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Ks § 175 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Ks § 175 Godkännande av föredragningslistan..................................................... 3
Ks § 176 Ny skolchef och kanslichef ...................................................................... 5
Ks § 177 Delårsrapport per 2017-06-30 ................................................................. 6
Ks § 178 Finansrapport per 2017-08-31................................................................. 9
Ks § 179 Granskning av kommunens uppfyllelse av miljömål, rapport ..........11
Ks § 180 Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs Minne –
Förvaltningsberättelse 2016 med revisionsberättelse .........................................13
Ks § 181 Eksjö Kråkeberg 1:1, fastighetsförsäljning ..........................................14
Ks § 182 Detaljplan Portalen 1 med flera ............................................................15
Ks § 183 Valborg en riskhelg för unga - motion.................................................16
Ks § 184 Inför sex timmars arbetsdag - motion .................................................18
Ks § 185 Stärk skyddet vid våra evenemang - motion .......................................20
Ks § 186 Husbilsparkering Gjuterigatan 4, Tröskan 3 - medborgarförslag ....21
Ks § 187 Landsbygdsutveckling inom Eksjö kommun – medborgarförslag ..22
Ks § 188 Hyresintäkter från Ägersgöl/Klinten investeras i den lokala
besöksnäringen - medborgarförslag ......................................................................23
Ks § 189 Obesvarade motioner och medborgarförslag, förteckning ...............25
Ks § 190 Förvärv av aktier i Inera AB Dnr 2017-KLK0139 ...........................26
Ks § 191 Budget 2018, verksamhetsplan 2019-2020 – Höglandets
kommunalförbund ...................................................................................................28
Ks § 192 Namnändring – Höglandets kommunalförbund................................30
Ks § 193 Måltidspolicy för Eksjö kommun - remiss Dnr: 2017-BUN0061 .31
Ks § 194 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.................32
Ks § 195 Ambassadörer Islamisk förening – ansökan från kommunstyrelsens
integrationspott Dnr 2017-KLK074 .....................................................................33
Ks § 196 Riktlinjer för flaggning i Eksjö kommun - revidering .......................35
Ks § 197 Långsiktig plan för måltidsverksamheten i Eksjö kommun remiss .........................................................................................................................36
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Ks § 198 Ansökan ur kommunstyrelsens integrationspott – Eksjöortens
Ryttarförening Dnr 2017-KLK0136 .....................................................................38
Ks § 199 Klimatrådet 2018-2020 - finansiering...................................................40
Ks § 200 Skogsbruksplan för Eksjö kommun .....................................................41
Ks § 201 Handlingsplan funktionshinder ............................................................43
Ks § 202 Sakersättning och fasta avgifter i lantmäteriförrättningar .................44
Ks § 203 Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet,
remiss .........................................................................................................................45
Ks § 204 Möjliga boendeformer för personer med långvarigt missbruk / plan
för utveckling av öppenvården ..............................................................................46
Ks § 205 Resurser för HVB Grenadjären, alternativanvändning .....................48
Ks § 206 Analys beviljade hemtjänsttimmar ........................................................49
Ks § 207 Uppdragsbeskrivning av fördjupad uppföljning av volym och
kostnadsutveckling inom hemsjukvården ............................................................50
Ks § 208 Öppna jämförelser ..................................................................................51
Ks § 209 Mikrofond Småland ................................................................................53
Ks § 210 Ombyggnation av badplats vid Rolandsdamm (Södra Rokalven), så
att det blir mer sandstrand och familjevänligt - medborgarförslag...................54
Ks § 211 Överföring av Stridh och Son AB till Eksjöbostäder AB – motion 55
Ks § 212 Arbetskläder till berörd personal – motion .........................................56
Ks § 213 Anmälningsärenden ................................................................................58
Ks § 214 Utskottsprotokoll 2017-06-13 och 2017-08-15, samt beslut fattade
med stöd av delegation ...........................................................................................59
Ks § 215 Nämndernas protokoll ...........................................................................60
Ärendebeskrivning

Ärende 42. Stiftelsen Wilhelm och Emelie Teschs Minne –
Förvaltningsberättelse 2016 med revisionsberättelse tillkommer
föredragningslistan.
-----
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Ks § 176 Ny skolchef och kanslichef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Bengt-Olov Södergren, ny skolchef, och Catharina Tingvall, ny kanslichef vid
kommunledningskontoret, Eksjö kommun, presenteras och hälsas välkomna.
-----
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Ks § 177 Delårsrapport per 2017-06-30
Dnr 2017-KLK0132
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till delårsrapport per 2017-06-30,
att anmäla rapporten till kommunrevisionen och kommunfullmäktige,
att notera tidigare under året beslutade utredningsuppdrag för sociala sektorn
enligt kommunstyrelsens beslut 2017-02-07, § 20, 2017-03-07, §§ 53, 54, 58,
2017-04-04, § 87, utifrån rådande budgetprognos. Redovisning och föreslagna
åtgärder redovisas i budgetberedningen och kommande möten med
kommunstyrelsen för beslut,
att påtala kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 155, att uttala till samtliga
nämnder att hålla sin budget för personal och andra driftkostnader där
volymerna inte ökat, och arbeta för att effektivisera verksamheten för att
även inrymma de kostnads- och intäktsförändringar som skett sedan
budgeten fastställdes av kommunfullmäktige, samt
att ge barn- och ungdomssektorn i uppdrag att se över orsak och samband av
i halvårsbokslutet redovisade avvikelser, samt utarbeta handlingsplan med
åtgärder.
Ärendebeskrivning

Delårsrapport per 2017-06-30 med sammanställd redovisning har upprättats
vid kommunledningskontorets ekonomi- och upphandlingsavdelning och
redovisas vid dagens sammanträde.
Koncernens resultat är vid halvåret ett överskott på 81,3 mnkr (67,5 mnkr
201606). Bolagens del i halvårsresultatet är 89,4 mnkr. I det starka resultatet
ingår försäljning av fastigheter (Eksjöbostäder AB) med 60 mnkr.
Kommunens resultat efter sex månader är ett underskott på 8,1 mnkr.
Sektorerna har tillsammans förbrukat 51,8 procent (493 mnkr) av
driftbudgetens 954,2 mnkr (inklusive 2,5 mnkr som budgeterats för
finansiering via resultatfond). Prognosen för 2017 är ett underskott på 23,0
mnkr mot budgeterade 13,4 mnkr, en negativ budgetavvikelse på 36,4 mnkr.
Det balanskrav som finns i kommunallagen kräver att vid ett negativt resultat
ska resultatet återställas de närmsta tre åren.
Sektorerna prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 34,9 mnkr,
vilket motsvarar -3,7 procent av budgeten. Sociala sektorn och barn- och
ungdomssektorn gör negativa prognoser med 33,8 mnkr respektive 8,2 mnkr.
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Samtliga verksamheter inom dessa sektorer prognostiserar underskott mot
budget. Övriga sektorer prognostiserar överskott. Störst överskott
prognostiserar samhällsbyggnadssektorn med 3,3 mnkr beroende på ökade
intäkter för bygglov, mät- och planering, samt skog.
Av investeringsanslaget på 55,3 mnkr har 9,4 mnkr tagits i anspråk första
halvåret. Enligt prognosen kommer investeringar om 47,7 mnkr att göras
under året, vilket är 7,6 mnkr mer än budgeterat investeringsanslag.
Resultatet vid halvårsskiftet uppgår till -1,6 procent av skatteintäkter och
utjämning. Årets resultat i prognosen för helår beräknas bli -2,4 procent i
resultat av skatteintäkter och bidrag vilket medför att målet om årets resultat
på 1,4 procent inte uppnås.
Målet om 100 procent självfinansiering av investeringar uppnås inte i
helårsprognosen. Prognosen är ett underskott från den löpande
verksamheten och prognostiserade investeringar självfinansieringsgrad blir
däför negativ, -10 procent av årets underskott från den löpande
verksamheten.
I bokslut 2016 uppnåddes soliditeten 64 procent. Vid halvårsskiftet hade
soliditeten sjunkit till 62,5 procent och förväntas i prognosen för bokslut
2017 uppgå till 62,7 procent. Det finansiella målet är att soliditeten årligen ska
stärkas och på lång sikt uppgå till 75 procent. Målet om årlig stärkt soliditet
uppnås inte i delårsbokslutet och förväntas inte heller uppnås i bokslutet.
Soliditet inklusive pensionsförpliktelse förväntas på grund av minskad
pensionsskuld förbättras från -2,7 procent 2016 till ca -1,5 procent i bokslut
2017.
Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning tilläggsyrkar Annelie Hägg (C) att notera
tidigare under året beslutade utredningsuppdrag för sociala sektorn enligt
kommunstyrelsens beslut 2017-02-07, § 20, 2017-03-07, §§ 53, 54, 58,
2017-04-04, § 87, utifrån rådande budgetprognos. Redovisning och föreslagna
åtgärder redovisas i budgetberedningen och kommande möten med
kommunstyrelsen för beslut,
att påtala kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 155, att uttala till samtliga
nämnder att hålla sin budget för personal och andra driftkostnader där
volymerna inte ökat, och arbeta för att effektivisera verksamheten för att
även inrymma de kostnads- och intäktsförändringar som skett sedan
budgeten fastställdes av kommunfullmäktige, samt
att ge barn- och ungdomssektorn i uppdrag att se över orsak och samband av
i halvårsbokslutet redovisade avvikelser, samt utarbeta handlingsplan med
åtgärder.
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på
Annelie Häggs (C) tilläggsyrkanden varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Annelie Häggs (C) tilläggsyrkanden.
Beslutsunderlag

Delårsbokslut från ekonomiavdelningen
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 178 Finansrapport per 2017-08-31
Dnr 2017-KLK0075
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapport per 2017-08-31, samt
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Enligt Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag ska
finansrapport lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i
samband med delårs- och årsbokslut. Finansrapporten ska ange
-

Aktuell likviditet
Utrymme och nyttjad checkräkningskredit per kredittagare
Placeringar
Borgensåtagande per kredittagare
Skulder
Motparter
Kapital- och räntebindning
Derivat

Kommunens likviditet har under andra kvartalet minskat från -15 mnkr till 31 mnkr. Koncernens sammanlagda likviditet per 2017-06-30 var +100 mnkr.
Av likviditeten är 7 mnkr förvaltade stiftelser.
Kommunens likviditet är negativ och koncerngemensam checkräkningskredit
nyttjas på koncernkonto utan kostnad med nuvarande avtal. Att minska
likviditeten i koncernen har varit en aktiv åtgärd sedan maj 2016 då Nordea
införde inlåningsavgift på kapital överstigande 25 mnkr. För att minska
likviditeten på Nordea initialt undveks lån att tas upp genom att bolagen inte
omsatte lån utan nyttjade checkkrediten och ägartillskott skedde från
kommunen till Stadshus AB och vidare till Eksjö kommunfastigheter och
Industribyggnadsbolaget med 34,5 mnkr (se bilaga 1). Konto öppnades på
SBAB för att minska likviditeten på Nordea, därefter lättade trycket på att
hålla nere likviditeten på koncernkontot och bolagens likviditet har ökat
genom upplåning och försäljning (EBO).
Kommunkoncernen har en gemensam checkräkningskredit på 120 mnkr hos
Nordea. Att nyttja krediten kostar idag ingenting. Totalt nyttjades 2 mnkr av
checkräkningskrediten per 2017-06-30. Krediten fördelas internt mellan
kommunen och bolagen efter behov. Bolagen hade vid halvårsskiftet en totalt
sett god likviditet och hela utrymmet om 120 mnkr för krediten nyttjades av
kommunen.
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Kommunen och koncernens likvida medel är placerade på koncernkonto hos
Nordea. Kommunen har dessutom likvida medel på bankkonto hos
SBAB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, ICA-banken och Handelsbanken.
Kommunen har ingen låneskuld, de helägda kommunala bolagens
sammanlagda externa skuld är 868 mnkr. Kommunen har beviljat en total
borgensram till de helägda kommunala bolagen med 1 124,7 mnkr
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag.
Borgen har också lämnats till Höglandets kommunalförbund, tre föreningar
och sedan tidigare finns också kvar ett borgensåtagande till privatpersoner vid
bostadsbebyggelse. Totalt har kommunen ett borgensåtagande till andra än
helägda kommunala bolag med 9,7 mnkr, totalt borgensåtagande för aktuella
skulder är 877,6 mnkr.
Koncernens lån finns till största del (96 procent) i Kommuninvest. Eksjö
energi AB har också en mindre del av lånen hos Nordea.
Enligt finanspolicyn bör kapital- och räntebindningen överstiga 2 år. Totalt i
koncernen är kapitalbindningen i snitt 2,6 år och räntebindningen 2,7 år.
Vissa enskilda bolag har lägre kapital- och räntebindning än 2 år beroende på
att större enskilda lån hos bolagen förfaller inom 3 månader.
Enligt finanspolicyn ska max 40 procent av räntan vara rörlig. Av koncernens
lån har 95,5 procent fast ränta.
Det derivatinstrument som koncernen tillämpar i vissa fall är ränteswapar.
Ränteswapar innebär ett avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast
ränta eller tvärtom. Av koncernens skuld finns 208 mnkr avtalat om
ränteswapar hos Nordea.
Beslutsunderlag
Finansrapport per 2017-08-31
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 179 Granskning av kommunens
uppfyllelse av miljömål, rapport
Dnr 2017-SbN0002, 2017-KLK0119
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreslaget yttrande som sitt eget, samt
att anmäla yttrandet till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
granskning av kommunens uppfyllelse av miljömål, som sammanfattas i
en rapport. Av den framgår revisionens iakttagelser och
rekommendationer.
Sammanfattande iakttagelser som gjorts i revisionens rapport är följande:
-

Samhällsbyggnadsnämnden saknar rutiner för uppföljning av miljöplanen
för Eksjö kommun.
- Kommunstyrelsen har brustit i sin uppsiktsplikt i samband med
kommunens miljöarbete.
- Miljöplanen fungerar inte som ett styrdokument avseende miljöfrågor.
- Ingen väsentlig kommunikation avseende miljöplanen har förts sedan den
antogs 2013.
Utöver ovanstående iakttagelser har revisionen utfärdat följande
rekommendationer:
-

Se över nuvarande rutiner för mätning och utvärdering av kommunens
miljömål.
- Aktivt arbeta med miljöplanen som styrdokument avseende kommunens
miljömål.
- Utforma rutiner avseende kommunikationen av miljömålen inom
kommunen och säkerställa att samtliga anställda får kännedom om
miljöplanen.
- Se över möjligheten till informationsutbyte mellan kommunens enheter
för ökad kompetensutveckling inom miljöområdet.
Samtliga nämnder och styrelser ska aktivt arbeta med miljöplanen som
styrdokument avseende kommunens miljömål.
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Beslutsunderlag
Granskning av kommunens uppfyllelse av miljömål, rapport
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-18, § 119
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 171
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson, 2017-08-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-08-16, § 151
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 180 Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs
Minne – Förvaltningsberättelse 2016 med
revisionsberättelse
Dnr 2017-KLK0150
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsberättelse för år 2016 med tillhörande revisionsberättelse har
upprättats för rubricerad stiftelse och redovisas.
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 181 Eksjö Kråkeberg 1:1,
fastighetsförsäljning
Dnr 2017-SbN0054
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för Eksjö Kråkeberg 1.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommunen överlåter och försäljer till Eksjö Kommunfastigheter AB
det område av fastigheten Eksjö Kråkeberg 1:1, vilket genom
fastighetsreglering ska överföras till fastigheten Eksjö Kråkeberg 1:16.
Eksjö Kommunfastigheter AB överlåter och försäljer det område av Eksjö
Kråkeberg 1:16 vilket genom fastighetsreglering ska överföras till Eksjö
Kråkeberg 1:1. Ersättningen till kommunen från Eksjö Kommunfastigheter
AB för skiftet av markområden utgör 30 tkr.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt från samhällsbyggnadssektorn
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 121
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-05

15 (60)

Ks § 182 Detaljplan Portalen 1 med flera
Dnr 2017-000116, 2017-SbN0066
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Portalen 1 med flera enligt plan- och bygglagen
(2010:900) 5 kap. 27 §.
Ärendebeskrivning
Fastigheten Portalen 1 med flera ligger vid Hultvägen utmed riksväg 40, i
anslutning till Storegårdsområdet i Eksjö. Huvudsyftet med detaljplanen är att
följa kommunens intentioner om en förtätning inom trekilometersstaden
Eksjö. Det innebär ett mer effektivt utnyttjande av marken i centrala Eksjö.
Konkret innebär detaljplanen att möjliggöra för nya bostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-14, § 135, att godkänna
redovisningen, samt att delegera beslutanderätten till planarkitekten att ta
beslut om granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) när
samtliga handlingar är upprättade.
Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-03-15, § 60
Granskningsutlåtande, 2017-08-16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-08-16, § 150
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 183 Valborg en riskhelg för unga - motion
Dnr 2017-KLK034
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Diana Laitinen Carlsson (S), Lennart Gustavsson (S), Bo Bergvall (S),
Ingegerd Axell (S) och Bertil Granman (S) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har genom Malin Jakobsson (S) i motion 2017-02-20
föreslagit att man utreder möjligheten att anordna någon typ av aktivitet vid
valborg.
Motionären tar upp ett angeläget ämne för att motverka alkoholdebut i tidig
ålder och refererar till en undersökning, genomförd av SIFO på uppdrag av
IQ, av vilken framgår att 3 av 4 föräldrar till barn i åldern 13-17 år, vill se fler
alkoholfria aktiviteter under Valborg.
I en annan undersökning svarar 90 procent av föräldrar till barn i åldern
13-17 år, att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker
alkohol i samband med skolavslutningen. 77 procent av de tillfrågade
föräldrarna uppger även att de vill se fler alkoholfria aktiviteter för ungdomar
under 18 år i samband med skolavslutningen på orten där de bor.
Polisen meddelar att just Valborg under senare år har varit lugnare än tidigare.
Samma bild ger ungdomsfältarna. I nyligen antagen handlingsplan för
Trygghet och Säkerhet finns listade aktiviteterna av förebyggande karaktär för
att förhindra att ungdomar hamnar i drogberoende eller kriminalitet.
SAMBUF (kommunens samarbetsorgan för barn- och ungdomsfrågor) som
består av företrädare från socialttjänst, skola, elevhälsan,
ungdomsverksamhet, kultur-och fritid, polisen med flera, jobbar
förebyggande och där information utbyts inför större helger eller evenemang.
Kommunen har också tillsammans med Polisen tecknat ett avtal om
medborgarlöfte för 2017 där ett av målen är att minska risken för unga att
hamna i drogberoende och kriminalitet.
Det förebyggande arbetet mot tidiga alkoholdebuter måste ske i samverkan
mellan kommun, offentliga myndigheter, civilsamhället och dess ideella
organisationer och vårdnadshavare. Mot bakgrund av redovisad utredning
förordas att det förebyggande arbetet mot tidig alkoholdebut sker under hela
året. Behovet av särskilda insatser vid just Valborg bedöms för närvarande
litet.
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Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S) bifall till motionen.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot Diana
Laitinen Carlsson (S) yrkande, varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ledningsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Motion från S-gruppen genom Malin Jakobsson (S), 2017-02-20
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 33
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 61
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-05-09
Ledningsutskottets beslut 2017-06-13, § 101
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 184 Inför sex timmars arbetsdag - motion
Dnr 2017-KLK0011
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med anledning av det ekonomiska läget då liknande
försök i andra kommuner medfört ökade kostnader.
Ärendebeskrivning
Eva Ekenberg (MP) föreslår i motion 2017-01-19, att Eksjö kommun bör
genomföra ett projekt med sex timmars arbetsdag. De motiv som anges för
arbetsgivare som testat att införa sex timmars arbetsdag är bland annat för att
minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsbördan för de som har det mycket
tufft.
Motionären framför att Eksjö kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare
för att bland annat säkra tillgången på arbetskraft. Sjuktalen har ökat de
senaste åren, därmed har kostnaderna för sjuklön stigit och motionären ställer
frågan om dessa pengar kan användas på annat sätt.
Miljöpartiet föreslår att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag utreds
och genomförs under en försöksperiod om två år. Cirka 20 procent av de
beräknade kostnaderna för sjuklön avsätts per år och att de som ingår i
försöket får bibehållen lön. Försöket ska omfatta en eller flera arbetsgrupper
inom sociala sektorn. Uppföljning skall genomföras där sjukfrånvaro,
upplevelse av hälsa, brukarnas upplevelser, samt antal nya arbetstillfällen
utvärderas.
Sex timmars arbetsdag har införts som försök hos olika arbetsgivare inom
olika verksamheter och de effekter som faller ut kan redovisas i två
huvudgrupper, minskad sjukfrånvaro och ökad arbetstrivsel:
Göteborgs Stad beslutade 2014 att genomföra ett försök med 6 timmars
arbetsdag med följeforskning. Försöket startade 2015-02-01 och avslutades
2016-12-31 (23 månader). Försöket skulle besvara frågan om vilka effekter
reducerad arbetstid har för undersköterskorna, hyresgästerna och för
ekonomi/jobb.
I försöket har arbetstiden förkortats till 6 timmar per dag och 14,9
årsarbetare, 17 undersköterskor har anställts för att kompensera för
reducerad arbetstid. Följdförändringar har gjorts av schema vid ett av stadens
äldreboende.
Förändringen i sjukfrånvaro visade sig vara tämligen marginell, under
projektets första år minskade sjukfrånvaron med 0,6 procent för att därefter
stiga igen.
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Undersköterskor som ingick i projektet upplevde efter 18 månader att de
hade god hälsa till 77 procent, i jämförelse med 49 procent för
undersköterskor som inte deltog i projektet.
Den upplevda hälsan för heltidsarbetande undersköterskor som ingick i
projektet är i nivå med de yrkesarbetande kvinnorna enligt den Nationella
folkhälsoenkäten. Det finns två skillnader, undersköterskorna som ingick i
projektet är piggare medan de yrkesarbetande kvinnorna i den Nationella
folkhälsenkäten är lugnare.
Forskning från Stressinstitutet har också påvisat att arbetstidsförkortning kan
leda till minskad stress och trötthet. Den 1 januari 2017 upphörde Göteborgs
stad med försöket med motiveringen att kostnaderna blev för höga.
Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar
Eva Ekenberg (MP) bifall till motionen.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot
Eva Ekenbergs (MP) yrkande, varvid kommunstyrelsen beslutar
att bifalla ledningsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Motion från Eva Ekenberg (MP), 2017-01-19
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 24
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-09, § 59
Tjänsteskrivelse från personalchef Anders Nermo, 2017-07-18
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 118
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 185 Stärk skyddet vid våra evenemang motion
Dnr 2017-KLK0094
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Bengt Koltman (C) framför i motion 2017-04-13, att Eksjö har blivit en
evenemangsstad som spelar i den högsta divisionen i vårt land. Det är
resultatet av ett systematiskt arbete under 20 års tid där föreningar, eldsjälar,
företag och kommunen arbetar tillsammans för att skapa något positivt.
Under det senaste året har det skett en rad terrordåd, bland annat i
Stockholm som också kastar sin skugga över Eksjö. De evenemang som är
extra utsatta är stadsfest och julmarknad. Motionären föreslår ett förstärkt
skydd genom utplacering av svårforcerade hinder på strategiska platser samt
att ha tillfällig kameraövervakning och drönare för att få en förhöjd säkerhet.
Polisen är den myndighet som gör en hot- och riskbedömning utifrån
underrättelser och erfarenheter av tidigare arrangemang. Polisen lokalt
tillsammans med Säpo gör en bedömning av eventuella hot och risker.
Utifrån hot- och riskbedömningen kommer polisen att vidta de åtgärder som
kan komma att behövas. Polisen har ett nära samarbete med andra
inblandade aktörer inför och under de större arrangemangen såsom Eksjö
stadsfest, för att alla ska ha tillgång till samma lägesbild och för att polisen ska
kunna vara på plats där de bäst behövs. Tjänstemän inom Eksjö kommun har
möten och dialog med polis, räddningstjänst och föreningar inför de större
arrangemangen.
Bedömningen blir att de större arrangemang som Eksjö kommun eller annan
part arrangerar inom Eksjö kommun präglas av en medvetenhet gällande hotoch risker, samt att samverkan sker mellan polis, räddningstjänst, tjänstemän
och arrangör.
Beslutsunderlag
Motion från Bengt Koltman, 2017-04-13
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-20, § 101
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 131
Tjänsteskrivelse från kulturchef Tomas Hanzén, 2017-05-18
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-08-16, § 239
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 186 Husbilsparkering Gjuterigatan 4,
Tröskan 3 - medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0079
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Åke Piel och Pär Bergfoth, Eksjö, framför i medborgarförslag
2017-04-04 önskemål om en ställplats för husbilar vid Gjuterigatan i
centrala Eksjö.
Den föreslagna fastigheten, Tröskan 2, vid Gjuterigatan 4 i Eksjö, är en
industritomt. Den tilltänkta verksamhetens art i form av en husbilsparkering
kan likställas med ett tillfälligt boende på platsen, där husbilar ska kunna stå
en eller ett par nätter på den asfalterade parkeringen på fastigheten. Eftersom
detaljplanens bestämmelse för området är industri skulle detta bli en
planstridig åtgärd. Då omgivningens verksamhet är industrier och riksväg 40
passerar strax intill fastigheten är bedömningen att ett permanent lov för
denna verksamhet inte kan ges. Möjligen kan ett planbesked sökas för att se
om det är möjligt att ändra detaljplanen, eller söka ett så kallat tidsbegränsat
lov. Ett planbesked ger sökanden svar om kommunen tänker inleda ett
planläggningsarbete eller inte. Tidsbegränsade bygglov får beviljas om en
åtgärd är avsedd att pågå under en begränsad tid, eller är av tillfällig karaktär
och åtgärder uppfyller något eller några, men inte alla, förutsättningar som
krävs för ett permanent bygglov. Den sökande måste själv ha ansökt om ett
sådant lov.
Mot bakgrund av ovanstående går det inte att ge svar på om det är möjligt
med en husbilsparkering eller inte på den tilltänkta platsen. Ansökan måste
ske hos byggnadsnämnden som då kan pröva ärendet med antigen ett
tidsbegränsat lov eller ett planbesked.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bygglovsarkitekt Malin Larsson, 2017-05-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-06-14, § 128
Utdrag:
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Ks § 187 Landsbygdsutveckling inom Eksjö
kommun – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0078
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-04-20, § 83, beslutat att remittera rubricerat
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Lars E Björck, Hult, framför i medborgarförslag 2017-03-29, att ord och
meningar kan ha betydelse vad gäller värderingar och beslut. Därför
föreslås att kommunala så kallade ”bidrag” rubriceras ”investering i
landsbygdsutveckling”.
Förslagsställaren önskar att de gånger som bidrag nämns eller betalas ut
exempelvis till olika föreningar ute på landsbygden, ska det rubriceras med
” investering i landsbygdsutveckling”. Förslagsställaren menar att ordet bidrag
lätt kan få en negativ klang, medan ordet investering ger en mer positiv
förklaring.
Kommunen kommer alltid behöva använda ordet bidrag, oavsett om det
handlar om landsbygd eller tätort. Orden har olika innebörd. En investering
är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kapitalinsatsen
sker ofta som en utgift i pengar, men kan även vara en insats av andra former
av resurser. Avkastningen kan antingen komma i form av ökade intäkter eller
i form av minskade kostnader. En investering tas från vårt investeringskonto
och är oftast knutna till en rad olika ekonomiska fakta såsom upphandling,
hållbarhet över tid, med mera.
Ett bidrag tas från förvaltningens driftbudget och är något som ges för att
fylla ett behov. I många sammanhang avser bidrag något som fyller endast en
del av behovet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2017-04-10
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-20, § 83
Tjänsteskrivelse från Tillväxt- och utvecklingschef Marcus Axelsson,
2017-05-09
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-08-16, § 258
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 188 Hyresintäkter från Ägersgöl/Klinten
investeras i den lokala besöksnäringen medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0106
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-05-18, § 114, beslutat att remittera rubricerat
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Lars E Björck, Hult, informerar i medborgarförslag 2017-04-27, att
Klinten/Ägersgöl förvärvades av Höreda kommun år 1969, och detta i god
tid före kommunreformen.
Hult samhälle ingick i Höreda kommun och tillfördes Eksjö storkommun år
1971. Förutom fastigheten fanns fonderade medel, reserverade för utveckling
av Klinten och nybyggnation av stugby. Även privatpersoner och
organisationer har bedrivit turistverksamhet vid Klinten. Nu har ett
naturreservat bildats med Länsstyrelsen som förvaltare.
Lars E Björck framför att det idag är Eksjö kommun som står för uthyrning
av den nämnda fastigheten. Med hänsyn taget till den ursprungligen avsedda
inriktningen, bedöms det rimligt att Eksjö kommuns hyresintäkter från
Klinten, fullt ut tillförs den lokala besöksnäringen inom Hultbygden.
Förslagsställaren föreslår att hyresintäkter från Ägersgöl/Klinten investeras i
den lokala besöksnäringen, Hultbygden.
De investeringar som har genomförts genom åren är betydligt mer än
hyresintäkterna som Klinten genererar. Förvaltningen har via
samhällsbyggnadssektorns försorg gjort stora investeringar på Klinten.
När det gäller hyresintäkterna så generar Klinten vissa år ett överskott, och
vissa år ett underskott. Totalt sett så har det investerats mer i Klinten än vad
det genererat i form av nettotillskott. Med andra ord, de investeringar som
Eksjö kommun har genomfört, och gör idag, är mer än de intäkter som
Klinten har gett. Eksjö kommun investerar i Hultbygden som i alla andra
delar av Eksjö kommun.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2017-05-03
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-18, § 114
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 169
Tjänsteskrivelse från Tillväxt- och utvecklingschef Marcus Axelsson,
2017-05-09
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-08-16, § 259
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 189 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 12 motioner och 8 medborgarförslag
ännu inte besvarats.
Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 122
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-05

26 (60)

Ks § 190 Förvärv av aktier i Inera AB
Dnr 2017-KLK0139
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet ,
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal, samt
att finansiering av köpeskillingen om 42 500 kr sker med eget kapital.
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, lämnar följande beskrivning
avseende Inera AB:
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt
utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och
regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten
breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till
SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankringsoch beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB.
Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017
kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli
delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska
företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner, samt tre
tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka
inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och
samhällsbyggnad.
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Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är
att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Digitalisering är en avgörande fråga i Eksjö kommuns verksamheter när det
gäller tillgänglighet och effektivitet nu och i framtiden. Kommunfullmäktige
har i budgetdirektiv 2018-2020 framhållit digital kommunikation som ett
prioriterat område. Att driva digitaliseringsfrågor gemensamt med andra
kommuner och regioner ger större möjligheter till utveckling.
Förvärv av aktier påverkar inte resultatet utan innebär att en
omsättningstillgång (likvida medel) byts mot en anläggningstillgång (aktier).
För förvärvet om 42 500 kr krävs inget lån utan finansieringen kan ske med
kommunens egna kapital.
Beslutsunderlag
Missiv erbjudande Inera AB
Bakgrund förvärv Inera AB
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2017-07-10
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 115
Utdrag:
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Ks § 191 Budget 2018, verksamhetsplan 20192020 – Höglandets kommunalförbund
Dnr 2017-KLK0127
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisat förslag till budget 2018 och verksamhetsplan
2019 – 2020 för Höglandets kommunalförbund.
Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020 har upprättats vid
Höglandets kommunalförbund.
Direktionen för Höglandets kommunalförbund ska, enligt
förbundsordningen, samråda med medlemmarna om förslag till budget
varefter densamma ska fastställas av direktionen.
Verksamheten vid Höglandets kommunalförbund består av familjerätt, IT,
kompetensutveckling, revision och kansli.
2018 års budgetanslag uppgår till totalt 8 099 mnkr, fördelat enligt följande:
Kansli

1 786 mnkr

Revision

158 tkr

Kompetensutbildning

1 356 mnkr

Familjerätt

4 799 mnkr

IT-verksamheten finansieras helt via tjänstedebitering.
Budgetanslaget finansieras av medlemskommunerna utifrån respektive
kommuns befolkningsantal. Eksjö kommun svarar för 18,4 procent enligt
följande:
Kansli

328 tkr

Revision

Justerandes sign

30 tkr

Kompetensutbildning

250 tkr

Familjerätt

883 tkr

Utdragsbestyrkande

Summa: 1 491 mnkr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2017-09-05

Beslutsunderlag
Förslag till budget 2017, verksamhetsplan 2018-2019 – Höglandets
kommunalförbund
Direktionens beslut 2017-03-24, § 24
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 116
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 192 Namnändring – Höglandets
kommunalförbund
Dnr 2017-KLK0138
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges besluta
att godkänna att kommunalförbundet byter namn från Höglandets
kommunalförbund till Höglandsförbundet, samt
att godkänna revideringen av § 1 i förbundsordningen.
Ärendebeskrivning
Genom att förkorta namnet Höglandets kommunalförbund till
Höglandsförbundet tydliggörs verksamheten och risken att missuppfattas
som fackförbundet Kommunal minimeras. Förslaget till namnbyte har stämts
av med medlemskommunernas kommunikationsavdelningar och
kommuncheferna.
Beslutsunderlag
Direktionens beslut 2017-03-24, § 25
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 117
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 193 Måltidspolicy för Eksjö kommun remiss
Dnr: 2017-BUN0061
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att en ändring i formuleringen under rubriken Uppföljning och utvärdering
görs, från att kommunstyrelsen ansvarar för att måltidspolicyn utvärderas och
revideras en gång per mandatperiod, till att kommunstyrelsen ansvarar för att
måltidspolicyn aktualitetsprövas en gång per mandat period.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att godkänna Måltidspolicy för Eksjö kommun, samt
att densamma ersätter tidigare antagen Kostpolicy.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommuns Kostpolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25,
§ 91, ska revideras en gång varje mandatperiod. Arbetet med att utvärdera
policyn har pågått under hösten 2016 och fram till maj 2017. Ett förslag på
förändringar och ny benämning, Måltidspolicy istället för Kostpolicy, har
tagits fram i samråd med arbetsgrupper från barn- och ungdomssektorn och
sociala sektorn.
Livsmedelsverket har, sedan policyn antogs 2013, tagit fram ett måltidspussel
där man utgår från 6 olika pusselbitar - Goda, Säkra, Integrerade, Trivsamma,
Hållbara och Näringsriktiga måltider. Utgångspunkten i arbetet med att
revidera policyn har varit att väva in det så kallade måltidspusslet på ett bra
sätt. I arbetet med att utveckla och förbättra måltidsverksamheten blir
pusselbitarna ett utmärkt verktyg för att få med alla delar i en
måltidsupplevelse för att den ska bli så bra som det är möjligt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från måltidsutvecklare Gun Svensson, 2017-05-31
Ledningsutskottets beslut 2017-06-13, § 106
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 119
Socialnämndens beslut 2017-08-16, § 107
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 194 Rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS
Dnr: 2017-SocN0006
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna lämnad 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.
Inom verksamhetsområdet finns inga individrapporter detta kvartal av ej
verkställda gynnande beslut eller av avbruten verkställighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-07-05
Socialnämndens beslut 2017-08-15, § 103
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-05

33 (60)

Ks § 195 Ambassadörer Islamisk förening –
ansökan från kommunstyrelsens
integrationspott
Dnr 2017-KLK074
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Ambassadörer Islamiska förening bidrag motsvarande
57 700 kr,
att finansieringen sker via kommunstyrelsens integrationspott för föreningar,
samt
att återredovisning sker i enlighet med framtagen mall.
Carina Lindström (M), Björn Alm (M), Annelie Sjöberg (M) och Maria
Havskog (C) reserverar sig mot beslutet.
Bo Ljung (KD) och Elisabeth Werner (SD) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Ambassadörer Islamiska förening ansöker om 60 tkr ur kommunstyrelsen
integrationspott för föreningar. De ansökta medlen avser främst hyra av lokal
som uppgår till 4 tkr/månad. Övriga kostnader som ansökan avser är
el 1 200 kr/år, försäkring 1 836 kr/år och internet 6 600 kr/år.
Redovisade kostnader för ansökan uppgår till 57 634 kr.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-02, § 115, att återremittera ärendet för
vidare utredning.
Utvecklingschefen har i samband med ansökan haft ett möte med
kontaktperson för föreningen. Vid mötet överlämnades årsredovisning,
revisionsberättelse för 2016 och föreningens stadgar. Bedömningen är att
föreningen uppfyller kriterierna för ansökan ut kommunstyrelsens
integrationspott för föreningar i enlighet med antagna riktlinjer.
Moderaterna reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Även om Ambassadörer Islamiska Förening genomför ett antal aktiviteter
som sysselsätter barn, unga och vuxna så ser vi inte att det handlar om
integration. Föreningen har valt att ha egna scouter, egna idrottsgrupper m.m.
i stället för att delta i det breda kultur- och fritidsutbud som redan erbjuds i
kommunen. Vidare står det i Eksjö kommuns riktlinjer för ansökan ur
integrationspotten, att föreningen ska vara öppen för alla och verka enligt
demokratisk tradition. Moderaterna har fått signaler att så inte är fallet, de
som inte har den "rätta" tron är inte välkomna, och män och kvinnor åtskiljs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I Sverige har vi religions- och yttrandefrihet men det betyder inte att
kommunen ska ge bidrag till föreningar som inte delar värdegrunden vad
gäller integration, öppenhet och demokrati”.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
Carina Lindström (M) och Maria Havskog (C) avslag till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot
Carina Lindström (M) m.fl. avslag, varvid kommunstyrelsen beslutar
att bifalla ledningsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Ansökan från Ambassadörer Islamisk förening, 2017-04-03
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-04-07
Ledningsutskottets beslut 2017-04-11, § 67
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 115
Ledningsutskottets beslut 2017-06-13, § 102
Utdrag:

Ambassadörer Islamisk förening
Ekonomiavdelningen
Utvecklingschef Jurgen Beck

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 196 Riktlinjer för flaggning i Eksjö
kommun - revidering
Dnr 2017-KLK0131
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att flaggning vid Veterandagen den 29 maj tas in i riktlinjerna för flaggning i
Eksjö kommun,
att korrigera i riktlinjerna att val till Europaparlamentet genomförs vart femte
år,
att ändra i riktlinjerna att det vid stadshuset flaggas vid dödsfall när det gäller
anställd personal eller politiker som tillhör nämnd, kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och bolagsstyrelse, samt
att därmed anta reviderade riktlinjer för flaggning i Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning

Regeringen har den 24 maj 2017 beslutat att den 29 maj ska vara en allmän
flaggningsdag för Veterandagen. Beslutet gäller från och med juli 2017, vilket
innebär att första tillfället för flaggningen blir den 29 maj 2018. Till listan av
allmänna flaggdagar i Eksjö kommun föreslås läggas Veterandagen den 29
maj.
Utöver dessa flaggdagar flaggas det även, i enlighet med antagna riktlinjer, i
Eksjö kommun den 8 mars för Internationella kvinnodagen, den 9 maj för
Europadagen, samt i maj vart femte år vid val till Europaparlamentet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-05-29
Ledningsutskottets beslut 2017-06-13, § 103
Utdrag:

Utvecklingschef Jurgen Beck

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-05

36 (60)

Ks § 197 Långsiktig plan för
måltidsverksamheten i Eksjö kommun - remiss
Dnr 2017-BUN0058
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kök upp till 40 portioner ska fungera som mottagningskök,
att tillagningskök ska finnas i Eksjö, Mariannelund, Hult, Höreda och
Ingatorp,
att uppdra till förvaltningen att ta fram en funktionsbeskrivning för
måltidsverksamheten, samt
att uppdra till förvaltningen att tillsammans med Eksjö Kommunfastigheter
AB ta fram krav på miljö- och hållbarhet vid inköp av köksutrustning.
Ärendebeskrivning
En översyn har genomförts av köken i kommunen. Syftet är att ha en
långsiktig plan för köken, med ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler
och utrustning.
Frågor som belysts är:
- Vilken verksamhet ska bedrivas i köken
- Antal portioner idag och i framtiden
- Tillagnings- eller mottagningskök
- Vilken utrustning behövs och vilka krav ska ställas på lokaler och
utrustning
För att kommunen tillsammans med fastighetsbolaget ska tillhandahålla
måltider till barn och äldre på ett bra sätt med hög kvalité även i framtiden,
och med ett för miljön hållbart sätt, krävs en samstämmighet i hur köken ska
utformas.
Då det finns kök i kommunen där behovet av renovering, upprustning eller
förändring av verksamheten är mer eller mindre akut har dessa prioriterats
för att få med behovet av extra medel i budgetprocessen 2018-2020. För
dessa har Eksjö Kommunfastigheter AB och TT-storkök fått i uppdrag att ta
fram en kostnadsbild, både vad gäller lokalrenovering och köksutrustning.
Arbetet med detta pågår, och skrivelsen kompletteras med siffrorna så snart
det är klart. Samtliga kök ingår i planen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från måltidsutvecklare Gun Svensson, 2017-06-09
Ledningsutskottets beslut 2017-06-13, § 107
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 120
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2017-08-16, § 95
Socialnämndens beslut 2017-08-16, § 108
Utdrag:

Måltidsutvecklare
Måltidschef
EKFAB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 198 Ansökan ur kommunstyrelsens
integrationspott – Eksjöortens Ryttarförening
Dnr 2017-KLK0136
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ett bidrag om 32 tkr till Eksjöortens Ryttarförening för
genomförande av integrationsridgrupper.
Ärendebeskrivning
Eksjöortens Ryttarförening ansöker 2017-06-07, om ett bidrag för
genomförande av en integrationsridgrupper hösten 2017 och våren 2018.
Det ansökta beloppet uppgår till 32 tkr/termin (hösten 2017) och avser två
grupper, 7-10 år respektive 11-15 år. Varje integrationsgrupp består av 6
deltagare + 1 handledare. Antalet ridtillfällen per termin uppgår till 20
stycken. Varje grupp rider 10 ggr per termin.
2016 genomförde Eksjöortens Ryttarförening integrationsridgrupper för
nyanlända till motsvarande kostnad om 32 tkr/termin.
Under våren 2017 genomfördes ett möte med kommunala företrädare och
Smålandsidrotten, där man var överens om att denna verksamhet borde
fortsätta hösten 2017 och våren 2018 då intresset är stort.
Kostnaden för en ridgrupp framgår av bifogad beräkning:
En normalgrupp ger följande intäkter:
Antal veckor/termin
Kostnad per gång för ungdomar (kr)
Antal ridande i normalgrupp
Total pris för en ridgrupp
Integrationsridsgruppens kostnader
Antal veckor/termin
Kostnad per gång för ungdomar (kr)
Antal ridande i integrationsgrupp
2x6
Hjälpare/handledare 4 st
Total pris för 8integrationsridgrupp

20
125
12
30000
20
125
12
2000
32000

Integrationsridgrupperna attraherar båda könen. Utvecklingschefen noterar i
tjänsteskrivelse att bedömningen är att verksamheten bidrar till en bra
integration, samt att Eksjöortens Ryttarförening uppfyller kriterierna för
riktlinjerna för bidragsansökan ur kommunstyrelsens integrationspott för
föreningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vid kommunstyrelsens sammanträde påtalas att via protokollet till Eksjö
Ryttarförening framföra att integrationen ökar än mer om svenska ungdomar
och nyanlända får rida i gemensamma grupper.
Beslutsunderlag
Ansökan från Eksjöortens Ryttarförening, 2017-06-07
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-06-13
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 123
Utdrag:

Eksjöortens Ryttarförening
Ekonomiavdelningen
Utvecklingschef Jurgen Beck

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 199 Klimatrådet 2018-2020 - finansiering
Dnr 2017- KLK0152
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delta i Klimatrådet Jönköpings län 2018-2020, samt
att notera att finansieringen om 13 tkr ryms inom befintlig ram.
Ärendebeskrivning

Klimatrådet är ett samverkansorgan mellan alla länets kommuner, regionen,
myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer och högskola.
Rådets syfte är bland annat att åstadkomma en energiomställning och driva
på arbetet med klimatanpassning.
Klimatrådets totala budget omfattar 1,2 mnkr varav länets kommuner
finansierar 242 tkr. För Eksjö kommuns vidkommande uppgår avgiften till 13
tkr.
Länsstyrelsen i Jönköpings län önskar senast 2017-09-30 besked om
deltagande eller inte.
Beslutsunderlag

Skrivelse från Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-07-14
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 124
Utdrag:

Klimatrådet Jönköpings län
Samhällsbyggnadssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 200 Skogsbruksplan för Eksjö kommun
Dnr 2017-SbN0049
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättad skogsbruksplan, virkesuttag och skötselförslag under
planperioden, samt
att en inventering och dokumentering utförs av skog på kommunal mark
utöver redovisat i skogsbruksplan.
Ärendebeskrivning
Den skogsbruksplan som genom upphandling skulle vara levererad Eksjö
kommun 2016-12-31 har av uppdragstagaren levererats som utkast under maj
2017.
Skogsbruksplanen har granskats av skogsförvaltaren, och den uppfyller de
krav som var ställda i upphandlingen. Stor hänsyn har tagits gällande
naturvärden och rekreationsvärden. Skogsbruksplanen visar på en areal
produktiv skogsmark om cirka 1 555 hektar, med ett totalt virkesförråd av
cirka 295 000 skogskubikmeter, det vill säga 189 m3sk/hektar.
Skogsbruksplanen visar i sitt grundförslag en avverkningsnivå under åren
2017-2026 på cirka 72 000 m3sk, den förväntade tillväxten under samma
period är cirka 89 000 m3sk. Beaktning bör tas till att en stor andel av den
föreslagna föryngringsavverkningen är föreslagen att utföras genom att lämna
skärmställning, det vill säga ett stort antal träd lämnas för att självföryngra.
De skärmställningar som lämnas i början av planperioden kommer att vara i
behov av avveckling i slutet av planperioden. Detsamma gäller för de första
gallringar som utförs i planperiodens början åter är aktuella för gallring i
planperiodens slut. Detta innebär att avverkningsvolymerna under perioden
2017-2026 sannolikt kommer vara 10-15 000 m3sk högre än angivet i
skogsbruksplanen. Skogsbruksplanens grundförslag tillsammans med
ovanstående korrigeringar gör att avverkningsnivåer och tillväxt ligger i nivå
med varandra, vilket medför att vid planperiodens utgång kommer det att
finnas lika stort virkesförråd som vid planens upprättande.
Skogsbruksplanen ska användas som ett levande dokument där riktlinjer
gällande rekreation och naturvärden finns dokumenterade. Virkeshushållning
är beskrivet där ett differentierat uttag över enskilda år kan göras för att
uppnå ett marknadsmässigt agerande som skogsägare.

Justerandes sign
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Skogsbruksplanen har en föreslagen lägre och en högre avverkningsnivå
utöver grundförslaget. Ett förändrat klimat med förlängd vegetationsperiod,
ökad årsmedeltemperatur, längre torkperioder och fler stormar talar för att
omloppstiderna i skogen måste bli kortare, därvid föreslås inriktningen att
avverkningsnivåerna bör vara i nivåer mellan grundförslaget och det högre
angivna alternativet.
På sikt bör skogsbruksplanen korrigeras genom att tätortsnära skogar ska ingå
och att en tydlig skötselplan upprättas gällande skog i anslutning till
bostadsområde, park och grönyteområden. Förslaget är att skogsförvaltaren
får i uppdrag att under 2017-2018 upprätta skötselplan på de tätortsnära
skogar som inte ingår i skogsbruksplanen, därefter ställningstagande om vem
som ska ansvara för de olika delarna.
Beslutsunderlag
Skogsbruksplan, förslag
Tjänsteskrivelse från skogsförvaltare Niclas Moberg, 2017-06-01
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-06-14, § 129
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
Skogsförvaltare Niclas Moberg

Justerandes sign
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Ks § 201 Handlingsplan funktionshinder
Dnr 2017-SbN0017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättad Handlingsplan funktionshinder.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2013-06-19, § 131, Eksjö kommuns politiska
program med åtgärder för funktionsnedsättning.
Handlingsplanen tar avstamp i programmet som är koncerngemensamt och
syftar till att på alla plan medvetandegöra behov, åtgärda brister, förebygga
kostsamma efterkonstruktioner, samt förutse behov för personer med någon
typ av funktionshinder.
Handlingsplanen har skickats ut på remiss till sektorerna och bolagen i
kommunen, samt kommunala funktionshinderrådet och dess föreningar.
Synpunkter har inkommit och handlingsplanen har reviderats.
Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Handlingsplan funktionshinder
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-06-14, § 130
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
Kommunala funktionshinderrådet
Utvecklingsledare sociala sektorn
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Ks § 202 Sakersättning och fasta avgifter i
lantmäteriförrättningar
Dnr 2017-SbN0045
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat yttrande över Lantmäteriets rapport Sakersättningar och
fasta avgifter vid lantmäteriförrättningar, och överlämna detsamma till
Näringsdepartementet, samt
att tillstyrka Lantmäteriets rapport om att införa en sakersättning för vissa
typer av lantmäteriförrättningar och dess delmoment.
Ärendebeskrivning
Regeringskansliet, Näringsdepartementet, , har översänt remissen
Lantmäteriets rapport sakersättning och fasta avgifter vid
lantmäteriförrättningar.
I Lantmäteriets rapport föreslås att införa en möjlighet till sakersättning för
vissa förrättningstyper och en fast administrativ avgift för vissa definierade
delmoment i förrättningsprocessen. Förslaget innebär att Lantmäteriet ges
möjlighet att besluta om föreskrifter om vilka förrättningar som ska omfattas
av sakersättning, för vilka delmoment i förrättningar som en administrativ
avgift ska tas ut, samt om avgifternas storlek. Förslaget innebär att det blir
mycket enklare för sakägarna att uppskatta kostnaden för en
lantmäteriförrättning.
Beslutsunderlag
Remiss Näringsdepartementet, 2017-05-09
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Thomas Hellström,
2017-07-28
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-08-16, § 152
Utdrag:

Näringslivsdepartementet
Samhällsbyggnadssektorn
Mät- och exploateringschefen
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Ks § 203 Samling för skolan – Nationell strategi
för kunskap och likvärdighet, remiss
Dnr 2017-BUN0055
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i efterhand godkänna inlämnade yttranden över remissen Samling för
skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun har av Skolkommissionen delgivits remissen Samling för
skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Barn- och
ungdomsnämnden har upprättat yttrande med notering om att följande tillägg
bör beaktas ytterligare:






Åtgärder för att öka läraryrkets attraktivitet
Vikten av olika utbildningsvägar till läraryrket
Utbildningsnära forskning
Ansvar huvudman/vårdnadshavare/pedagog/elev när det gäller att
motivera till viljan att lära
Åtgärder för att minska resultatskillnad mellan pojkar och flickor

Skolkommissionens uppdrag är att lämna förslag som syftar till höjda
kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad
likvärdighet i skolan.
Systemstärkande insatser utgörs av följande:
 Kompetensförsörjning
 Stärkt huvudmannaskap
 Aktivt skolval och minskad skolsegregation
 God miljö för lärande och utveckling
 Kärnuppgifterna undervisning och elevhälsa
 Ökad nationell resursstyrning
Beslutsunderlag
Remiss från utbildningsdepartementet, 2017-04-27
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2017-06-14, § 100
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2017-08-16, § 122
Yttranden, 2017-06-20 och 2017-08-29
Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn
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Ks § 204 Möjliga boendeformer för personer
med långvarigt missbruk / plan för utveckling
av öppenvården
Dnr: 2016-KLK0200
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till socialnämnden att starta upp ett lågtröskelboende,
att öka boendestödet i kommunen med 4 tjänster till att även omfatta aktuell
målgrupp,
att uppdra till förvaltningen att göra en översyn hur alla verksamheter kan
bidra med förebyggande insatser främst för barn och unga, samt
att samtliga åtgärder sker inom befintlig ram.
Ärendebeskrivning
Sedan 2013 har kostnaden för externa placeringar i Eksjö kommun ökat. Om
placeringar ska minska, och stöd och hjälp ska kunna ges genom öppenvård,
behöver förändringar vidtas.
Boendestöd behöver stärkas i antal anställda och ökad kompetens behöver
ges inom neuropsykiatri och missbruk. Boendestöd bör även kunna sättas in
som intensiv insats i hemmet under en begränsad tid.
Lågtröskelboende bör inrättas då bostadslöshet gör det svårare att förhindra
att problemet eskalerar, och en placering till slut blir nödvändig.
Sysselsättning för målgruppen är viktigt. Ensamhet och brist på sysselsättning
är en stor bidragande faktor till ökat missbruk, samt på samma sätt en
avhållande faktor.
Det behövs ökad kunskap om nutidens missbruk, och kompetens hos
personalen för att kunna möta och behandla dessa behov. Det behövs också
ett tätt samarbete med skola, polis, föräldrar och fältarbetare, vilket behöver
utvecklas.
Alla kommunala verksamheter bör skaffa kunskap om hur verksamheten kan
förebygga risker inom området. Även om det främst är skola och förskola
som möter barn och unga, berör detta i stor utsträckning alla andra
verksamheter såsom attitydskapandet i samhället, evenemang, näringspolitik,
bostadsmiljö, bostadstillgång och vår fysiska miljö.
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Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning tilläggsyrkar
Annelie Hägg (C) att samtliga åtgärder ska ske inom befintlig ram.
Ordförande ställer därefter proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande
mot avslag varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av biträdande socialchef Peter Wallenberg, 2017-06-01
Socialnämndens beslut 2017-06-14, § 88
Utdrag:

Sociala sektorn
Biträdande socialchef
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Ks § 205 Resurser för HVB Grenadjären,
alternativanvändning
Dnr: 2016-SocN0128
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Utifrån den negativa avvikelsen, jämfört mot budget, som sociala sektorn
prognostiserar för 2017 har nämnden uppdragit till sektorn att utreda bland
annat hur resurserna som finns avsatta till HVB-Grenadjären kan användas.
Utredningen visar att HVB-Grenadjären kan avvecklas under innevarande år.
Behovet av bostad med särskild service för barn inom HVB-Grenadjärens
målgrupp har minskat. Det har skett en volymökning av korttidsvistelse och
tillsyn för barn och ungdomar inom neuropsykiatri. Resurser ifrån HVBGrenadjären nyttjas för att täcka volymökning inom korttidsvisteles och
tillsyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande socialchef Peter Wallenberg, 2017-06-05
Socialnämndens beslut 2017-06-14, § 93
Utdrag:

Sociala sektorn
Biträdande socialchef
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Ks § 206 Analys beviljade hemtjänsttimmar
Dnr: 2016-SocN0128
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Utifrån sociala sektorns bokslutsprognos för 2017 beslutade
kommunstyrelsen 2017-02-07, § 20, att uppdra till sociala sektorn att göra en
analys av de beviljade hemtjänsttimmarna på insatsnivå och uppföljning av de
beviljade hemtjänstinsatserna. I pågående utredningsuppdrag är jämförelser
av bedömning av bistånd med andra kommuner en del av uppdraget.
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Värnamo kommuner gör en jämförelse av
hur biståndsbehov bedöms. Utifrån 2 fiktiva fall ska biståndshandläggare i
respektive kommun bedöma behovet av insatser. Syftet är att jämföra vilka
insatser, och i vilken omfattning personerna beviljas, eller inte beviljas
insatser. Detta kan spegla en bild av likheter och skillnader mellan
kommunernas bedömningar av behov av insatser, både vad gäller insatstyp,
tidsåtgång och frekvens.
Utskicket och sammanställningen för undersökningen sker via Eksjö
kommun, som därefter genomför en gemensam dialog och analys av
resultatet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, med bilaga, från chef för kvalitet och utvecklingsenhet
Carola Walfridson, 2017-07-03
Socialnämndens beslut 2017-08-16, § 105
Utdrag:

Sociala sektorn
Kvalitet och utvecklingschef, sociala sektorn
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Ks § 207 Uppdragsbeskrivning av fördjupad
uppföljning av volym och kostnadsutveckling
inom hemsjukvården
Dnr: 2017- SocN0083
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Ola Götesson, utvecklingschef, Kommunal utveckling, Region
Jönköpings län, uppdras att föra en dialog med regionen avseende
finansiering av den fördjupade uppföljningen,
att godkänna uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad
uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården,
att den andra kvalitativa uppföljningen inom ramen för KomHem-avtalet
genomförs under 2018, samt
att genomföra fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom
hemsjukvården inom ramen för Kommunal utveckling.
Ärendebeskrivning
Primärkommunalt samverkansorgan informerades 2016-09-05 om resultatet
från uppföljningen avseende volym och kostnadsutvecklingen rörande
huvudmannaskapsförändringen (KomHem).
Länets kommuner ser en ökning av kostnader och resursåtgång i sina vårdoch omsorgsverksamheter som upplevs vara större än vad som beräknades i
arbetet med KomHem-avtalet. Resultaten av genomförda uppföljningen av
volym- och kostnadsutveckling har inte varit tillräckliga för att förklara denna
ökning varför Jönköpings läns kommuner gemensamt önskar en fördjupad
uppföljning.
Beslutsunderlag
Uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad uppföljning av
volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, 2017-06-02
Socialnämndens beslut 2017-08-16,§ 106
Utdrag:

Sociala sektorn
Ola Götesson, Kommunal utveckling
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Ks § 208 Öppna jämförelser
Dnr: 2017-Socn0027
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Resultaten av öppna jämförelser för socialtjänsten 2017 finns nationellt
tillgängliga, och som föregående år publicerades alla områden samtidigt,
förutom den delen som benämns Vård och omsorg om äldre. En gemensam
insamling, med samma frågor, gör det möjligt att jämföra resultaten mellan
olika verksamhetsområden för ett urval indikatorer. I likhet med tidigare års
öppna jämförelser ligger tyngdpunkten på förutsättningar för god kvalitet
inom socialtjänstens olika verksamheter utifrån brukarens perspektiv. Det gör
att vi kan få en samlad överblick över hela sociala sektorns verksamhet och
jämföra med föregående års resultat.
Öppna jämförelser socialtjänst 2017 omfattar 7 olika verksamhetsområden:
 Social barn- och ungdomsvård,
 Ekonomiskt bistånd
 Stöd till personer med funktionsnedsättning - LSS, socialpsykiatri
 Socialtjänstens krisberedskap,
 Missbruks- och beroendevård
 Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård
 Våld i nära relationer
Uppgifterna bygger på Socialstyrelsens kommunenkät som ledningsgrupperna för respektive verksamhetsområde inom sektorn har besvarat och
gett underlag till, som sedan sammanställts och rapporterats in via kvalitet
och utvecklingsenheten. Jämförelserna är framför allt en hjälp för sektorn att
utveckla kvaliteten. Syftet med öppna jämförelser är att det ska stimulera till
kunskapsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med
god kvalitet. Målet är att de verksamhetsförbättringar som öppna jämförelser
ska stimulera till kommer brukaren till gagn, att den enskilde får rätt insatser
utifrån dennes behov.
Sociala sektorn visar på ett bra resultat inom kvalitetsområdena tillgänglighet,
helhetssyn och samordning internt och externt som ska visa på koordination
av resurser och arbetsinsatser inom samtliga områden.
Det kvalitetsområdet med största utvecklingsmöjlighet är inom
kunskapsbaserad verksamhet.
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Vidare visar samma kvalitetsområde på att användningen av resultat från
systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling är fortsatt låg och ett
förbättringsområde för alla verksamhetsområden inom socialtjänsten precis
som föregående år kvarstår.
Sektorn är igång att använda och arbeta med LOKE modellen (uppföljning
med lokal evidens för verksamhetsutveckling)för att uppnå systematisk
uppföljning i respektive verksamhet. Ett nätverk har startats upp lokalt för
erfarenhetsutbyte och framtagning av gemensam process för när, var och hur
modellen ska användas.
Om man väljer att titta på rött, grönt och gult sticker Eksjö kommuns resultat
ut gällande kvalitetsområdet självbestämmande och integritet, beroende på att
Socialstyrelsen efterfrågar specifik brukarinflytande genom brukarrevision.
Inom sektorn används dock andra metoder för brukarinflytande såsom t.ex.
dialogslingor och brukarenkäter.
Dialog om resultatet genomförs gemensamt på chefsmöte i september
månad. Chefer för respektive verksamhet har i uppdrag att sedan analysera
och identifiera förbättringsmöjligheter tillsammans med medarbetarna i
respektive verksamhet. Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera,
följa och utveckla verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Det
regionala arbetet inväntar sektorn från FoUrum för en gemensam analys
inom länet, och för utbyte av goda exempel med övriga kommuner.
Sammantaget visar resultatet inte några större förändringar i de olika
kvalitetsområdena från föregående år, vilket påvisar att det åtgår längre tid för
implementering av åtgärder, en handlingsplan utifrån öppna jämförelser bör
vara mer långsiktig än ett år. Förbättringsmöjligheter har identifierats på
ledningsnivå efter förra årets resultat och som sektorn kommer att arbeta
vidare med tillsammans med årets resultat med enhetschefer och medarbetare
för att komma fram till en handlingsplan utifrån de mål som finns i
nämndens styrkort för 2017-2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kvalitet och utvecklingschef Carola Walfridson,
2017-07-10
Utdrag:

Kvalitet och utvecklingschef, sociala sektorn
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Ks § 209 Mikrofond Småland
Dnr 2017-TUN0049
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att finansiera Mikrofond Småland med 100 tkr vilken utgör förlagsinsatsen
till tidigare Kreditgarantiföreningen Norra Småland.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun beslutade 2015 att gå ur Kreditgarantiföreningen (KGF)
Norra Småland och att den tidigare erlagda förlagsinsatsen om 100 tkr skulle
återbetalas. Under 2016 ombildades KGF Norra Småland till Mikrofond
Småland och har samtidigt med detta förbättrat sina möjligheter att verka för
entreprenörskap och utveckling. Mikrofond Småland ansöker nu om att
Eksjö kommun åter investerar 100 tkr.
Mikrofond Småland Ekonomisk Förening (tidigare KGF Norra Småland)
stödjer utvecklingen av affärsverksamheter och samhällsnyttiga aktiviteter
genom lån och säkerheter liksom prövar förfrågningar om ägarkapital i
företag. Mikrofondens tjänster inkluderar även ett aktivt mentorskap och ett
medlemskap i Mikrofond Småland.
Mikrofond Småland samarbetar med Coompanion och Entreprenörivest som
ägs till 100 procent av familjen Kamprads stiftelse. Det kapital som stiftelsen
ställt till Entreprenörinvests förfogande investeras i små, entreprenöriella
företag på företrädesvis mindre orter. Investeringarna ska skapa värdetillväxt
och därigenom bidra till en långsiktigt bra förvaltning av stiftelsens kapital.
Gällande bankgarantierna är målgruppen i både KGF Jönköping och
Mikrofond Småland liknande, dock omfattar Mikrofond Småland även
samhällsentreprenörer, föreningar m.fl. som behöver låna pengar för
samhällsutvecklingsprojekt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från näringslivschef Marie Brask, 2017-05-13
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-08-16, § 241
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-05

54 (60)

Ks § 210 Ombyggnation av badplats vid
Rolandsdamm (Södra Rokalven), så att det blir
mer sandstrand och familjevänligt medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0124
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera medborgarförslaget till Tillväxt- och utvecklingsnämnden, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2017-12-19.
Ärendebeskrivning
Magnus Alm, Eksjö, framför i medborgarförslag att ombyggnation av
badplatsen vid Rolandsdamm (Södra Rokalven), bör ske, så det blir mer
sandstrand och mer familjevänligt.
Förslagsställaren föreslår att man tar ner sex meter av träden söder om
bryggan, samt gräver ut cirka fem meter upp mot gräset och fyller på med
sand. Han önskar också fler bänkar, bord och papperskorgar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Magnus Alm, Eksjö, daterat 2017-05-29
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20, § 136
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 211 Överföring av Stridh och Son AB till
Eksjöbostäder AB – motion
Dnr 2017-KLK0134
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motion från Jan Lindholm (-) till Eksjö Stadshus AB med
återredovisning till kommunfullmäktige 2017-12-19.
Ärendebeskrivning
Jan Lindholm (-) ställer i motion 2017-06-19 frågan varför det är en särskild
organisation för det kommunägda bolaget Strid och son AB, och de
kostnaderna detta medför?
Jan Lindholm anser att det inom Eksjöbostäder AB finns all den kompetens
som erfordras, för att ta fram anbudsunderlag, utvärdera inkomna anbud, och
vara byggherre för nybyggnationen på Ciselören 1.
Med Maria Lundh som vd för Strid och Son AB, får bolaget även en vd med
erforderlig kompetens vad gäller byggande, förvaltning och ägande av
fastigheter.
Med Eksjöbostäder som ägare till Strid och son AB skulle kommunens
ägande till bostäder och lokaler också renodlas.
Beslutsunderlag
Motion från Jan Lindholm (-), 2017-06-19
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20, § 139
Utdrag:

Kommunledningskontoret
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Ks § 212 Arbetskläder till berörd personal –
motion
Dnr 2017-KLK0133
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motion från Lars Aronsson (S) till ledningsutskottet med
återredovisning till kommunfullmäktige 2017-12-19.
Ärendebeskrivning
Lars Aronsson (S) anser i motion 2017-06-19 att det är dags att rättvisemärka
Eksjö kommuns policy för fria arbetskläder. Rätten till arbetskläder ska inte
bero på om det är en manligt eller kvinnligt dominerad arbetsplats. Rätten ska
ske utifrån behov som till exempel väder (utomhusarbete), hygien, smittorisk
eller slitage.
Lars Aronsson anser vidare att det är en självklarhet att personal som arbetar
utomhus skall ha erforderliga arbetskläder, om man arbetar inom gata park
(manligt dominerad arbetsplats). Men det är inte en självklarhet om man är
ute med barn i ur och skur. Det gäller uppenbarligen inte heller för
hemtjänsten som cyklar i alla slags väder hem till brukarna.
Hemtjänsten har sedan några år tillbaka bussaronger, men det är tack vare
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som tvingat fram detta i alla
kommuner. Orsakerna sades främst vara hygieniska. Varför då inte byxor
räknas med i hygienen förblir obesvarat.
Innan dess fick personal inom äldreomsorgen arbetskläder, inklusive byxor,
regnställ och tjock jacka. Men detta var pengar som togs från AFA-medel, det
vill säga, ingenting som var regelbundet och utifrån behov.
Verksamheten har länge krävt fria arbetskläder. Nu är det dags att lyssna på
medarbetarna och dess fackliga organisationer. Fria arbetskläder gör
dessutom Eksjö kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.
Lars Aronsson yrkar därför
att fria arbetskläder införs from 2018,
att de grupper som ska omfattas av fria arbetskläder, liksom utbudet av
kläderna, bestäms i samråd med berörda fackliga organisationer.
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Beslutsunderlag
Motion från Lars Aronsson (S), 2017-06-14
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20, § 140
Utdrag:

Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

57 (60)

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-05

58 (60)

Ks § 213 Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisade ärenden anmäls.
Ärendebeskrivning

Följande ärenden anmäls:
Synpunkter på infrastruktur och service i Ingatorp, brev från medborgare
Ändring av stadgar, Borghild Ross Minnesfond
Protokoll Central samverkan 2017-05-30
Förhandlingsprotokoll som justerats efter 2017-01-01
Förslag till nya föreskrifter för väg 32, Jönköpings län - remiss, yttrande
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-05
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Ks § 214 Utskottsprotokoll 2017-06-13 och
2017-08-15, samt beslut fattade med stöd av
delegation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ledningsutskottets protokoll och beslut fattade med stöd av delegation
anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2017-06-13 och 2017-08-15,
samt beslut fattade med stöd av delegation redovisas.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-05

Ks § 215 Nämndernas protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nämndernas protokoll anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från
Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-14, 2017-08-16 ,
Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-14, 2017-08-16,
Socialnämnden 2017-06-14, 2017-08-16, samt
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-05-17 redovisas.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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