härav har flera kommuner i Sverige
utvecklat så kallade platsvarumärken.
I Eksjö kommun har kommunikationsarbetet hittills varit spretigt och
otydligt, både visuellt och budskapsmässigt, när det gäller att särskilja plats
och organisation. Framförallt har det inte funnits någon tydlig strategi kring
hur platsen ska kommuniceras som plats att bo, leva och verka på, vilket har
gjort kommunikationsarbetet bristfälligt.
Under 2016 har, för att kunna uppnå ökad struktur i arbetet, och en tydligare
visuell/grafisk igenkänning, både kring Eksjö kommun som organisation och
som plats, därför en varumärkesplattform arbetats fram.
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I de fall kompetens eller arbetsutrymme saknas inom organisationen, kan
konsulter komma att anlitas för kortare och längre uppdrag. I detta specifika
fall har bedömningen gjorts att specialistkompetens behövde anlitas, bland
annat för originalframställning.
Upphandlingen och framtagandet av kommunikationsriktlinjerna för
platsvarumärket Eksjö genomfördes som en projekttävling, där en slutlig
vinnare (reklambyrå) fick i uppdrag att färdigställa förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E Björck, 2016-10-17
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20, § 222
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 322
Tjänsteskrivelse från informationsstrateg Anette Stendahl, 2017-01-12
Ledningsutskottets beslut 2017-020-14, § 21
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 39 Budget 2018-2019, verksamhetsplan
2020 - direktiv
Dnr 2017-KLK0033
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till direktiv för budget 2018-2019 och verksamhetsplan
2020.
Ärendebeskrivning
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med
budget och verksamhetsplan 2018-2020 vad gäller verksamhet och finansiella
mål. Direktivet utgår från kommunens vision och de av fullmäktige antagna
programmen. Budget och verksamhetsplan ska uttrycka hur man under
3-årsperioden ska arbeta för att uppnå intentionerna i visionen genom de mål
som anges i programmen. Underlaget för den politiska viljeinriktningen
utöver vision och program utgörs av kommunfullmäktiges debatt inför
budgetdirektivet 2017-01-19.
De senaste positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska förstärkas.
Detta görs genom att arbeta för en attraktiv kommun med goda
utvecklingsmöjligheter för människor och företag. Viktiga
grundförutsättningar för detta är ett hållbart samhälle ur miljömässig,
ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning och
möjlighet till en stimulerande fritid.
En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte
minst genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kulturoch evenemangsorter.
Övergripande är de mest kritiska faktorerna för goda
utvecklingsmöjligheterna i dagsläget:
• Integration
• Bostäder
• Kommunikation
• Rekrytering
Prioriterade mål
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska
kommunstyrelsen i budget och verksamhetsplan 2018-2020 särskilt beakta:
• Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk,
jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning och möjlighet till
en stimulerande fritid.
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Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen:
integration, bostäder, kommunikation och rekrytering, prioritera följande:

•

-

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

-

Öka och bredda tillgången till bostäder.

-

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

-

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

Finansiella mål
- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under
planperioden.
-

Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av
skatteintäkter och bidrag. Undantagsvis är det möjligt att budgetera
lägre resultat än 2 procent ett enskilt år (2017-2018) om resultatet 20152016 är högre än 2 procent tack vare engångsstatsbidrag för kostnader i
samband med ökat flyktingmottagande 2015-16. Sammantaget 2015-18
ska resultatet vara i snitt 2 procent. Det budgeterade överskottet 201820 ska tillsammans med budgeten 2017 och bokslut 2011-2016 vara i
snitt minst 1,8 procent.

-

Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.

-

För finansiellt sparande under planperioden ska 10 mnkr årligen
avsättas 2018 – 2020.

-

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

-

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2017-02-01
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 17
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 40 Bokslut och årsredovisning 2016 –
avsättning till resultatutjämningsreserv
Dnr 2017-KLK0056
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att av årets resultat avsätta 15 095 tkr till resultatutjämningsreserv.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2013-12-17, § 224, antagit regler för hantering av
resultatutjämningsreserv i Eksjö kommun.
När årets resultat överstiger 2 procent av skatteintäkter och bidrag har
kommunfullmäktige möjlighet att avsätta det som överstiger 2 procent till en
resultatutjämningsreserv. Maximalt belopp i resultatutjämningsreserven är 2
procent av skatteintäkter och bidrag. Resultatutjämningsreserven kan sedan
användas när konjunkturen är sämre och balanskravet inte uppnås. Det
negativa resultatet kan då kvittas emot resultatutjämningsreserven.
Kommunfullmäktige har alltså möjlighet att använda resultat från goda tider
till sämre tider.
2016 uppgick årets resultat till 4,1 procent av skatteintäkter och bidrag. Det
innebär att kommunfullmäktige har möjlighet att avsätta den del som
överstiger 2 procent av skatteintäkter och bidrag till resultatutjämningsreserv.
Dock ska justering för reavinster göras först. 2016 uppgår möjlig avsättning
till 18 598 tkr, men på grund av att en så stor avsättning innebär att
resultatutjämningsreserven överstiger maximalt 2 procent av skatteintäkter
och bidrag begränsas avsättningen till 15 095 tkr. Balanskravsutredningen är
som följer med avsättning till resultatutjämningsreserv:
Resultatutredning
Årets resultat
Avstämning balanskrav:
Reavinster avyttring
anläggningstillgångar
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Medel till
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

Justerandes sign

2016
39 062
-1 312
37 750
-15 095
22 655

Ackumulerad RUR

-19 152

Max RUR

-19 152
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Resultatutredning

2015

2014

Årets resultat
Avstämning balanskrav:

20 197

17 941

Reavinster avyttring anläggningstillgångar
Årets resultat efter
balanskravsjusterin
gar
Medel till resultatutjämningsreserv

-1 316
18 881

17 941

-1 126

-933

Balanskravsresultat

17 755

17 008

Ackumulerad RUR

-4 057

-2 931
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors
Ledningsutskottets beslut 2017-02-22—23, § 40
_________________________________________________________
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Kommunfullmäktige
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Ks § 41 Bokslut och årsredovisning 2016 överföring av avvikelser i driftbudget och
återstående anslag investeringsbudget
Dnr 2017-KLK0055
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond,
att om överförmyndarnämnden uppnår budgetbalans 2017-2019 skrivs den
negativa resultatfonden av med 74 tkr per år, dock längst till dess
resultatfonden inte är negativ,
att revisionens resultatfond ska följa regelverket om maximalt 5 procent av
bruttobudget och minskas därför med 13 tkr,
att föra över 55 tkr av bemanningsenhetens,
kommunledningskontoret, resultat till sociala sektorns resultatfond,
att skriva av städenhetens, kommunledningskontoret, underskott om 168 tkr
då verksamheten flyttats till Eksjö Kommunfastigheter AB,
att samhällsbyggnadssektorns underskott för Klinten om 68 tkr inte förs till
sektorns resultatfond,
att samhällsbyggnadssektorns resultatfond får överskida den maximala
gränsen för resultatfonden motsvarande skogens överskott (771 tkr) och
minskas därför med 578 tkr,
att Klintens negativa avvikelse om 37 tkr inte överförs till sociala sektorns
resultatfond,
att den negativa avvikelsen om 144 tkr för hyres- och driftskostnader för
sociala sektorns nya kontorslokaler, inte överförs till sociala sektorns
resultatfond,
att utökningen av familjerätten om 128 tkr inte överförs till sociala sektorns
resultatfond,
att lokalanpassningar om 1 828 tkr, som enligt redovisningsregler bokförts
som investeringar inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn ska
belasta sektorns resultatfond,
att kostnaden för renovering av Ryttarstatyn och Gycklaren täcks i tillväxtoch utvecklingssektorns resultatfond med 90 tkr,
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att tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond ska följa regelverket om
maximalt 5 procent av bruttobudget och minskas därför med 181 tkr,
att finansens resultatfond om 200 tkr ianspråktas i samhällsbyggnadssektorns
investeringsbudget, samt
att 2017 tilläggsbudgetera 14 505 tkr av återstående investeringsbudget 2016
med fördelning enligt följande:
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn

+
+
+
+
-

364 tkr
11 976 tkr
655 tkr
2 003 tkr
493 tkr

Ärendebeskrivning
Årets resultat - drift
Eksjö kommuns resultat för 2016 ger ett överskott om 39,1 mnkr.
Överskottet är 22,8 mnkr högre än det budgeterade resultatet om 16,3 mnkr.
Årets resultat motsvarar 4,1 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är
högre än det resultatmål på 1,7 procent som budgeterades för 2016.
Förvaltningen/sektorerna har bedrivit verksamhet för netto 906,2 mnkr,
vilket är 5,0 mnkr mer än budgeterat (inkl resultatfond).
Sektorerna får under året kompensation för löneökningar och
kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna har överskridit budget med 1,4 mnkr
medan anslag för personalpott lämnar ett överskott om 4,9 mnkr mot budget.
Kostnaden för pensioner har överskridit anslaget med 7,6 mnkr plus
löneskatt, kostnaden för avgiftsbestämd pension har ökat, premierna har
höjts på grund av det låga ränteläget. Pensionsavsättningarna är också högre
på grund av nya kontoförda förmåner för tidigare anställda och
förtroendevalda. Tidigare uttag av pensioner har också medfört högre
kostnader.
Underskotten vägs upp av oanvänt anslag från statsbidrag för
flyktingmottagande 18,4 mnkr, vilket gör att verksamheternas nettokostnader
är 913,5 mnkr, vilket är 8,6 mnkr lägre än budget.
Skatteintäkterna når inte upp till budgeterad nivå men utfallet i
utjämningssystemen väger upp övriga underskott. 12/13 eller 28,8 mnkr av
statsbidraget för extra kostnader för flyktingverksamhet 2015-16, har
bokförts under 2016, vilket också tilläggsbudgeterades av
kommunfullmäktige. I utjämningsbidrag finns också det statsbidrag för
stimulans av bostadsbyggande som betalades ut i december 2016.
Justerandes sign
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Sektorernas avvikelse
Enligt kommunfullmäktiges regler ska sektorerna redovisa den avvikelse som
begärs överförd till resultatfond.
Huvudregeln är att över-/underskott förs till sektorns resultatfond.
Underskott ska täckas de kommande 3 åren. Sektorns resultatfond är
begränsad till 5 procent av sektorns bruttobudget. Om sektorns underskott i
resultatfonden motsvarar 5 procent av sektorns bruttobudget ska en
avbetalningsplan upprättas och fastställas av kommunfullmäktige.
Avsteg från reglerna till resultatfond och maxbelopp ska alltid motiveras.
Politisk verksamhet -147 tkr
Att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond.
Överförmyndarnämnden, -222 tkr
Om avvikelsen förs till resultatfond kommer överförmyndarnämndens
resultatfond att innehålla ett underskott som överstiger 5 procent av
bruttobudgeten och en avbetalningsplan ska upprättas.
Revisionen +62 tkr
Revisionens resultatfond överstiger 5 procent av bruttobudgeten om
överskottet förs till resultatfond.
Kommunledningskontoret +990 tkr
Bemanningsenhetens överskott har, innan bokslutet låstes, återbetalats med
1,2 mnkr till sociala sektorn och barn- och ungdomssektorn. Kvarvarande
överskott för bemanningsenheten kvittas mot förtetagshälsovården och
resterande överskott ska enligt överenskommelse fördelas med 55 procent till
sociala sektorn, och 45 procent till barn- och ungdomssektorn. Barn- och
ungdomssektorns del ska minskas på grund av finansiering av en tjänst och
blir därför noll. Sociala sektorns andel är 55 tkr av överskottet.
KLK städ -168 tkr
Verksamheten har under året övergått till Eksjö Kommunfastigheter AB och
underskottet föreslås därför strykas.
Samhällsbyggnadssektorn +1 261 tkr
Då skogen kan ha varierande intäkter och kostnader som inte är
budgetårsbundna är det rimligt att skogens överskott kan återanvändas i
skogen. Samhällsbyggnadssektorns resultatfond bör därför få överskrida
maximal gräns för resultatfonden med skogens överskott.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-09, § 15, att täckning för minskade
intäkter för Klinten hanteras vid bokslutet.
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Samhällsbyggnadssektorns resultatfond efter överföring av resultatet 2016
skulle överskrida maximalt tillåten resultatfond (5 procent av bruttobudget
eller 2 407 tkr), plus föreslaget överskott från skogen (771 tkr), totalt 3 178
tkr. En nedskrivning av sektorns resultatfond med 68-578=-510 tkr föreslås
därför.
Barn och ungdomssektorn -996 tkr
Att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond.
Sociala sektorn -8 760 tkr
Täckning av ökade kostnader för Klinten har kommunstyrelsen 2016-02-09,
§ 15, beslutat ska hanteras vid bokslutet.
Sociala sektorns ökade kostnader för kontorslokaler har orsakats av
trångboddhet i hela förvaltningen, och i budget 2017 har sektorn
kompenserats för hyresökningen. Det är därmed rimligt att kostnaden täcks
även 2016.
Sociala sektorns ökade kostnader för familjerätten beror på beslut i
kommunfullmäktige, medel för detta har justerats i budget 2017. Det är
därmed rimligt att kostnaden täcks även 2016.
Lokalanpassningar på 1 828 tkr, som enligt redovisningsregler bokförts som
investeringar inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn, ska
belasta sektorns resultatfond.
Sektorn har haft statsbidrag för att finansiera lokalanpassningarna, men då de
redovisningsmässigt är investeringar bör sektorns resultatfond belastas
samtidigt som sektorn får täckning för investeringen.
Tillväxt- och utvecklingssektorn +521 tkr
Då kommunstyrelsen 2016-06-07, § 183, beslutade om att avsätta 90 tkr för
renoveringen och hantera finansieringen i bokslutet, är det rimligt att täcka 90
tkr i bokslutet. Samtidigt innebär sektorns överskott att resultatfonden
överstiger 5 procent av bruttobudgeten vilket innebär att en nedskrivning av
sektorns resultatfond ska göras med 90-181=-91 tkr.

Sektorernas avvikelse investeringsbudget
Från kommunfullmäktige fanns fastställd budget med 30,1 mnkr plus
tilläggsbudget från tidigare överskott med 15,3 mnkr, totalt 45,4 mnkr, att
disponera för investeringar 2016. Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17,
§ 372, också att finansiera förvärvet av Eksjö Trehörningen 1:1, 1:2 och 1:7
utanför fastställd investeringsbudget med 23,1 mnkr. Under året användes
totalt 56,1 mnkr.
Underskottet i kommunfullmäktiges budget för förnyelse av
kommunfullmäktigesalen föreslås täckas av överskott inom
kommunledningskontoret.
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Kommunfullmäktige har beslutat att finansiera markförvärvet av
Trehörningen utanför samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget,
23,1 mnkr. Samhällsbyggnadssektorn har också under året investerat i
fastigheter vilka skulle täckas av 0,2 mnkr av AFA-medlen som avsatts i
finansens resultatfond. Dessa båda poster om 23,2 mnkr föreslås täckas i
bokslutet 2016 för samhällsbyggnadssektorn.
Sociala sektorn har använt 1,8 mnkr för lokalanpassningar för
ensamkommande flyktingbarn, vilka föreslås täckas i bokslutet. Samma
summa föreslås belasta sektorn resultatfond då det i driftbudgeten fanns
statsbidrag för verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-07, § 182, att ianspråkta medel för
oförutsett för att täcka förvärv av silver- och tennföremål inom tillväxt- och
utvecklingssektorn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Sammanställning av förslag till överföring
Föredragning tjänstemän från sektorerna
Ledningsutskottets beslut 2017-02-22-23, § 41
_________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 42 Utökad investeringsbudget på grund
av bostadsbyggande, Nannylund
Dnr 2017-KLK0059
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med ändring av tidigare beslut, utöka sociala sektorns investeringsbudget
2017 med 5 mnkr för iordningställande av 20 lägenheter på Nannylund 2,
att finansiering sker genom tidigare års överskott på grund av tillfälligt
statsbidrag för hantering av flyktingsituationen, samt
att ge budgetberedningen i uppdrag att i budgetförslag 2018-2020 inte
ianspråkta mer av överskottet från 2015-2016 än vad som finns kvar efter
både sänkning av resultat 2017 och ökade investeringar.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-22, § 178, att förskottsbetala hyra till
Itolv AB om 5 mnkr avseende bostäder på Nannylund 2, Eksjö.
Avtal har skrivits 2017-01-27 med Itolv AB angående ekonomiskt stöd till
bostadsbyggande av 20 lägenheter på Nannylund. Kommunen betalar 5 mnkr
i engångsersättning och blockförhyr lägenheterna i sex år till en kostnad av
1 463 kr per kvadratmeter. Utbetalningen är då redovisningsmässigt en
investering som ska skrivas av under avtalstiden. Investeringen ryms inte i
befintlig investeringsbudget 2017.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-23, § 61, om fördelning av tillfälligt
statsbidrag för flyktingar som betalades ut i december 2015 och har påverkat
resultatet i kommunen 2015-2016. Då kostnadsnivån för verksamheten var
oklar, lades 18,2 mnkr i ett ofördelat anslag under kommunstyrelsen. Anslaget
förblev oanvänt under 2016 och bidrog till överskottet 2016.
Med kommunfullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning kan
överskottet användas till verksamhet genom sänkt resultat kommande år,
vilket gjorts under 2017 med 4,8 mnkr. Överskottet har påverkat likviditeten,
vilket gör det möjligt att även användas till investeringar. Därför föreslås att
sociala sektorns investeringsbudget 2017 ökas med 5 mnkr för investering i
bostadsbyggandet på Nannylund.
Det är viktigt att i budget 2018-2020 inte ianspråkta mer av överskottet från
2015-2016 än vad som finns kvar efter både sänkning av resultat 2017 och
ökade investeringar.
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Beslutsunderlag
Avtal mellan Itolv AB och Eksjö kommun 2017-01-27
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22, § 178
Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-23, § 61
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2017-02-03
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 23
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 43 Statsbidrag för ökat bostadsbyggande
Dnr 2016-SbN0081
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till Eksjö Stadshus ge ägartillskott om 2 mnkr för projektering av
trygghetsboende inom Eksjöbostäder AB. Finansiering ska ske ur
kommunens egna kapital,
att åren 2017-2020 utöka samhällsbyggnadssektorns driftram med 1,1 mnkr
för att tillfälligt stärka organisation och insatser för att skapa förutsättningar
för utökat bostadsbyggande,
att utrymmet för samhällsbyggnadssektorns utökade driftram 2017 skapas
genom sänka årets resultat med 1,1 mnkr från 14,5 mnkr till 13,4 mnkr, samt
att ge budgetberedningen i uppdrag att beakta att statsbidraget för ökat
bostadsbyggande ökade resultatet för 2016, och att del av resultatet ska
användas för utökad driftram för samhällsbyggnadssektorn 2018-2020.
Ärendebeskrivning
Den 21 april 2016 beslutade regeringen om införandet av ett statsbidrag till
kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget, som är tänkt att stimulera
bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren, är
om totalt 1,85 miljarder för 2016. Statsbidraget beräknas till 1,8 miljarder för
2017 och därefter 1,3 miljarder årligen.
Statsbidragets syfte är att bidra till ökat bostadsbyggande. Ekonomichefen har
tillsammans med samhällsbyggnadschefen fått i uppdrag att presentera
alternativa användningar för bidraget då det inte finns några restriktioner för
hur kommunerna ska använda beviljade medel. Det finns heller inga krav på
återredovisning av hur statsbidraget använts.
Villkoren för bidraget var:
Att kommunen under en tolvmånadersperiod har givit startbesked som
möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden startade
1 augusti 2016 och pågår tolv månader framåt.
•

Att kommunen, under innevarande eller föregående mandatperiod, har
antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383).
•
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Att kommunen, under innevarande eller föregående mandatperiod, har
antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt
3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).
•

Att det i kommunen, den 31 juli innevarande år, finns minst en folkbokförd
nyanländ som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli
föregående år och tolv månader framåt.
•

Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. De nyanlända ska
även omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60
procent).
•

Eksjö kommun uppfyller samtliga kriterier och lämnade under hösten 2016 in
ansökan och beviljades 6,5 miljoner i bidrag. Bidraget är en intäkt för
kommunen 2016 och påverkar resultatet positivt 2016.
Ytterligare statsbidrag för ändamålet kommer troligtvis, åtminstone till och
med 2018. Hur stora de bidragen kommer att vara är osäkert beroende på
flera faktorer, främst på hur många kommuner som ansöker och hur stort
bostadsbyggandet i kommunen kommer att bli.
I Eksjöbostäders bostadskö står idag 2000 personer. De nya bostäderna i
kvarteret Lunden, samt det tidigare projektet Norrström har visat sig lätta att
hyra ut. Det finns en efterfrågan på bostäder i Eksjö i alla kategorier.
Följande alternativa användningar för statsbidraget redovisas:
Alternativ 1 (kritiska underskott)
Eksjö kommun skulle kunna välja
• att använda statsbidraget för att säkerställa servicenivån inom ett annat än
bostadsförsörjning viktigt område.
Alternativ 2 (stärkt organisation)
Eksjö kommun skulle kunna välja
• att förstärka Samhällsbyggnadssektorns driftbudget i syfte att förbättra
planberedskapen så att fler möjliga områden för bostadsbyggnation
tillgängliggörs, samt att säkerställa korta handläggningstider för
bygglovhandläggningen, samt
• att genom ägartillskott till Eksjöbostäder säkerställa möjligheten för
bolaget att i en snabbare takt projektera och bygga trygghetsboende.
Alternativ 3 (utvecklingspott)
Eksjö kommun skulle kunna välja
• att lägga pengarna i en särskild pott som ger möjlighet att över tid ta
beslut om projekt och åtgärder som bidrar till ökat bostadsbyggande.
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Alternativ 4 (allmännyttiga lokaler)
Eksjö kommun skulle kunna välja
• att genom ägartillskott till Eksjö Kommunfastigheter AB bidra till
möjligheten för produktion av allmännyttiga lokaler.
Alternativ 5 (tillfälligt sänkta avgifter)
Eksjö kommun skulle kunna välja
• att tillfälligt sänka taxor och avgifter som berör bostadsbyggande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors och samhällsbyggnadschef
Mikael Klaesson, 2017-01-30
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 22
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 44 Ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS, kvartal 4
Dnr: 2016-SocN0017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisad rapport.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen, 16 kap. 6 f §, skyldighet att till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Socialnämnden har även genom lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§, skyldighet att till Inspektionen för vård och
omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum
Rapporteringarna gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.
Ett ärende av ej verkställda beslut har rapporterats till IVO för kvartal 4 2016
gällande särskilt boende, där 163 dagar har förflutit med notering att
personen har tackat nej två gånger.
Socialnämnden har till IVO rapporterat ytterligare fyra ärenden som
verkställts inom perioden, men där det dröjt mer än 90 dagar från
beslutsdatum:
•

Beslut särskilt boende, 176 dagar

- verkställt

•

Beslut kontaktperson, 92 dagar

- verkställt

•

Beslut kontaktfamilj, 237 dagar

- ansökan återtagen

•

Beslut behandlingshem, 117 dagar - ärendet avslutat

•

Beslut familjepedagog, 264 dagar

- verkställt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-02-06
Socialnämndens beslut 2107-02-15, § 15
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 45 Ett gott liv på äldre dar, Äldrepolitiskt
program 2012-2025 - revidering
Dnr: 2016-KLK0171
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revideringen av Ett gott liv på äldre dar, Äldrepolitiskt program
2012-2025.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att i arbetet med styrkorten för sociala sektorn beakta mål avseende
bostadsanpassning.
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp inom sociala sektorn har granskat faktauppgifter,
målformuleringar och textinnehåll i det äldrepolistiska programmet ”Ett gott
liv på äldre dar” som utgör en reviderad version för mandatperioden
2014-2018.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-22, § 184, att återremittera ärendet
för vidare utredning efter diskussion kring huruvida bostadsanpassning skulle
vara en del i programmet. Programmet innehåller ett strategiskt mål för att
skapa varierat utbud av olika boendeformer.
Bostadsanpassning är en möjlighet när och om tillgängliga bostäder saknas
för att tillgodose enskilda funktionshinder. Detta är reglerat i lagstiftningen
Lag om Bostadsanpassningsbidrag (1992:1574), där den enskilde ansöker om
bidrag, en utredning görs av handläggare och beslutet utgör ett
myndighetsbeslut.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Lars Aronsson (S) att i arbetet med styrkorten för sociala sektorn beakta mål
avseende bostadsanpassning.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Lars Aronsson(S) tilläggsyrkande varvid
kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Lars Aronssons (S) tilläggsyrkande.
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Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag 2016-01-02, § 3
Socialnämndens beslut 2016-08-17, § 104
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 224
Kommunfullmäktige beslut 2016-09-22, § 184
Äldrepolitiskt program ”Ett gott liv på äldre dar”
Lag om bostadsanpassning 1992:1574
Socialnämndens beslut 2017-02-15, § 16
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
Sociala sektorn
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Ks § 46 Direktiv till ombud vid ordinarie
bolagsstämma 2017
Dnr 2017-KLK0054
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa direktiv för ombud att redovisas vid respektive bolags
årsstämma.
Ärendebeskrivning

Förslag till direktiv för ombuden för Eksjö Industribyggnader AB, Eksjö
Kommunfastigheter AB, Eksjöbostäder AB, och Eksjö Energi AB har
upprättats.
Styrelsen för Eksjö Stadshus AB föreslår i beslut 2017-02-21, § 108, att
kommunfullmäktige fastställer direktiven.
Beslutsunderlag

Beslut från Eksjö Stadshus AB 2016-02-21 § 108
__________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 47 Direktiv till ombud vid ordinarie
bolagsstämma 2017 med Eksjö Stadshus AB
Dnr 2017-KLK0029
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa direktiv för ombud att redovisas vid Eksjö Stadshus AB:s
årsstämma.
Ärendebeskrivning

Förslag till direktiv för ombudet för Eksjö Stadshus AB har upprättats och
redovisas vid dagens sammanträde
__________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 48 Obesvarade motioner och
medborgarförslag, förteckning
Dnr 2017-KLK0032
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 4 motioner och 20 medborgarförslag
ännu inte besvarats.
Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 26
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 49 Samordning av resurser för
flyktingverksamhet
Dnr 2017-KLK0022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förvaltningen till budgetberedningen i maj ska redovisa vilka stadsbidrag
som beräknas erhållas 2017 respektive 2018, samt hur tillfälliga medel till
flyktingverksamheten används 2017, och vilka konsekvenser som uppstår om
dessa upphör 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunen har under senare år erhållit statsbidrag för flyktingverksamheten,
dels i speciellt riktat bidrag i december 2015 som används till riktade insatser
2016 och 2017, dels som ersättning för arbete utifrån asylsökande och
ensamkommande flyktingbarn.
Inför budget 2018 bör en analys av prognosticerade intäkter göras som
underlag för budgetbeslut i oktober 2017.
Uppdrag har givits till ekonomiledningsgruppen, ELG, och respektive
sektorsekonom att ta fram underlag. Det har inte varit möjligt att få fram ett
kvalitetssäkrat underlag till februari månad på grund av att januari är hårt
arbetsbelastad med att ta fram årsbokslut.
När bokslutsarbetet är avslutat under februari, kommer detta arbete att
prioriteras. ELG tar fram underlag. Eventuella konsekvenser, främst för
budget 2018, bör sedan analyseras av verksamheterna för att utarbeta förslag
till åtgärder. De ekonomiska konsekvenserna bör inte påverka bokslut 2017,
men är ett viktigt underlag för internbudget 2018, som fastställs i oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-08
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 27
Utdrag:

Budgetberedningen
Ekonomiavdelningen
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Ks § 50 Samordning av koncerngemensamma
verksamheter, återredovisning
Dnr 2016-KLK0200
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-04, § 266 att återredovisning ska ske av
samordning av koncerngemensamma verksamheter. I samband med
budgetberedningens arbete inför utarbetande av budget 2017-2018, väcktes
frågan om möjligheterna till koncerngemensam samordning.
För att få en effektiv verksamhet behöver följande frågor ställas;
- Gör vi rätt saker?
- Gör vi dem på rätt sätt?
- Gör vi dem med rätt kompetens?
För att få svar på dessa frågor, bör en god samverkan – samordning ske
mellan olika verksamheter, oavsett om de bedrivs i förvaltnings- eller
bolagsform.
En god samverkan grundläggs genom samsyn i högsta ledningen. Efter att
under flera år ha organiserat verksamheter i en gemensam förvaltning, har
bättre samordning kunnat ske. De kommunala bolagen har dock inte
involverats på motsvarande sätt.
Under 2016 har ett arbete bedrivits för att även involvera bolagen. Från
hösten 2016 har förvaltningsledningsgruppen utökats till att även omfatta
bolagscheferna och en koncernledningsgrupp har istället bildats.
I denna grupp har frågan om samordning för att nå högre effektivitet, blivit
en prioriterad fråga.
Gemensam målsättning har varit att besvara frågorna;
- Vad är bäst för kommuninvånaren?
- Vem har bäst kompetens för att på ett effektivt sätt ta ansvar för
uppgiften?
Samordning av verksamheter är inte något man enkelt kan lösa genom
organisatoriska förändringar. Det kräver gemensamt synsätt, vilket tar längre
tid att få, för att få bestående effekter.
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Åtgärder som arbetas övergripande med är exempelvis
- Ansvar för fastigheter och därtill hörande verksamheter – Facility
Management (FM). Städverksamheten har överförts från förvaltningen till
Eksjö Kommunfastigheter AB. Inför 2018 och med nya hyresavtal, ska
ytterligare samordning av denna stödfunktion utredas.
- Översyn av gata-parks organisatoriska tillhörighet
- Kontaktcenter som ska svara för huvuddelen av verksamheternas
kontakter avseende enkla frågor. Ett utvecklingsarbete inom
kommunikationsavdelningen är också att utarbeta ny hemsida, med ökade
möjligheter till självservice.
Ska arbetet få full effekt, bör även bolagen ha samma tekniska plattform, och
Eksjö Energis egen växelfunktion tas bort
Samordningar kan även genomföras på operativ nivå och här kommer
utnyttjande av digitala hjälpmedel vara av stor betydelse, till exempel
- Ärende- och dokumenthantering
- Fakturarutiner
- Kravrutiner
- Bevakning av LAS-företräde med mera
Det måste ske genom ett synsätt om att arbeta med ”ständiga förbättringar”.
Ett annat viktigt arbete är också att ständigt fundera på om ansvar ligger på
rätt nivå och att det är rätt kompetens som utför arbetsuppgiften. Det bör
ständigt undersökas om uppgiften är något som tillhör verksamhetens
huvudprocess, eller ifall det är en stödprocess som kan genomföras av en
stödkompetens.
Ett exempel kan vara upphandling, där en centralt samlad stödorganisation
säkert både kvalitets- som effektivitetsmässigt kan erhålla ett bättre resultat,
än om varje enhet själv ska utföra uppgiften. För att skapa en effektiv
verksamhet bör det ske genom ”ständiga förbättringar” utifrån
omvärldsförändringar, förändrade kundbehov, teknikutveckling och så vidare.
Av den anledningen är det viktigt att skapa en organisation som har detta
synsätt i sin värdegrund. I dessa frågor är ledningens engagemang av stor
betydelse.
Synsättet ”Egen optimering” får aldrig innebära suboptimering på totalen.
Det kräver därför ständigt ifrågasättande, samt gemensam acceptans och
förståelse för helheten, liksom mod att genomföra förändringar. Det är en av
ledarskapets viktigaste uppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04, § 266
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-08
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 28
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Ks § 51 Yttrande över landsbygdsprogrammet
Dnr 2017-KLK0058
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till yttrande över landsbygdskommitténs
betänkande (SOU 2017:1) samt
att avge detsamma till Näringsdepartementet.
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att tillsätta en parlamentarisk
kommitté med uppdrag att lämna förslag till en sammanhållen
politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.
1 januari 2017 överlämnade kommittén sitt slutbetänkande, För Sverige- en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1).
Av betänkandet framgår ett antal övergripande mål, förslag till åtgärder samt
vissa konsekvensanalyser. Totalt redovisas 75 olika förslag som ska lägga
grunden för ett mer sammanhållet Sverige. Förslagen indelas i åtta specifika
områden. Dessa är:
-

Näringspolitik
Digitalisering och transportinfrastruktur
Kompetensförsörjning
Bostadspolitik och samhällsplanering
Tillgång till service, välfärd och kultur
Statlig närvaro
Styrning och samordning
Civilsamhället

I kommitténs förslag till åtgärder på åtta specifika områden redovisas ett antal
generella åtgärder för landsbygden, samt särskilt riktade paket till kommuner
med extra stora utmaningar. 23 kommuner i norra och mellersta Sverige
(stödområde A) har extra tuffa utmaningar. De finns i
arbetsmarknadsregioner med begränsat befolkningsunderlag på stora
geografiska ytor. Deras näringsliv består av få branscher och de har en
problematisk befolkningsutveckling. Företagen i dessa kommuner har långa
avstånd till leverantörer, kunder och begränsat utbud av arbetskraft.
Eksjö kommun tillhör inte gruppen kommuner med extra stor utmaning, men
är i starkt behov av skapa goda förutsättningar för en levande landsbygd.
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Eksjö kommun har under längre tid haft en problematisk demografisk
utveckling med negativa födelseöverskott, negativa inrikes flyttningsnetton
och ett vikande befolkningsunderlag i de mindre tätorterna. Liksom i många
glesbygdskommuner har såväl den offentliga servicen som den kommersiella
servicen på landsbygden och i de mindre orterna urholkats.
Förutsättningar för att skapa nya företag och entreprenader är minst sagt
problematiska då det är svårt att få fram riskvilligt kapital för investeringar
och nyföretagande utanför centralorten.
Mot den bakgrunden finns skäl för Eksjö kommun att lämna synpunkter på
kommitténs slutbetänkande.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 29
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jürgen Beck, 2017-03-03
Yttrande, 2017-03-03
Utdrag:

Näringsdepartementet
Utvecklingschef J Beck
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Ks § 52 Konsument Höglandet,
verksamhetsberättelse 2016
Dnr 2017-KLK0039
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Konsument Höglandet är ett samlingsnamn för konsumentrådgivning och
budget- och skuldrådgivning som bedrivs i de fem Höglandskommunerna
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda, samt Tranås, Vimmerby och
Ydre kommuner.
Aneby, Eksjö, Tranås, Vetlanda, Vimmerby och Ydre kommuner köper
konsumentrådgivning av Nässjö kommun. Eksjö kommun har egen
budget- och skuldrådgivning.
Av 2016 års verksamhetsberättelse för Konsument framgår att
konsumentrådgivningen har haft 78 ärenden från Eksjö kommun.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse för Höglandets Kommunalförbund, 2017-01-23
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 30
-----
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Ks § 53 Analys av Eksjö kommuns högre
kostnader för missbruksvård
Dnr: 2016-KLK0200
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till förvaltningen att utreda möjliga boendealternativ inom
kommunen för personer med långvarigt missbruk,
att uppdra till förvaltningen att upprätta en plan för att utveckla öppenvården
i syfte att motverka externa placeringar, samt
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2016-10-04, § 266, givit sociala sektorn i uppdrag att
analysera orsakerna till Eksjö kommuns högre kostnader för missbruksvård,
och möjligheten att sänka desamma.
Enligt socialtjänstlagen (SOL) har kommunen ett ansvar för att enskilda
personer med missbruksproblem ska få den hjälp och vård som behövs för
att komma ifrån missbruket. I detta arbete tar kommunen hjälp av externa
vårdinrättningar. Med stöd av lagen om vård av missbrukare, har kommuner
möjlighet att besluta om tvångsvård för personer med allvarligt missbruk av
alkohol, narkotika, läkemedel eller blandmissbruk. Syftet med vården är att
motivera klienten till frivillig behandling.
Under perioden 2013 till 2015 har antalet vårddygn i LVM-hem ökat från 250
till 722 dygn i Eksjö kommun. Under samma period har externa vårddygn
ökat från 856 till 2332 dygn. Med utgångspunkt ur det ökade antalet vårddygn
har revisionsbyrån Deloitte fått i uppdrag att genomföra en granskning av
kommunens uppföljning av externa placeringar inom missbruksvården.
En nulägesbild av volymen inom missbruksvårdens placeringar, samt analys
av orsakerna till Eksjö kommuns högre kostnader och möjligheter att sänka
dem, redovisas. De parametrar som redovisas är antal placeringar, vårddygn,
vårdtid, dygnspris, återplaceringar, öppenvård och hemlöshet.
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Volymstatistik, externa placeringar

Ekonomi, externa placeringar

Genomsnittlig Genomsnittlig
Antal
dygnskostnad, placeringslängd under 2016
individer Antal dygn kr/dygn
per individ, antal dygn
SoL-placerade under
2016
SoL-placerade
familjehem under 2016
LVM-placerade under
2016
Summa

Budget,
belopp i tkr

Utfall,
Avvikelse
belopp i (budget-utfall),
tkr
belopp i tkr

15

1 892

2 499

126,1

5 214

4 727

487

1

366

2 806

366,0

913

1 027

-114

5

931
3 189

3 759
2 902

186,2

1 990
8 117

3 500
9 254

-1 510
-1 137

Följande iakttagelser noteras:
- I dagsläget genomför förvaltningen inte uppföljning av samtliga
placeringar ,och det finns ingen tydlig bild över framgångsfaktorer inom
missbruksvården.
- Kommunen saknar ett lågtröskelboende för vardagligt stöd till långvarigt
missbruksberoende.
- Det finns en grupp personer med missbruksproblem som ingår i
personkretsen för LSS. Dessa personer har i dagsläget eget boende men
har vad som framkommit i granskningen behov av ett särskilt boende.
- Förvaltningen har inget utvecklat samarbete med ideella organisationer
för missbruksvården.
- Kostnaderna för externa placeringar har ökat väsentligt från 2013 till
2016.
- Socialnämnden har ett ökat antal placeringar under perioden 2013-2016
samtidigt som de har höga kostnader för öppenvårdsinsatser.
Förslag på åtgärder:
- Skapa ökad kunskap av vad som leder till ett minskat antal placeringar.
- Se över möjligheten att bygga upp ett lågtröskelboende inom kommunen
för personer med långvarigt missbruk.
- Överväga att skapa ett särskilt boende inom LSS för att kunna ge stöd till
de personer som ingår i personkretsen.
- Utveckla samarbetet med ideella organisationer.
- Analysera kostnaderna för missbruksvård utifrån en kostnadsjämförelse
av externa placeringar jämfört med vårdalternativ inom kommunen.
- Utveckla öppenvården i syfte att motverka externa placeringar.
Yrkande
Vid kommunstyrelsen överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) att uppdra till förvaltningen att utreda möjliga
boendealternativ inom kommunen för personer med långvarigt missbruk,
samt att uppdra till förvaltningen att upprätta en plan för att utveckla
öppenvården i syfte att motverka externa placeringar.
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande varvid
kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Annelie Häggs (C) tilläggsyrkandeyrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-08
Socialnämndens beslut 2017-02-15, § 19
________________________________________________________
Utdrag:

Socialchefen
Sektorsekonom, sociala sektorn
Kvalitet och utvecklingschef, sociala sektorn
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Ks § 54 Nybyggnation gruppbostad/bostad
med särskild service
Dnr 2017-SocN0020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att planera och förbereda inrättande av 3+3 specialanpassade lägenheter, det
vill säga en utökning om 3 lägenheter mot tidigare beslutat antal,
att i budgetprocessen 2018-2020 tilldela resurser till sociala sektorns
budgetram som motsvarar kostnadsökningen från tre till sex specialanpassade
lägenheter,
att specialboendets lägenheter, nr 4-6, ska vara klart för inflyttning senast
2020, samt
att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag med kostnadsberäkning på
gruppboende/boende med särskild service.
Ärendebeskrivning
Sociala sektorn har behov av specialanpassade lägenheter och beslut finns att
bygga tre stycken lägenheter. Sociala sektorn har signalerat att det finns behov
av ytterligare tre lägenheter och produktionskostnaderna blir lägre om
förberedelserna för dessa sker samtidigt med de tidigare beslutade.
Produktionskostnaden för nybyggnation genererar en högre hyresnivåer än
vad den bedömda betalningsförmågan är hos brukarna som ska bo i
lägenheterna. Kommunens kostnader för personalutrymmen leder även till att
sektorn kommer att ha en nettokostnad om cirka 0,5 mnkr för lokalerna.
Tilldelade resurser för 2017-2019, baserat på tre lägenheter, är motsvarande
cirka 0,3 mnkr från 2018 och framåt. Sociala sektorn har inte täckning för
differensen mellan 0,5 mnkr och 0,3 mnkr.
Sociala sektorn har även signalerat om att det behövs
gruppbostäder/bostäder med särskild service. Dessa går att bygga i anslutning
till varandra och sektorn har arbetat fram alternativ med 5-6 lägenheter i en
gruppbostad och 5-8 lägenheter bostad med särskild service.
Yrkande

Vid kommunstyrelsen överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag med
kostnadsberäkning på gruppboende/boende med särskild service.
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande varvid
kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nybyggnation specialanpassat boende och
gruppbostad/bostad med särskild service, daterad 2017-02Socialnämndens beslut 2017-02-15, § 21
____________________________________________________________
Utdrag:

Socialchef
Biträdande socialchef
Sektorsekonom sociala sektorn
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Ks § 55 Eksjö Ljusfest 2017
Dnr 2017-KLK0037
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Eksjö Stadsutveckling en förlustgaranti om högst 125 tkr,
att medel tas från anslaget för oförutsedda behov, samt
att återredovisning av använda medel ska ske efter evenemangets slut.
Ulla Hägg (S) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Eksjö Stadsutveckling har anordnat två ljusevent, 2013 och 2015. Önskan är
att etablera Eksjö Ljusfest som ett återkommande evenemang under
senhösten. Planering för den tredje Ljusfesten pågår och förväntas
genomföras 2-12 november 2017.
Syftet med ljuseventet är att etablera ett evenemang som ger tillskott av
aktiviteter i Eksjö under ”lågsäsong”, stimulera fastighetsägarnas
medvetenhet, intresse och utveckling av ljussättning och belysning, samt att
öka tryggheten i bostadsområden och offentliga miljöer.
Budgeten för Eksjö Ljusfest 2017 omfattar 505 tkr. Arbete pågår med att
hitta sponsorer. För att möjliggöra fortsatt planering av eventet ansöker
Eksjö Stadsutveckling om en förlustgaranti om 125 tkr. Redovisning av
projektets planering och genomförande kommer kontinuerligt att ske till
kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-06
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 24
Utdrag:

Eksjö Stadsutveckling
Ekonomiavdelningen
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Ks § 56 Cykelprojekt i Eksjö 2017,
Studieförbundet Vuxenskolan bidragsansökan
Dnr 2017-KLK0038
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Studieförbundet Vuxenskolan bidrag om 40 822 kr till
Cykelprojekt i Eksjö 2017,
att medel ska tas ur integrationspotten, samt
att återredovisning av använda medel ska ske till kommunstyrelsen efter
projektets slut.
Ärendebeskrivning
Studieförbundet Vuxenskolan har kommit in med en bidragsansökan om
40 822 kr avseende ett cykelprojekt 2017.
Målet med projektet är att nyanlända kvinnor över 18 år, och som bor i Eksjö
kommun, ska ges möjlighet att lära sig cykla. Två kurser planeras, en i mars
och en i augusti innevarande år, och båda omfattar tio veckor.
Kostnader för projektet redovisas enligt följande:
Arvode till ledare
9 600 kr
Sociala avgifter
3 072 kr
Övriga avgifter (cyklar, fika m.m.)
25 000 kr
Administration
3 150 kr
Studieförbundet Vuxenskolan ideell förening, har till uppgift att organisera
och främja en partipolitiskt och religiöst obunden studie- och
folkbildningsverksamhet i syfte att ge människor möjlighet att utvecklas.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Lars Aronsson (S) bifall till Studieförbundet Vuxenskolans ansökan.
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Beslutsunderlag
Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 25
Utdrag:

Studieförbundet Vuxenskolan
Ekonomiavdelningen
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Ks § 57 Motivationshöjande alternativ för att gå
på daglig verksamhet
Dnr: 2016-KLK0200
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Habiliteringsersättning är en ersättning som kan ges till personer som deltar i
daglig verksamhet och har beslut om insats enligt LSS.
Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift, men
är avsedd för att stimulera och motivera till deltagande i daglig verksamhet
I kommunens budgetprocess 2016-2018 beslutade kommunstyrelsen
2015-10-06, § 248, att avveckla habiliteringsersättningen från och med 2016.
Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige 2015-10-22, § 321.
Flera medborgarförslag har lämnats in till kommunen med förslag om att
återinföra habiliteringsersättningen.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-04, § 266, att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda mer rättvisa alternativ till att motivera samtliga berörda
omsorgstagare att gå till daglig verksamhet. Personer, som tillhör personkrets
1-2, som är i yrkesverksam ålder och som saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig, kan få daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till
funktionshindrade (9 § 10 LSS).
Personer med fysiska och psykiska funktionshinder kan inte få beslut om
daglig verksamhet enligt LSS. Till dessa grupper kan beslut ges enligt
Socialtjänstlagen (SoL), detta för att stödja människors strävan att så långt
som möjligt leva och bo som andra och kunna ha kontakt med andra
människor. De som får beslut om daglig sysselsättning enligt SoL är inte
berättigade till habiliteringsersättning.
Sociala sektorn har arbetat fram följande alternativ:
Trivselaktivitetsprogram
För Eksjö kommuns anställda anordnas flera olika trivselaktiviteter under
året. Aktiviteterna utgör en blandning av fysiska och mer stillsamma
aktiviteter. Förslaget är att göra ett motsvarande program med
trivselaktiviteter till brukare som deltar på daglig verksamhet/sysselsättning.
Vissa aktiviteter kommer ske på samma villkor som för kommunens
anställda, och vissa kommer att anpassas till målgruppen.
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Fri lunch
Ett alternativ som kan vara motivationshöjande för att deltaga på daglig
verksamhet/sysselsättning, är att kommunen erbjuder fri lunch till deltagarna.
Erbjudandet avses till brukarna som deltar på daglig verksamhet enligt LSS,
och de som deltar på daglig sysselsättning enligt SoL. Totalt omfattar detta
cirka 100 personer.
Fria resor
Sociala sektorn har tidigare haft verksamhet som kört omsorgsbrukare till
bland annat daglig verksamhet. Till 2013 var kommunen huvudman för
färdtjänst, numera är Region Jönköpings län huvudman.
När kommunen var huvudman fanns större möjligheter att anpassa
verksamheten, exempelvis omsorgsresor till daglig verksamhet. Utifrån att
verksamheten skatteväxlas, kan kommunen inte starta upp en liknande
verksamhet som man hade tidigare. Den möjligheten som finns är att erbjuda
kostnadsersättning till de brukare som nyttjar färdtjänst via Region
Jönköpings län.
I dagsläget är det sex personer som reser kontinuerligt, och det finns
ytterligare ett par som reser enstaka resor. Övriga brukare går till den dagliga
verksamheten, vilket är något sociala sektorn arbetat för att brukare ska göra.
Sektorn bedömer att det är gynnsamt, utifrån bland annat hälsoaspekten, för
brukarna att gå till den dagliga verksamheten. Om fria resor till daglig
verksamhet införs, kommer eventuellt antalet som reser via färdtjänst att öka.
Sociala sektorn gör bedömningen att erbjuda fria resor till daglig
verksamhet/sysselsättning inte är ett bra alternativ att införa.
Alla alernativ är förenade med kostnader som inte finns inom sociala sektorns
budgetram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse motivationshöjande alternativ för att delta på daglig
verksamhet/sysselsättning, daterad 2017-02-07
Bilaga: Trivselaktiviteter inom daglig verksamhet/sysselsättning 2017, daterad
2017-02-07
Socialnämndens beslut 2017-02-15, § 17
-----
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Ks § 58 Äldreomsorgsplan
Dnr: 2016-KLK0200
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till sociala sektorn att utifrån brukarkvalitet utreda en lämplig
fördelning mellan äldreomsorgens olika omsorgsalternativ och tillämpning av
kvarboendeprincipen, samt
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2016-10-04, § 266, givit sociala sektorn i uppdrag att
utarbeta en äldreomsorgsplan, statistiskt med ett nuläge och för vilket behov
av äldreomsorg som finns fram till år 2025 för personer från 65 år och äldre.
Det finns ett växande behov av vård och omsorg de närmaste decennierna
och utmaningarna handlar bland annat om samspelet mellan äldreomsorg och
hälso- och sjukvård, anhörigas roll, stödet till de anhöriga, samt den
lämpligaste boendeform.
Grundläggande äldreomsorg styrs av lagar och förordningar. Fördelning
mellan äldreomsorgens olika omsorgsalternativ, ökad andel i ordinärt boende
med stora insatser, ökad andel i mellanboende, samt ökad andel i vård- och
omsorgsboende/kommunens nuvarande tillämpning av kvarboendeprincipen
analyseras ytterligare.
För att möta kommande behov och krav är det av vikt att arbeta
förebyggande för att minska behovet av vård och omsorg, samt utveckla
närståendestödet för att förebygga ohälsa hos dagens anhöriga.
Följande redovisas:
Befolkningsprognos och åldersspridning i Eksjö kommun, 65 år och äldre,
2017-2025,
Särskilt boende, nuläge och prognos utifrån befolkningsprognos,
Hemtjänst i ordinärt boende, nuläge och prognos utifrån
befolkningsprognos.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonom Simon Lennermo, äldreomsorgschef Helena
Martinsson och kvalitet- och utvecklingschef Carola Walfridsson, 2017-02-08
Socialnämndens beslut 2017-02-15, § 18
____________________________________________________________
Utdrag:

Socialchef
Sektorsekonom, sociala sektorn
Kvalitet och utvecklingschef, sociala sektorn
Äldreomsorgschef, sociala sektorn
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Ks § 59 Inför sex timmars arbetsdag – motion
Dnr 2017-KLK0011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning
till kommunfullmäktige senast 2017-09-21.
Ärendebeskrivning
Eva Ekenberg (MP) framför i motion 2017-01-19, att Eksjö kommun
bör genomföra ett projekt med sex timmars arbetsdag.
De arbetsgivare, såväl privata som offentliga, som testat eller infört sex
timmars arbetsdag, har gjort det bland annat för att
- minska sjukfrånvaro
- förbättra arbetsbördan för dem som har det mycket tufft
- anställda som mår bra gör ett bra jobb
- det är bra som rekryteringsargument, man får fler sökande och större
urval
- fler jobb skapas
Att arbeta i Eksjö kommun måste vara attraktivt av flera skäl, och inte
minst för att säkra tillgången till arbetskraft. Huvuddelen av alla anställda
i kommunen är kvinnor, 83 procent. Deras sysselsättningsgrad ökar varje
år. Kvinnors arbetssituation, hälsa och sociala liv ska inte behöva
försämras till priset av att de har möjlighet att arbeta heltid och försörja
sig. Som arbetsgivare har kommunen där ett särskilt ansvar.
I november hade sociala sektorn den högsta sjukfrånvaror med 7,59
procent. Sjukfrånvaron i hela kommunen har under de senaste fyra åren
ökat från 4,85 procent till 6,67. Samtidigt har kostnaderna för sjuklön
ökat från 6,4 till 9,5 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 48 procent.
Motionären ställer frågan om inte dessa pengar skulle kunna användas på
ett mer hållbart sätt?
Eva Ekenberg anser vidare att politikerna måste gå före för att uppnå ett
socialt och ekonomiskt hållbart arbetsliv.
Miljöpartiet, genom Eva Ekenberg, yrkar därför
- att en försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag utreds under
våren 2017
- att försöket förslagsvis inleds hösten 2017, dock senast 2018, med en
försöksperiod om två år
- att cirka 20 procent av de beräknade kostnaderna för sjuklön avsätts
per år
- att de som ingår i försöket får bibehållen lön
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att försöket omfattar en eller flera arbetsgrupper inom sociala
sektorn, samt
att uppföljning under försökstiden görs av sjukfrånvaro, upplevelse
av hälsa, brukarnas upplevelser, samt antal nya arbetstillfällen.

Beslutsunderlag
Motion från Eva Ekenberg (MP), 2017-01-19
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 24
Utdrag:

Personalavdelningen
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Ks § 60 Körkortsutbildning bör erbjudas alla
elever på gymnasieskolan – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0024
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till barn- och
ungdomsnämnden med återredovisning till kommunfullmäktige senast
2017-09-21.
Ärendebeskrivning
Annika Andersson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-02-07, att Eksjö
kommun bör erbjuda körkortsutbildning till alla elever på gymnasieskolan.
Annika Andersson beskriver att en körkortsutbildning är förenad med
mycket arbete och stora kostnader. Hon ställer frågan om det inte borde vara
en rättighet för alla ungdomar, oberoende av ekonomi och samhällsklass att
få körkort. Förslagsställaren menar att om alla elever erbjudas
körkortsutbildning genom gymnasieskolan, gäller samma förutsättningar för
samtliga vilket utgör en jämlikhetsfråga.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Annika Andersson, 2017-02-07
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 25
Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn
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Ks § 61 Valborg en riskhelg för unga – motion
Dnr 2017-KLK0034
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning till
fullmäktige senast 2017-09-21.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, genom Malin Jakobsson (S), framför i motion
2017-01-20 att statistik visar att Valborg är en högtid då många unga gör sin
alkoholdebut. Ofta handlar det om grupptryck och en önskan om att passa in.
Motionären informerar om att SIFO under april 2016 genomförde en
undersökning på uppdrag av IQ (fristående dotterbolag till Systembolaget).
Undersökningen vände sig till föräldrar med barn mellan 13-17 år. 3 av 4
föräldrar svarade att de vill se fler alkoholfria aktiviteter för ungdomar under
18 år i samband med Valborg. Hela 85 procent svarade också att de även tror
att det är vanligt att ungdomar under 18 år dricker alkohol i samband med
denna helg.
Som en del i att motverka alkoholdebut i tidig ålder, har Kinda och
Vimmerby kommuner sedan några tillbaka subventionerade bussresor, för
ungdomar 13-17 år, till Liseberg under denna helg. I priset ingår bussresa,
inträde, åkband och matbiljett. Personal från fritidsgårdarna följer med.
I Eksjö kommun finns få förebyggande åtgärder för att ungdomar inte ska
hamna snett i livet.
Socialdemokraterna föreslår därför att man utreder möjligheterna för att
anordna någon typ av aktivitet för ungdomar under Valborg.
Beslutsunderlag
Motion från Malin Jakobsson, 2017-01-20
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 33
___________________________________________________________
Utdrag:

Utvecklingschef J Beck
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Ks § 62 Granskning av kommunens
uppföljning av externa placeringar inom
missbruksvården
Dnr 2017-KLK0035
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till social sektorn för yttrande.
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
granskning av kommunstyrelsens uppföljning av externa placeringar
inom missbruksvården, som sammanfattas i en rapport. Av den framgår
revisionens iakttagelser och rekommendationer.
Beslutsunderlag

Granskningsrapport med missiv 2017-02-09
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 34
Utdrag:
Sociala sektorn
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Ks § 63 Granskning av upphandlingsprocessen
inom kommunstyrelse och nämnder
Dnr 2017-KLK0016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till ledningsutskottet med återrapportering till
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har, med stöd av Deloitte AB, genomfört en
granskning av upphandlingsprocessen inom kommunstyrele och
nämnder, som sammanfattas i en rapport. Av den framgår revisionens
iakttagelser och rekommendationer.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport med missiv 2017-01-16
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 9
Utdrag:

Upphandlingschef S-E Johansson
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Ks § 64 Årsredovisning 2016, kommunen och
kommunkoncernen
Dnr 2017-KLK0036
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Preliminär årsredovisning 2016 för kommunkoncernen visar på ett starkt
resultat för koncernen, överstigande 60 mnkr.
Eksjö kommuns resultat för 2016 ger ett överskott med 39,1 mnkr.
Överskottet är 22,8 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 16,3 mnkr.
Årets resultat motsvarar 4,1 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är
högre än det resultatmål på 1,7 procent som budgeterades för 2016.
I resultatet ingår oanvända statbidrag, dels för flyktingverksamhet med 18
mnkr, och dels för stimulans av bostadsbyggande med 6,5 mnkr. Utan dessa
skulle resultatet inte nått upp till budgeterat resultat.
Förvaltningen/sektorerna har bedrivit verksamhet för netto 906,2 mnkr,
vilket är 5,0 mnkr mer än budgeterat (inkl resultatfond) och motsvarar en
negativ avvikelse om 0,6 procent. Även här har statsbidrag i form av
ersättning från Migrationsverket haft en positiv inverkan på resultatet. Utan
överskott från medlen från migrationsverket, skulle resultatet vara 16 mnkr
sämre. Det är främst inom sociala sektorn som en budgetobalans finns.
Soliditeten stärks från 63,6 procent till 64,0 procent. Soliditeten inklusive
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 förbättras från -10,3 procent till -1,6
procent.
Kommunen har investerat för 56,1 mnkr under 2016, vilket är 10,7 mnkr mer
än budgeterat. Anledningen till att mer är investerat än budget, är att
kommunfullmäktige har beslutat att köpa mark, Trehörningen, för 23,1 mnkr
utanför samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget. Utan det
markförvärvet har kommunen investerat 33 mnkr och har ett överskott i
investeringsbudgeten med 12,4 mnkr.
Beslutsunderlag
Preliminär Årsredovisning 2016 för kommunen och kommunkoncernen
-----
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Ks § 65 Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisade ärenden anmäls.
Ärendebeskrivning

Följande ärenden anmäls:
Vd-brev eksjö.nu, februari 2017
Beslut om reviderade kommuntal 2017
Protokoll Kommunala pensionärsrådet, 2017-02-20
Protokoll Socialt stöd, 2017-01-16
Protokoll Samverkansgrupp, 2017-01-12
Protokoll Samverkansgrupp, 2016-12-14
Protokoll Samverkan, 2016-12-07
Protokoll Biståndsenheten m. fl., 2016-12-05
Protokoll Samverkan KomOmsorgen, 2016-11-24
Protokoll Biståndsenheten m. fl., 2016-10-10
-----
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Ks § 66 Utskottsprotokoll 2017-02-14, och
beslut fattande med stöd av delegation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ledningsutskottets protokoll och beslut fattade med stöd av delegation
anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2017-02-14, samt beslut
fattade med stöd av delegation redovisas.
-----
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Ks § 67 Nämndernas protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nämndernas protokoll anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från
Barn- och ungdomsnämnden 2017-02-08,
Samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-15,
Socialnämnden 2017-02-15, samt
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-02-15 redovisas.
-----
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