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Ks § 70 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:
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Ks § 93 Granskning av kommunens uppföljning av externa placeringar inom
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Ks § 94 Förbättrad livsmedelsberedskap – medborgarförslag ..........................................38
Ks § 95 Förslag för att göra Eksjö mer attraktivt att flytta till –
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Ks § 97 Nya och bättre rutiner inför kommunfullmäktigs beslut avseende
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Ärendebeskrivning

Tillkommer till dagordningen gör ärendena
Val av ombud vid årsstämma 2017, Emilkraften, samt
Riktlinjer för vattenanvändande, information
-----
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Ks § 71 Årsredovisning 2016 med
sammanställd redovisning
Dnr 2017-KLK0036
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Årsredovisning 2016 med sammanställd redovisning
(koncernredovisning), samt
att överlämna densamma till Eksjö kommunrevision och
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Eksjö kommun 2016 med sammanställd redovisning
(koncernredovisning) har upprättats.
Av årsredovisningen framkommer bland annat att kommunkoncernens
resultat före skatt är en vinst på 34,7 mnkr. Eksjö kommuns bokslut 2016
redovisar ett resultat om 20,2 mnkr mot budgeterat 17,7 mnkr (2,1 procent av
skatteintäkter och utjämningsbidrag mot budgeterat resultatmål om 2
procent).
Verksamheternas nettokostnader uppgår till 861,6 mnkr, vilket är 4,9 mnkr
lägre än budgeterat, varav 0,1 mnkr är beviljade åtgärder finansierade med
tidigare återbetalda AFA-premier och 0,5 mnkr med återbetalda AFA-premier
under året.
Nettoinvesteringarna 2016 uppgår till 21,9 mnkr vilket är 3 mnkr lägre än
snittnivån de senaste åren. Flera objekt har inte hunnit genomföras under
året. Nettoinvesteringsvolymen under den senaste femårsperioden är i
genomsnitt cirka 26 mnkr. Den finansiella målsättningen att investeringarna
ska självfinansieras till 100 procent har uppfyllts 2016.
Målet för finansiellt sparande om 10 mnkr uppnås med positivt kassaflöde
22,7 mnkr. Målet att soliditeten årligen ska stärkas, uppnås inte då soliditeten
minskat från 64,9 procent till 63,6 procent. Sänkningen kan hänföras till en
ökning av korta skulder på grund av det extra statsbidrag för
flyktingmottagning 2015-16 som utbetalades i december 2015 och skuldförts
med tolv trettondedelar, eller 29,3 mnkr, 2015. I dokumentet ingår även
redovisning av utfall på styrkorten.
Kommunkoncernens totala resultat år 2015 uppgår till 34,7 mnkr.
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Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 med sammanställd redovisning (koncernredovisning)
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 64
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-23, § 69
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 72 Prövning om bolagen följt den
kommunala kompetensen
Dnr 2017-KLK0076
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja Carina Lindström som ordförande vid beslut om eksjö.nu,
att välja Lars Aronsson som ordförande vid beslut om Eksjö Stadshus AB
och Byggnadsfirma Stridh o Son AB,
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjöbostäder AB
under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna,
Ulf Björlingson och Lars Aronsson deltar inte i beslutet på grund av jäv.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i AB Eksjö
Industribyggnader, under föregående kalenderår har varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna,
Bo Bergvall, Björn Alm, Ulla Hägg och Mikael Andreasson deltar inte i
beslutet på grund av jäv.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö
Kommunfastigheter AB, under föregående kalenderår har varit förenligt med
det fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna,
Ulf Björlingson och Lars Aronsson deltar inte i beslutet på grund av jäv.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Energi AB,
under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna,
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Energi Elit AB,
under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna,
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Elnät AB, under
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala
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ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna,
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Itolv AB, under
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna,
Diana Laitinen Carlsson deltar inte i beslutet på grund av jäv.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i eksjö.nu under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna,
Annelie Hägg, Björn Alm och Diana Laitinen Carlsson deltar inte i beslutet
på grund av jäv.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Stadshus AB
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna,
Annelie Hägg, Carina Lindström, Diana Laitinen Carlsson, Bo Bergvall, Ulf
Bardh, Lennart Gustavsson, Mikael Andreasson och Ulf Björlingson deltar
inte i beslutet på grund av jäv.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Byggnadsfirma Stridh
o Son AB under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna,
Annelie Hägg, Carina Lindström, Diana Laitinen Carlsson, Bo Bergvall, Ulf
Bardh, Lennart Gustavsson och Ulf Björlingson deltar inte i beslutet på
grund av jäv.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö
Fordonsutbildning AB under föregående kalenderår har varit förenligt med
det fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven, och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Ulf Bardh, Bo Bergvall och Diana Laitinen Carlsson deltar inte i beslutet på
grund av jäv.
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
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Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att pröva om den verksamhet som bedrivs i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i
enligt 3 kap 17 o 18 §§ KL, under föregående kalenderår har varit förenligt
med det fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen har under året följt de helägda bolagens verksamhet och
tagit del av den ekonomiska redovisningen som lämnats vid ägarsamråd.
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 73 Finansrapport per 2017-02-28
Dnr 2017-KLK0075
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapport per 2017-02-28.
Ärendebeskrivning

Finansrapport per 2017-03-27 har upprättats vid
kommunledningskontorets ekonomiavdelning och redovisas vid dagens
sammanträde.
Av rapporten framgår bland annat att aktuell likviditet för kommunen
omfattar -3 mnkr, och +7 mnkr i förvaltade fonder och stiftelser.
Beslutsunderlag

Finansrapport per 2017-02-28
------
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Ks § 74 Granskning av kommunens
uppsiktsplikt över Höglandets IT, HIT
Dnr 2016-KLK0161
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta redovisat förslag på svar som sitt eget, och avge detsamma till
revisionen.
Bakgrund
Deloitte AB har under juni 2016 granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt
över kommunalförbundet avseende IT-tjänster inom Höglandets IT (HIT).
Identifierade förbättringsområden är:
- Förbättrad dokumentation från möten där det i efterhand är möjligt att
följa beslutsgången
- Samlad registerhållning av samtlig IT-utrustning
- Fakturering av tjänst görs så att det inte är möjligt att härleda till
användare
- Eksjö Energi AB har valt andra leverantörer av IT-tjänster än HIT.
Kommunstyrelsen överlämnade 2016-10-31 yttrande över
granskningsrapporten till revisionen. Där konstateras att revisionens
synpunkter att dokumentation ska ske avseende de ställningstagande som
görs avseende Höglandets Kommunalförbunds utförande av uppdraget, är
befogat och bör förbättras. Vidare noteras att kommunstyrelsen beslutat
uppdra till förvaltningen att säkerställa att en fullständig inventarieförteckning
för all IT-utrustning tas fram. Kommunstyrelsen har även beslutat att uppdra
till förvaltningen att analysera möjligheten att Eksjö Energi AB använder
Höglandets IT som leverantör av IT-tjänster.
Kommunens revisorer inkom 2017-02-09 med skrivelse till kommunstyrelsen
då de saknar svar på följande i inlämnat yttrande:
- Kommunstyrelsen borde begära svar från Eksjö Energi AB varför bolaget
inte nyttjar HIT´s tjänster
- Kommunstyrelsen bör även behandla frågan om hur HIT ska arbeta med
kostnadsjämförelser för IT-tjänster, samt hur HIT kan bidra till lägre ITkostnader för kommunen.
Revisonen önskar svar senast 30 mars 2017.
Eksjö Energi är en egen juridisk person och dess styrelse väljer hur
verksamheten ska organiseras. I policyn för styrning och ledning framgår att
samordning inom koncernen ska ske genom samförstånd och acceptans.
Justerandes sign
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Begäran om att undersöka möjligheten till en samordning och en
kostnadsjämförelse har gjorts på tjänstemannanivå för såväl IT, telefonväxel
och lönehantering. Ledningen för Eksjö Energi har härvid inte ansett detta
vara angeläget. Kommunstyrelsen har vid budgetberedning inför budget 2017
givit förvaltningen i uppdrag att utreda vilka samordningar som kan ske inom
koncernen. En ny begäran, avseende intresset från Eksjö Energi att
genomföra en sådan analys, kommer att ske.
Eksjö kommun är medlem i Höglandets kommunalförbund där ITverksamheten är organiserad, och kommunen får stöd genom
tjänsteköpsavtal. Ska kostnadsjämförelse ske bör detta göras i samverkan med
övriga medlemskommuner. Frågeställningen har väckts av kommunens
representanter, på såväl tjänstemannanivå som politikernivå, att en
kostnadsjämförelse till exempel med en liten kommun som Tranås som har
IT-driften i egen regi, eller annan gemensam verksamhet som IT-sam (vilket
Vimmerby m.fl. har) skulle vara intressant. Gehör för detta har inte erhållits.
Kommunstyrelsen anser dock att vid jämförelse med hur IT-verksamheten
var organiserad före samordningen inom Höglandets kommunalförbund, har
valet av samordnad IT-verksamhet varit framgångsrikt. Om en samlad
revision från medlemskommunerna genomförs, är detta en bra åtgärd.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport från Deloitte, juni 2016
Komunfullmäktiges beslut 2016-06-21, § 165
Yttrande från revisionen, 2016-10-31
Tjänsteskrivelse från e-strateg Carola Andersson, 2016-09-28
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 180
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 329
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15, § 248
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-03-09
Ledningsutskottets beslut 2017-03-14, § 49
Utdrag:

Revisionen
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Ks § 75 Behov av rekrytering och
kompetenshöjning inom vård och omsorg,
motion
Dnr: 2016-KLK0234
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Carina Stende (S) framför i motion 2016-10-18 att trycket på hemtjänstens
bemanning ökar och verksamheten har svårt att rekrytera utbildade
undersköterskor, vilket gör att de måste bemanna med outbildade. Det
innebär stora risker med att personalen inte har den grundläggande
kunskapen som arbetet kräver.
Osäkerhet inför att inte klara av sitt arbete eller fullgöra det till belåtenhet
ökar stressen. Det i sin tur gör kanske att man väljer bort yrket. Vårdyrket är
ett tungt och ansvarsfullt arbete som man ska vara väl förberedd inför.
Nyanlända hindras på grund av språksvårigheter att rekryteras till hemtjänst
och äldreomsorg.
Motionären yrkar att kommunen ska
- undersöka hur individanpassad vuxenutbildningens undervisning kan
bli
- undersöka om undervisningstiden kan förläggas till både dag- och
kvällstid
- undersöka hur man kan anpassa och utöka yrkessvenska för ett
specifikt yrkesområde
- specialisera utbildningen med fördjupningskurser inom olika områden
- använda språkombud.
Idag bedriver Eksjö Vux och Campus I12 individanpassad utbildning
genom distansutbildning, validering, uppdragsutbildning och traditionella
utbildningsprogram. Få medarbetare har intresse av att ta tjänstledigt utan
lön för att studera. Arbetsgivaren behöver möjligheter att erbjuda redan
anställd personal att studera på arbetstid.
Idagläget finns ingen efterfrågan om utbildning på kvällstid. Anpassad
utveckling av yrkessvenska har påbörjats, där undervisning bedrivs av
omvårdnadslärare med stöd av språklärare utifrån olika
omvårdnadssituationer.
Kurser med olika fördjupade kunskaper erbjuds, men verksamheterna saknar
ekonomiska möjligheter att erbjuda tjänstledigt med bibehållen lön. I
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dagsläget saknas ekonomiska resurser att fullt ut använda de redan utbildade
språkombuden i verksamhetsutvecklingen.
För att uppnå motionens intentioner behöver sociala sektorn en utökad
ekonomisk ram, detta för att kunna erbjuda medarbetarna möjlighet att
studera på betald arbetstid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-03-01
Socialnämndens beslut 2017-03-15, § 31
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 76 Eksjö kommun köper in visningsrätten
för filmen Hultbygden, Albert Engström från
Anders Produktion AB - medborgarförslag
Dnr 2016-KLK 0231
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisad utredning, avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-20, § 220, att remittera rubricerat
medborgaförslag till Tillväxt- och utvecklingsnämnden.
I medborgarförslaget framför Lars E Björck att Eksjö kommun bör köpa in
visningsrätten för filmen om Hultbygden, Albert Engström, från Anders
Hanser Produktion AB. Kostnaden för detta utgör 75 tkr. Förslagsställaren
anser att förutom en offentlig visning i biografen, skulle filmen även kunna
visas i Albert Engströms-utställningen vid Eksjö museum.
Idag visas sex olika filmer i Albert Engströms-utställning. Efter en
genomgång av Eksjö museums arkiv hittades ännu en film, ”En son av
Småland”, om Albert Engström och hans hembygder i Eksjötrakten, inspelad
1969 av Einar Karlén. Filmen med visningsrätt tillhör Eksjö kommun och har
nu digitaliserats. Filmen kommer ha nypremiär i församlingshemmet i Hult.
Därefter kommer filmen visas i den fasta utställningen om Albert Engström
på Eksjö museum.
Visningsrätten för filmen från Anders Hanser Produktion AB har en allt för
hög kostnad, och då filmen inte tillför utställningen något ytterligare då
museets utbud av filmer om Albert Engström är fullt tillräckliga, föreslås att
medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E Björck, Hult, 2016-10-17
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20, § 220
Tjänsteskrivelse, 2017-02-14
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-03-15, § 194
___________________________________________________________
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Ks § 77 Eksjö kommun bjuder in till, och står
för utgivningen av en antologi medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisad utredning, avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-07, § 27, att remittera rubricerat
medborgaförslag till Tillväxt- och utvecklingsnämnden.
I medborgarförslaget framför Lars E Björck, Hult, att Eksjö kommun
bör bjuda in till, och stå för utgivning av en antologi, Bildrika
Bygdeberättelser, en beskrivning av hembygdens natur och
kulturupplevelser i ord och bild.
Förslagsställaren framför att Bildrika bygdeberättelser kan ses som ett inslag
av landsbygdsutveckling, en inbjudan till kommunmedborgare att aktivt
medverka i marknadsföringen av vår kommun, landsbygden och våra mindre
samhällen, i detta fall Hult. Förslagsställaren föreslår en
kommunövergripande samlingsvolym, dels i fullformat men även som
sammanfattning. Ett samarbete kan även ske med andra externa parter såsom
Skrivarnätet Småland och övriga kulturinstitutioner.
Att sammanställa material till en antologi innebär en omfattande insats,
liksom kostnad för utgivning. Detta står inte i proportion till efterfrågan om
en antologi om Hultbygden. Förslagsställaren uppmuntras att med hjälp av
sina nätverk gå vidare med sitt förslag, och tillsammans med dessa arbeta
vidare med antologin Bildrika Bygdeberättelser.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E Björck 2017-01-03
Kommunstyrelsens beslut, 2017-02-07
Tjänsteskrivelse, 2017-02-14
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-03-15, § 195
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Ks § 78 Säkerhetspolicy för Eksjö kommun,
revidering
Dnr 2017-KLK0031
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisad revidering av Säkerhetspolicy för Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning
I samband med den försäkringsupphandling som gjordes under 2007 ställde
kommunens försäkringsgivare, Länsförsäkringar, krav på att kommunen
skulle framta en säkerhetspolicy. Kommunfullmäktige fastställde 2008-04-24,
§ 70, Säkerhetspolicy för Eksjö kommun.
Kommunens säkerhetspolicy reglerar hur kommunens och dess bolags
säkerhets- och skadeförebyggande arbete ska bedrivas. Policyn utgör ett
övergripande styrdokument. Policyn kommer att konkretiseras i särskilda
riktlinjer som fastställs av kommunstyrelsen och av respektive bolagsstyrelse.
Arbetet, enligt policyn och dess riktlinjer, ska bedrivas så att skador,
störningar och förluster som kan drabba människor, verksamhet, egendom
och miljö förebyggs.
I nuvarande policy finns inte begrepp som hot och våld, säkerhetsskydd, samt
informationssäkerhet beskrivna. Det har därför funnits anledning att revidera
policyn och också tydliggöra i densamma att kommunens säkerhetsarbete ska
konkretiseras via koncerngemensamma riktlinjer.
Beslutsunderlag
Säkerhetspolicy för Eksjö kommun
Ledningsutskottets beslut 2017-03-14, § 45
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Ks § 79 Försäljning, del av Eksjö Nannylund 4
Dnr 2017-Sbn0021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att försälja markområde med teknikbyggnad inom fastigheten
Eksjö Nannylund 4 till Itolv AB för 500 tkr,
att köparen betalar lantmäteriförrättningen, samt
att godkänna föreslagen överenskommelse om fastighetsreglering under
förutsättning att köparen, Itolv AB, gör detsamma.
Annelie Hägg (C) deltar inte beslutet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Itolv AB har till samhällsbyggnadssektorn ställt frågan om lämplig placering
av nya garagebyggnader för Eksjöbostäder AB. Behov finns även av
servicelokal för det blivande vaktmästeriet inom Eksjöbostäder AB som är
förlagt till Nannylundsområdet.
Samhällsbyggnadssektorns utredning har kommit fram till att lämpligaste
platsen för garagebyggnader är utmed Mosstegsgatan, och befintlig byggnad
inom det föreslagna området anses lämplig som servicelokal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Thomas Hellström,
2017-03-07
Ledningsutskottets beslut 2017-03-14, § 43
____________________________________________________________
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Ks § 80 Försäljning av fastigheten Eksjö
Tusenskönan 1
Dnr 2017-Sbn0022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att försälja fastigheten Eksjö Tusenskönan 1 till CoBy Fastigheter AB, till
en kostnad om 200 kr/kvm.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisat köpekontrakt.
Ärendebeskrivning
CoBy Fastigheter AB önskar förvärva fastigheten Eksjö Tusenskönan 1 i
Kvarnarpsområdet i Eksjö för att där uppföra en gruppbostad om sex
lägenheter. Fastigheten har aldrig varit bebyggd, och är i detaljplan avsedd
för centrum-, handel- och bostadsbebyggelse.
Försäljningspriset utgör 200 kr/kvm. Köpekontrakt redovisas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från mät- exploateringschef Thomas Hellström, 2017-03-07
Köpekontrakt
Ledningsutskottets beslut 2017-03-14, § 44
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Ks § 81 Budgetuppföljning per 2017-02-28
Dnr 2017-KLK
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna budgetuppföljning per 2017-02-28.
Ärendebeskrivning
Sektorerna har under årets första två månader förbrukat 144 mnkr,
motsvarande 15 procent, av budgetanslaget om 934 mnkr. Alla kostnader
som löper på perioden har inte bokförts, som bland annat kapitalkostnader
vilket förklarar det låga utfallet.
Årets första prognos visar ett överskott i årets resultat om 5,5 mnkr att
jämföra med 14,5 mnkr i budget. Prognosen motsvarar 0,6 procent av
skatteintäkter och bidrag och budget är 1,5 procent av skatteintäkter och
bidrag.
Sektorerna redovisar i prognosen totalt en negativ avvikelse med 14,3 mnkr
(inklusive de 2,5 mnkr som budgeterats för planerat resultatfondsnyttjande).
Av avvikelsen är 1,9 mnkr planerat resultatfondsnyttjande.
Kommunledningskontorets negativa avvikelse om 1,0 mnkr beror i huvudsak
på kostnader för e-arkiv och hemsida. Avvikelse om 1,1 mnkr är planerad att
tas ur resultatfonden.
Samhällsbyggnadssektorns negativa avvikelse på 0,4 mnkr beror till största del
på driftkostnader för Nannylund som inte budgeterats.
Barn- och ungdomssektorn redovisar i nuläget ingen avvikelse mot budget.
Sociala sektorn redovisar en negativ avvikelse om 14,5 mnkr. Utan
flyktingverksamheten skulle underskottet ha varit 18,5 mnkr. Avvikelsen är i
huvudsak volymrelaterad, det vill säga beviljade hemtjänsttimmar, externa
placeringar och förändringar inom stöd och service till funktionshindrade.
Tillväxt- och utvecklingssektorns negativa avvikelse om 0,8 mnkr är planerat
resultatfondsuttag.
Sektorernas underskott vägs delvis upp av prognosiserat överskott för
skatteintäkter som prognostiseras bli 5,1 mnkr högre än budget, till största del
beroende på att invånarantalet var 130 fler 1/11 2016 än budgeterats.
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50,2 mnkr disponeras för investeringar 2017, varav 14,5 är återstående anslag
2016. Till och med februari har 5,6 mnkr av anslaget ianspråktagits och
helårsprognos är 49,3 mnkr, vilket är 0,9 mnkr lägre än budget.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning från ekonomiavdelningen
-----
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Ks § 82 Internbudget politiken 2017
Dnr 2017-KLK
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa förslag till internbudget för politiken 2017.
Ärendebeskrivning

Förslag till internbudget för politiken 2017 presenteras enligt följande:
2016
(tkr)
Id 2511

Pensionärsråd

Id 6010

Kommunfullmäktige

Id 6011

2017
(tkr)
25

Förändring
(tkr)
25
0

958

960

2

Kommunstyrelsen

2 729

2 788

59

Id 6012

Ledningsutskottet

151

173

22

Id 6013

Kommunalt partistöd

571

578

7

Id 6019

495

584

89

Id 6025

Barn- och
ungdomsnämnd
Socialnämnd

495

527

32

Id 6026

Valberedning

11

9

-2

Id 6028

Ersättning revison HKF

18

23

5

Id 6047

400

440

40

Id 6090

Tillväxt- och
utvecklingsnämnden
Kurs, utb, repr, KS/KF

127

60

-67

Id 6091

Samhällsbyggnadsnämnd

511

536

25

Id 6092

25

25

0

Id 6093

Kommunala
funktionshinderrådet
Internationella rådet

25

20

-5

Id 6094

Kostrådet

25

20

-5

Id 6095

Rådet för trygghet och
livskvalitet
Tillfällig beredning

25

20

-5

72

46

-26

6 663

6 834

171

Id 6809

Totalt

Förslaget har kommunicerats med kommunfullmäktiges presidium.
Beslutsunderlag

Förslag till internbudget 2017 för politiken
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Ks § 83 Internkontroll 2016, uppföljning
Dnr 2016-KLK0083
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad internkontroll för år 2016, samt
att uppmana nämnderna och ledningsutskottet att i protokollet
till kommande år specificera och förtydliga innehåll och uppföljning av
internkontrollen.
Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens reglemente för internkontroll ska ledningsutskottet
senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet
från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
Vid dagens sammanträde redovisas internkontrollrapport för 2016 avseende
genomförda åtgärder.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2017-03-14, § 46
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-02-15, § 27
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2017-02-08, § 23
Socialnämndens beslut 2017-02-15, § 34
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-02-15, § 182
____________________________________________________________
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Ks § 84 Kommunägda byggnader, framtida
användningsområden
Dnr 2016-KLK0158
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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,
att juridisk kompetens är behjälplig vid avtalsskrivning, samt
att se över vart i förvaltningen ansvaret för kommunägda fastigheter
lämpligast ska ligga.
Diana Laitinen Carlsson (S), Lars Aronsson (S), Bo Bergvall (S), Mikael
Andreasson (S) och Ulla Hägg (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, samt att Kvarnarps Gård ska prioriteras.
Ledningsutskottets beslutade 2017-02-14 att ge förvaltningen i uppdrag att
undersöka potentiella hyresgäster som är villiga att teckna tioårigt kontrakt till
marknadsmässiga villkor (löfte om förhyrning kan dock inte ges), samt att
uppdra till förvaltningen att undersöka om man vid försäljning av fastigheten
på något sätt kan ombesörja nuvarande hyresgästers rätt att fortsatt få förhyra
lokaler under en tid.
Vid överföring av kommunens fastigheter till Eksjö Kommunfastigheter
AB överläts inte samtliga byggnader, utan 20-talet byggnader förvaltas
fortfarande av kommunens samhällsbyggnadssektor. Dessa fastigheter är i
huvudsak belägna på skogsfastigheter, eller utgör så kallade allmännyttiga
byggnader såsom biografer och liknande.
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En arbetsgrupp har bildats för att utarbeta en fastighetsplan för dessa
fastigheter. Av planen ska framgå
- fastighetens yta
- nuvarande användningsområde
- årlig driftkostnad
- kapitalkostnad
- bokfört värde
- marknadsvärde
- intäkter
- framtida underhållsbehov
- möjligt framtida användningsområde
Fastighetsplanen ska ge underlag för vilka framtida underhållsåtgärder som
behöver vidtas för att kapitalförstöring inte sker, alternativt försäljning för att
undvika framtida förluster.
Utifrån en rent ekonomisk aspekt, är uthyrning och försäljning likvärdiga
alternativ. Sker en försäljning kommer kommunen att erhålla en
engångsintäkt om cirka 2 mnkr, vilken i dagsläget inte ger någon
ränteinkomst. Långsiktigt vid 2 procents ränta erhålls en årlig intäkt om cirka
40 tkr.
Vid en eventuell uthyrning uppstår motsvarande intäkt genom den
räntekostnadsskillnad som erhålls genom in- respektive utlåning. Det regleras
utifrån att hyresavtalet upprättas på affärsmässiga grunder.
Vid övervägande om uthyrning alternativt försäljning är det viktigaste
ställningstagandet;
Kommunens behov av att långsiktigt och strategiskt ha rådighet över
markområdet, samt näringspolitik utifrån ett företagets behov av lokaler för
att kvarstanna i kommun, samt tillskapande av nya arbetstillfällen. Om en
näringsverksamhet etableras i byggnaden bör det övervägas hur förvaltningen
av byggnaden ska ske.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S), Lars Aronsson (S), Ulla
Hägg (S) och Mikael Andreasson (S) att fastigheten försäljs,
Lea Peterson (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Diana Laitinen Carlsson (S) m.fl. yrkande att
försälja fastigheten mot ledningsutskottets förslag, varvid kommunstyrelsen
beslutar
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att Kvarnarps Gård hyrs ut till Stuveryds 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,
att juridisk kompetens är behjälplig vid avtalsskrivning, samt
att se över vart i förvaltningen ansvaret för kommunägda fastigheter
lämpligast ska ligga.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2016-06-14, § 89
Ledningsutskottets beslut 2016-09-13, § 139
Ledningsutskottets beslut 2016-10-11, § 160
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2016-10-25
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 310
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-08
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 33
Ledningsutskottets beslut 2017-03-14, § 48
Utdrag:

Stuveryd HVB
Samhällsbyggnadssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-04-04

Sammanträdesdatum

27 (47)

Ks § 85 Årsrapport 2016, avseende kommunens
förmåga enligt lagen om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Dnr 2017-KLK0030
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad rapport.
Ärendebeskrivning

Kommunen ska årligen i enlighet med lagen (2006:544) om kommuner
och landstings åtgärder inför och under extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap (LEH) rapportera förmåga, aktiviteter samt
robustheten till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Uppföljningen sker även mot den målbild som finns sammanfattad i
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL).
Syftet med årsuppföljningen är att skapa en översiktlig bild av
krisberedskapen på lokal nivå. Vissa av frågorna utgör även underlag för
en del av de indikatorer på skydd och säkerhet som ingår i MSB:s
informationssystem IDA, samt SKL:s rapport ”Öppna jämförelser”.
Rapporteringen sker genom en webbenkät bestående av fyra delar:
Del 1: Indikatorer för bedömning av kommunens generella krisberedskap
Del 2: Uppföljning av statlig ersättning enligt LEH.
Del 3: Uppföljning av utförandet av åtgärder av kommunens uppgifter enligt
LEH.
Del 4: Inträffade händelser.
Svaren på årsuppföljningen 2016 har inlämnats 14 februari 2017.
Den årliga uppföljningen används som stöd för kommunens egen
verksamhet i strävan att uppnå uppsatta mål inom krisberedskap.
Beslutsunderlag

Enkät från MSB
Årsrapport
Ledningsutskottets beslut 2017-03-14, § 50
Utdrag:

Räddningstjänsten
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Ks § 86 Motivationshöjande alternativ för att
delta på daglig verksamhet
Dnr: 2016-KLK0200
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återinföra habiliteringsersättning enligt tidigare ersättningsnivå för
personer med beslut om daglig verksamhet inom LSS, från och med
2017-10-01, samt
att införa ersättning liknande habiliteringsersättning enligt tidigare
ersättningsnivå, inom omsorg och psykiatri för personer med beslut om
sysselsättning enligt SoL, (eller enligt individuell prövning) från och med
2017-10-01,
att medel för 2017 anslås från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter,
att vidare hänskjuta ärendet till budgetberedningen, samt
att inte bevilja retoraktiv utbetalning av habiliteringsersättningen för
2016/2017.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2015, § 321, i samband med beslut om budget
2016, att avveckla habiliteringsersättningen till omsorgstagare inom daglig
verksamhet. Beslutet resulterade i ett stort antal medborgarförslag om att
återinföra habiliteringsersättningen för målgruppen.
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.
Sociala sektorn redovisar följande förslag i syfte att vara motivationshöjande
för att delta på daglig verksamhet/sysselsättning:
- Tillskapa ett trivselaktivitetsprogram för de som deltar på daglig
verksamhet/sysselsättning,
- De som deltar på daglig verksamhet/sysselsättning erbjuds fri lunch,
- Erbjuda fria resor till daglig verksamhet.
Alla alernativ är förenade med kostnader som inte ryms inom sociala sektorns
budgetram.
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Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S), Lars Aronsson (S), Ulla
Hägg (S) och Mikael Andreasson (S) ett tilläggsyrkande
att man i budgetberedningen räknar med att heldagsersättningen ska vara 0,2
av prisbasbeloppet från och med 2018, och att ersättningen därefter ska följa
prisbasbeloppet,
Lea Peterson (MP) bifall till Diana Laitinen Carlsson (S) m. fl.
tilläggsyrkande,
Ulf Bardh (C) bifall till socialnämndens förslag.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Diana Laitinen Carlsson (S) m.fl.
tilläggsyrkande mot avslag, varvid kommunstyrelsen beslutar
att avslå Diana Laitinen Carlsson (S) m.fl. tilläggsyrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
JA-röst för bifall till tilläggsyrkande
NEJ-röst för avslag till tilläggsyrkande
Efter avslutad omröstning framkommer 7 JA-röster mot 8 NEJ-röster
Kommunstyrelsen beslutar således
att besluta i enlighet med socialnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-03-06
Skrivelse från FUB, Eksjö, 2017-03-10
Socialnämndens beslut 2017-03-15, § 32
____________________________________________________________
Utdrag:

Socialchef
Sektorsekonom
FUB
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Ks § 87 Gruppbostad/bostad med särskild
service, nybyggnation
Dnr: 2017-SocN0020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till förvaltningen att framta förslag på gruppbostad med
redovisningen i budgetberedningen,
att förorda att bostäderna byggs på befintlig tomt i Tuvehagen, Eksjö, för
ändamålet, samt
att bostäderna som byggs ska ägas i egen regi, samt
att till budgetberedningen redovisa en sammanställning av pågående och
planerade byggnationer.
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.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-07, § 54, 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.
I beslutad budgetram för 2017-2018 finns inga resurser avsatta för nya
gruppbostadsplatser. Osäkerheten inom den personliga assistansen kvarstår.
I budgetprocessen 2017-2019 har sociala sektorn fått utökade medel för
volymförändringar kopplat till individer som kommer beviljas insats bostad
med särskild service. Sektorn har fått dels pengar till budgetram 2017, dels till
2018 och framåt. Då det inte finns några bostäder tillgängliga är det osäkert
vad som kommer att ske under 2017, exempelvis om andra insatser behövs
istället. Det är osäkert om de resurser som sektorn har fått kommer behövas
under 2017, eller om det kommer krävas andra, mer kostnadsdrivande
insatser.
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Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) ett ändringsyrkande att första att-satsen i socialnämndens
förslag ändras till att ärendet hänskjuts till budgetberedningen,
Christer Ljung (L) att uppdra till förvaltningen att framta förslag på
gruppbostad med redovisningen i budgetberedningen, samt att att-satserna 2
och 3 i socialnämndens förslag till beslut utgår,
Lars Aronsson (S) ett tilläggsyrkande att till budgetberedningen redovisa en
sammanställning av pågående och planerade byggnationer.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) ändringsyrkande av första
att-satsen mot socialnämndens förslag, Christer Ljungs (L) yrkande att
att-satserna 2 och 3 i socialnämndens förslag utgår, samt Lars Aronssons (S)
tilläggsyrkande att till budgetberedningen redovisa en sammanställning av
pågående och planerade byggnationer, varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna socialnämndens förslag med Annelie Häggs (C)
ändringsyrkande och Lars Aronsson (S) tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-03-07, § 54
Socialnämndens beslut 2017-03-15, § 35
___________________________________________________________
Utdrag:

Sektorsekonom
Biträdande socialchef
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Ks § 88 Val av ombud för Carina Lindström (M)
vid årsstämma 2017, Kommuninvest
Dnr 2016-KLK0200
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ombud för Carina Lindström (M) vid Kommuninvests årstämma 2017,
utse ekonomichef Karin Höljfors.
-----
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Ks § 89 Val av ombud vid årsstämma 2017,
Emilkraften
Dnr 2016-KLK0200
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ombud vid Emilkraftens årstämma 2017, utse Carina Lindström.
Ärendebeskrivning
Ombudet Ulf Bardh och ersättare Bo Bergvall meddelar båda förhinder att
närvara vid Emilkraftens årsstämma 2017.
-----
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Ks § 90 Granskning av kommunens arbetsmiljö
kopplat till sjukskrivningar
Dnr 2017-KLK0012
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera rapporten till ledningsutskottet, med återrapportering till
kommunfullmäktige senast den 20 juni.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
granskning av kommunens arbetsmiljö kopplat till sjukskrivningar, som
sammanfattas i en rapport. Av den framgår revisionens iakttagelser och
rekommendationer.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport med missiv 2017-01-20
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 8
Utdrag:

Personalavdelningen
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Ks § 91 Granskning av upphandlingsprocessen
inom kommunstyrelse och nämnder
Dnr 2017-KLK0013
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera rapporten till ledningsutskottet, med återrapportering till
kommunfullmäktige senast den 20 juni.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
granskning av upphandlingsprocessen inom kommunstyrelse 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:

Upphandlingsenheten
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Ks § 92 Förstudie av grundskolans
måluppfyllelse
Dnr 2017-KLK0017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna förstudien till barn- och ungdomsnämnden med
återrapportering till kommunfullmäktige senast den 20 juni.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
förstudie av grundskolans måluppfyllelse, som sammanfattas i en
rapport. I rapportens sammanfattning finns ett antal iakttagelser.
Beslutsunderlag
Förstudie med missiv 2017-01-20
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 10
Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn
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Ks § 93 Granskning av kommunens
uppföljning av externa placeringar inom
missbruksvården
Dnr 2017-KLK0035
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera rapporten till socialnämnden, med återrapportering till
kommunfullmäktige senast den 20 juni.
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 § 94 Förbättrad livsmedelsberedskap –
medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0053
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till ledningsutskottet med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 19 oktober.
Ärendebeskrivning
Sonny Kongseryd, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-03-03, att
regeringen uppdrog till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB, och Försvarsmakten att återupprätta totalförsvaret så sent som
december 2015. MSB har inte redogjort för hur livsmedelsberedskapen
ska säkras. I riksdagens, nyligen lanserade, nationella livsmedelstrategi
som tar sikte på 2030, finns inga åtgärder som gör skillnad i det korta
perspektivet.
Länsstyrelserna har i sitt samverkansuppdrag identifierat tillgången till
livsmedel i händelse av kris som ett problematiskt område som måste
utredas vidare. Flera omvärldsbedömare har pekat ut Östersjöregionen
som ett område där en större konflikt kan starta. När eller om kan ingen
säga, men den militära uppbyggnaden i regionen har intensifierats senaste
halvåret.
När Försvarsmakten redogjorde för sin budget den 28 februari, löd ÖBs
ord "Sverige blir oundvikligen påverkat om en väpnad konflikt uppstår i
Östersjöområdet, och såväl militära som civila mål kommer att
påverkas".
Människor förtrogna med det tidigare totalförsvaret menar att det
kommer ta minst 20 år att återskapa förmågan. Givet
omvärldsutvecklingen och dagens sårbarhet, behövs konkreta åtgärder
som förbättrar läget här och nu.
Även om man inte bekymrar sig över vad som sker utanför
kommungränsen, kan en mindre störning som påverkar det nationella
elnätet eller försvårar logistiken, leda till livsmedelbrist inom någon
vecka.
Inom kommunen återfinns såväl medborgare som produktionsresurser,
och kommunen har ett lagstiftat ansvar i händelse av förhöjd beredskap,
men man är också lagbunden att vidta beredskapsförberedelser.
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Hur kan Eksjö och andra kommuner ta sitt ansvar gällande
beredskapsförberedelser som säkrar tillgången till livsmedel i händelse av
kris?
Förslag:
1. Eksjö kommun eller kommunens politiska partier tar initiativ till
bygdebaserade sammankomster med målet att ta fram "bygdens
handlingsplan vid nationell livsmedelsbrist". Om människor börjar
samarbeta kring en lokal handlingsplan är mycket vunnet utan att någon
gemensam budget belastas.
2. Kommunen följer utfallet av bygdebaserade ansatser/planer för att
kunna koordinera mellan bygder/tätorter.
3. Kommunen upphandlar lokal beredskapslagring av potatis. Potatis ger
mest näring/energi för pengarna och är enkel att lagra. Lagret behöver
täcka de bygder/tätorter som saknar tillräcklig beredskap.
Målet bör vara en säsong men inledningsvis kan 1-3 månader vara ett
delmål. Potatis är inte bara näringsrik utan kan vid energibrist
konsumeras rå. Vid utdragen kris (drivmedelsransonering) kan lokalt
lagrad potatis fördelas som utsäde utifall att fler måste involveras i en
utökad småskalig produktion. Beredskapslagret avyttras/förnyas löpande
för att inget ska kasseras och kostnaden minimeras.
Kostnaden i relation till vad som uppnås bör vara lägsta möjliga (stiger
priset på potatis mellan lagerläggning och avyttring blir det en vinst, i
annat fall motsvarande förlust). Sannolikt nås en förbättrad
livsmedelsberedskap på kortast möjliga tid.
Givet den geopolitiska utvecklingen, nationens sårbarhet och att ingen
verkstad som gör skillnad pågår, får den här typen av åtgärder inte dras i
långbänk. För att åtgärder ska vara berättigade, måste de vara på plats
innan en kris.
Sverige behöver en föregångskommun som visar vägen mot en tryggad
livsmedelsförsörjning i händelse av höjd beredskap.
Eksjö har goda förutsättningar att leda genom exempel och detta till
värde för både medborgare och landsbygd.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Sonny Kongseryd, 2017-03-03
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 53
Utdrag:

Räddningstjänsten
Kostrådet
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Ks § 95 Förslag för att göra Eksjö mer attraktivt
att flytta till – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0060
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till Tillväxt- och
utvecklingsnämnden med återredovisning till kommunfullmäktige senast
19 oktober.
Ärendebeskrivning
Gunnel Wadström, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-03-07, att
för att göra Eksjö kommun mer attraktivt och få människor att flytta hit,
borde kommunen gå ut med en ”paketlösning” där man visar på
attraktiva arbetsplatser i kommunen, erbjuder olika typer av bostäder,
förskoleplatser, skolor, (eventuellt sport- och fritidssysselsättningar) –
lanserat inom olika forum tillsammans med attraktiva bilder av staden
och naturen. Detta förutsätter naturligtvis tillgång på bostäder,
förskoleplatser med mera.
Vidare framförs att den ofta stressade nutidsmänniskan, särskilt den
yngre familjen med barn, attraheras av en stad/plats som kan visa en
helhetsbild, där alla nödvändiga pusselbitar finns på plats. Detta kan för
många vara avgörande vid val av bostadsort.
Presentationen av ”paketet” (marknadsföringen) är naturligtvis viktig och
förslagsställaren tror att enkelheten är en viktig aspekt för att fånga den
ofta medietrötta nutidsmänniskans uppmärksamhet. Kanske kan en ny
webbplats skapas, där allt det som ingår i ”paketet” enkelt kan hittas, och
tydliga kontaktvägar presenteras. Det är viktigt att presentationen sker
inom olika forum.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Gunnel Wadström, 2017-03-07
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23, § 54
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingsnämnden
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Ks § 96 Kollektivavtal vid upphandling –
motion
Dnr 2017-KLK0068
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning
till kommunfullmäktige senast 19 oktober.
Ärendebeskrivning
Diana Laitinen, Mikael Andreasson och Johan Starck (S) framför i motion
daterad 2017-03-17, följande:
15 januari 2014 röstade Europaparlamentet igenom nya regler för offentlig
upphandling. Nu kan kommuner och landsting ställa krav på miljö- och
sociala hänsyn och på kollektivavtal när varor och tjänster upphandlas. Det
handlade om tre nya EU-direktiv om offentlig upphandling som med stor
majoritet antogs av Europaparlamentet.
Det är glädjande att Europaparlamentet har beslutat att kollektivavtal ska
kunna krävas vid offentlig upphandling. Detta borgar för en
konkurrensneutral upphandling som präglas av ordning och reda och schyssta
arbets- och anställningsförhållanden. De nya EU-direktiven gör det också
möjligt att kräva att ILO:s kärnkonventioner respekteras fullt ut, och att de
arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal som gäller där arbetet utförs, efterlevs.
Det blir även möjligt att ställa krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder.
Motionärerna anser att det är det självklart att kommuner, regioner/landsting
har ett särskilt ansvar för att bekämpa arbetslöshet, inte minst bland våra
ungdomar. Här kan offentlig upphandling användas för att se till att
ungdomar får en meningsfull sysselsättning och utbildning.
Europafacket betonar att det är olämpligt att offentliga myndigheter
medverkar till att löner och arbetsvillkor blir allt sämre. Organisationen
välkomnar därför att det inte bara är den som erbjuder lägsta priset som kan
komma ifråga vid upphandling.
Efter att högeralliansen med hjälp av Sd röstade emot kollektivavtal vid
upphandling i riksdagen hösten 2016 är nu en ny överenskommelse mellan S
och Kd på plats om schyssta villkor i offentlig upphandling. Denna kan
därmed inte fällas i riksdagen, utan kommer att bli verklighet.
EU:s regler från 2014 skulle implementeras under två år och i dag finns alltså
ingen som helst orsak att inte införa schyssta villkor OCH krav på
kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.
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Motionärerna föreslår att Eksjö kommun inför en konkurrensneutral
upphandling som präglas av ordning och reda och schyssta arbets- och
anställningsförhållanden.
Motionärerna yrkar
- att krav om kollektivavtal införs i upphandlingspolicyn, med ändrad
formulering i punkt nr 8. Förslagsvis till: ” vid upphandling av
entreprenader och tjänster ska det ställas anställningsvillkor med krav på
avtalsenliga villkor, då det är motiverat med hänsyn till upphandlingens art
och då rikstäckande kollektivavtal finns för den aktuella branschen” och
att även riktlinjerna ändras i enlighet med detta,
-

att detta också tydligt kommuniceras till hel- och delägda bolag via
ägardirektiv och önskemål från kommunen som delägare.

Beslutsunderlag

Motion från Diana Laitinen, Mikael Andreasson och Johan Starck (S),
2017-03-17
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23, § 58
___________________________________________________________
Utdrag:
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Ks § 97 Nya och bättre rutiner inför
kommunfullmäktigs beslut avseende projekt,
köp och försäljningar med mera – motion
Dnr 2017-KLK0069
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning
till kommunfullmäktige senast 19 oktober.
Ärendebeskrivning
Jan Lindholm (M) föreslår i motion daterad 2017-03-21, att
kommunfullmäktige beslutar att handlingar och underlag ska upprättas i detalj
och presenteras för fullmäktige innan beslut tas beträffande
- köp eller försäljningar av aktier i hel- eller delägda aktiebolag
- köp eller försäljningar av mark och fastigheter, där kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att frångå fastställda eller rekommenderade
marknadspriser
- projekt där kommuninnevånarnas, eller regionens skattemedel eller bidrag
från EU, tas i anspråk till minst 25 procent och överstiger 1 mnkr.
Handlingarna/beskrivningarna ska innehålla mål, syfte, budget med
riskbedömning, regelbundna och tidsatta uppföljningar och utvärderingar
med mera.
Ingår kommunen som delägare i bolag ska kommunen som en förutsättning
för delägarskapet kräva, att lagen om offentlig upphandling ska gälla. I annat
fall ska kommunen inte vara delägare.
Om ovanstående regler inte kan följas av skäl som motionären inte har
beaktat, ska motsvarande föreslagna redovisning lämnas muntligen vid
beslutstillfället, för att sedan i sin helhet finnas tillgängligt skriftligen senast
när beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag
Motion från Jan Lindholm (M), 2017-03-21
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23, § 69
Utdrag:

Kommunledningskontoret
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Ks § 98 Riktlinjer för vattenanvändande,
information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Händelsegruppen vatten, informerar genom informationsstrategen, om
planerade riktlinjer för vattenanvändande.
Med anledning av mycket låga nederbördsmängder vidmakthålls det
bevattningsförbud som utfärdades i december även över sommaren.
På grund av detta finns behovet av att tydligare precisera vad förbudet i
praktiken innebär för de som är anslutna till va-kollektivet. Tydliga exempel
hur alla kan spara vatten i sin vardag redovisas.
Planen är att va-chefen tar fram riktlinjer för vattenanvändande att fastställas
av styrelsen för Eksjö Energi AB, och därefter av kommunstyrelsen.
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Ks § 99 Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisade ärenden anmäls.
Ärendebeskrivning

Följande ärenden anmäls:
Protokoll - Central samverkan 2017-02-28
Protokoll – Central samverkan 2017-03-28
Trafikförsörjningsprogram Kalmar län
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Ks § 100 Utskottsprotokoll 2017-03-14, 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 2017-03-14, samt beslut
fattade med stöd av delegation redovisas.
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Ks § 101 Nämndernas protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nämndernas protokoll anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från
Barn- och ungdomsnämnden 2017-03-15,
Samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-15,
Socialnämnden 2017-03-15, samt
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-03-15 redovisas.
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