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Ks § 281 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Ks § 281 Godkännande av föredragningslistan..................................................... 3
Ks § 282 Taxejusteringar fjärrvärmeavgifter för 2018, Eksjö Energi AB ......... 5
Ks § 283 Taxor för vissa tjänster utförda av räddningstjänsten ......................... 6
Ks § 284 Taxor för tillsyn och tillstånd, räddningstjänsten ................................. 7
Ks § 285 Taxor för rengöring och brandskyddskontroll, räddningstjänsten .... 8
Ks § 286 Allmän vatten- och avloppsanläggning i Bänarp och Hunsnäsen –
verksamhetsområde Hunsnäsen .............................................................................. 9
Ks § 287 Barn- och ungdomspolitiskt program, representanter till
arbetsgrupp ...............................................................................................................10
Ks § 288 Nämndernas ansvar för uppföljning och utvärdering av
förvaltningens verksamhet inom respektive sakområde – motion ..................11
Ks § 289 Budgetuppföljning per 2017-10-31 ......................................................13
Ks § 290 Finansrapport per 2017-10-31...............................................................14
Ks § 291 Åtgärder för budget i balans ..................................................................16
Ks § 292 Projekt ledning och styrning, styr- och referensgrupp ......................20
Ks § 293 Eksjö International Tattoo 2018 – avtal och budget .........................22
Ks § 294 Lilla torget, Eksjö – utvecklingsplan ....................................................23
Ks § 295 Träbyggnadsstrategi ................................................................................27
Ks § 296 Eksjö Kvarnarp 3:1, del av - markanvisningsavtal .............................29
Ks § 297 Eksjö kommuns Ungdomsledarpris 2017 ...........................................30
Ks § 298 Revisionens granskning av verkställande av kommunfullmäktiges
beslut avseende motioner – rapport .....................................................................31
Ks § 299 Det kommunala budgetarbetet – motion ............................................32
Ks § 300 Planering av nya bostadsområden – medborgarförslag.....................34
Ks § 301 Om forskningsresanden Otto Nordenskjöld från Hässleby,
Mariannelund – medborgarförslag ........................................................................36
Ks § 302 Bygg inga bostäder på åkermarken i Kvarnarp – motion .................37
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Ks § 303 Trafikverkets kommentarer på synpunkter angående föreskriften
om hastighetsförändring på väg 32 .......................................................................39
Ks § 304 Beviljade hemtjänsttimmar – annan utförare än kommunen ...........41
Ks § 305 Anmälningsärenden ................................................................................42
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Ks § 282 Taxejusteringar fjärrvärmeavgifter för
2018, Eksjö Energi AB
Dnr 2017-KLK0225
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa en ny prismodell för fjärrvärmekunder med effektabonnemang
från och med 2018-01-01.
Ärendebeskrivning

Styrelsen för Eksjö Energi AB föreslår att införa en ny prismodell för
fjärrvärmekunder med effektabonnemang.
För kunder, som på grund av den nya prismodellen får en ökad kostnad per
MWh, införs ett tak om max 15 procents prishöjning de två första åren. För
villakunder behålls priset oförändrat 2018.
Beslutsunderlag

Skrivelse från Annelie Widén, Eksjö Energi AB, 2017-11-07
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 199
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 283 Taxor för vissa tjänster utförda av
räddningstjänsten
Dnr 2017-KLK0210
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisat förslag till reviderade taxor för vissa tjänster utförda
av räddningstjänsten, samt
att taxorna ska gälla från och med 2018-01-01.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten utför olika typer av serviceuppdrag, utbildningar m.m.
som inte är att betrakta som myndighetsutövning. Kommunfullmäktige har
sedan 2003 fastställt taxor för dessa tjänster.
Vid dagens sammanträde redovisas uppräknade priser avseende taxor för
vissa tjänster utförda av räddningstjänsten att gälla från och med 2018-01-01.
Beslutsunderlag
Förslag till taxa för vissa tjänster utförda av räddningstjänsten, 2017-11-15
Utdrag:

Kommunfullmäktige
Räddningstjänsten
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Ks § 284 Taxor för tillsyn och tillstånd,
räddningstjänsten
Dnr 2017-KLK0211
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisat förslag till reviderade taxor för tillsyn och tillstånd,
samt
att taxorna ska gälla från och med 2018-01-01.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten tar, med stöd av tidigare beslut i kommunfullmäktige, ut
avgift för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor. Vidare tas ut avgift för tillståndsgivning
avseende hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Vid dagens sammanträde redovisas uppräknade priser avseende taxor för
Tillsyn och tillstånd att gälla från och med 2018-01-01.
Beslutsunderlag
Förslag till taxa tillsyn och tillstånd - räddningstjänsten, 2017-11-15
Utdrag:

Kommunfullmäktige
Räddningstjänsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-12-06

8 (44)

Ks § 285 Taxor för rengöring och
brandskyddskontroll, räddningstjänsten
Dnr 2017-KLK0184
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Taxan för brandskyddskontroller och rengöring från och med 2018-01-01
kommer att höjas med 2,18 procent, vilket överensstämmer med av Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) utfärdade sotningsindex.
Nytt timpris för brandskyddskontroll från och med 2018-01-01 blir 507 kr
exklusive moms, mot tidigare 496 kr.
Taxa för rengöring höjs från samma tidpunkt med 2,18 procent, vilket
överensstämmer med SKL:s utfärdade sotningsindex. Timpris för rengöring
blir 378 kr, exklusive moms, mot tidigare timpris om 370 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från räddningschef Micael Carlsson, 2017-10-12
Ledningsutskottets beslut 2017-11-16, § 183
________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 286 Allmän vatten- och
avloppsanläggning i Bänarp och Hunsnäsen –
verksamhetsområde Hunsnäsen
Dnr 2011-0070
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna utvidgning av verksamhetsområdet för allmän vatten- och
avloppsanläggning i Hunsnäsen, Eksjö, enligt redovisad bilaga.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen beslutade 2011-01-24 att förelägga Eksjö kommun, med stöd
av 6 och 51 §§ lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster, att ordna allmän
vatten- och avloppsanläggning för befintliga och planerade fastigheter i
Bänarp och vid Hunsnäsen, Eksjö.
Länsstyrelsen beslutade 2011-04-01 att den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen skulle vara tagen i drift senast 2015-12-31 för Bänarp
och 2016-12-31 för Hunsnäsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-22, § 183, att godkänna utvidgning av
verksamhetsområde för allmän vattenförsörjning och spillvatten.
Länsstyrelsen beslutade 2017-02-06 att ändra tidpunkt för färdigställande.
Eksjö kommun förelades att senast 2017-12-31 ha byggt ut och tagit i drift
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen för verksamhetsområde
Bänarp och Hunsnäsen. Eksjö Energi AB ansöker därav om utvidgning av
verksamhetsområdet för vatten- och avlopp i Hunsnäsen.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2011-01-24
Sammanträdesprotokoll Eksjö Energi AB, 2017-08-24, § 14 inklusive karta
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson, 2017-11-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-11-08, § 221
__________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 287 Barn- och ungdomspolitiskt program,
representanter till arbetsgrupp
Dnr 2017-KLK0204
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Diana Laitinen Carlsson (S), Annelie Sjöberg (M),
Sebastian Hörlin (S), och Maria Havskog (C) att ingå i arbetsgruppen för
Barn- och ungdomspolitiskt program, samt
att sammanträdesersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst erhålls,
samt
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Det barn- och ungdomspolitiska programmet följs årligen upp avseende de
övergripande målen. Uppföljningen innebär granskning av vilka styrkortsmål,
handlingsplaner och åtgärder som utarbetats i linje med mål och strategier.
Medverkande i arbetsgruppen ska vara
- Tre politiker varav ett kommunalråd, som utses av kommunstyrelsen
- En tjänsteman från varje sektor, som utses av respektive sektorschef
- Elevråden är rådgivande till arbetsgruppen
Barn- och ungdomspolitiska arbetsgruppen gör uppföljningen på
kommunstyrelsens uppdrag och redovisar resultatet årligen i samband med
bokslutet.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2017-11-07, § 178
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
Diana Laitinen Carlsson (S)
Annelie Sjöberg (M)
Sebastian Hörlin (S)
Maria Havskog (C)
Utvecklingsledare Katarina Norén
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Ks § 288 Nämndernas ansvar för uppföljning
och utvärdering av förvaltningens verksamhet
inom respektive sakområde – motion
Dnr 2017-KLK0164
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att eftersom kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en översyn av
kommunens system för styrning och ledning, förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Jan Lindholm (-) föreslår i motion 2017-09-08, att fullmäktige beslutar:
-

att nämnderna så snart som möjligt dock senast i februari 2018 genomför
utvärderingar av förvaltningens verksamhet
att resultaten redovisas senast på kommunfullmäktiges sammanträde
2018-05-17
att resultaten av utvärderingarna utgör ett av underlagen för en
allmänpolitiskdebatt under första halvåret 2018.
att i utvärderingarna ska ingå brukarundersökningar.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-25 att fastställa kommunstyrelsens
reglemente att gälla från och med 2015-01-01. I reglementet står ” …att det
under kommunstyrelsen, i stället för dagens utskott, inrättas fyra nämnder
med ansvar för myndighetsbeslut, samt uppföljning och utvärdering av
förvaltningens verksamhet inom respektive sakområde utifrån
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.”
Jan Lindholm hävdar att utvärderingar värda namnet inte genomförts och
redovisats, trots att det är 2,5 år sedan mandatperioden inleddes.
Motionärens synpunkt att det enligt fastställt reglemente åligger varje nämnd
att göra uppföljningar och utvärderingar av respektive sakområde, är riktig.
För att tillgodose detta syfte finns i kommunen ett fastställt system för
styrning och ledning, som reglerar nämndernas ansvar avseende uppföljning
och utvärdering inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det sker
genom en årlig ekonomi- och verksamhetsplan, samt genom uppföljning av
verksamheterna i månadsvisa uppföljningar, kvartals- och delårsrapporter,
samt årsredovisning.
Varje nämnd fastställer även årligen en internkontrollplan, vars resultat
redovisas för respektive nämnd och för kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har årligen att besluta om ansvarsfrihet för nämnder
och styrelse.
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Verksamheternas resultat och kvalitet diskuteras i kommunfullmäktige vid
minst två tillfällen per år, dels i januari då målsättningen ska redovisas från
respektive parti, dels i juni då varje parti har möjlighet att redovisa vilka
prioriteringar som ska ske.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har konstaterat att många
kommuner har svårt att få såväl politiker som medarbetare att känna tillit till
fastställda styr- och ledningssystem. SKL har därför gjort en utlysning av
tillskapande av nätverk för att utarbeta ett enkelt och effektivt system för
styrning och ledning. Eksjö kommun har anmält sitt intresse att ingå i detta
nätverk.
I det aktuella nätverket ingår 11 kommuner. Samtliga kommuner har samsyn
om att nuvarande styr- och ledningssystem har brister, bland annat
-

att kopplingen mellan styrsystemet och verkligheten, ute i verksamheterna
saknas
att de förtroendevalda har tappat tron på målstyrning som ett effektivt
instrument för styrning
att måtten för styrningen är för ”fyrkantiga”
att det finns brister i hur man ska hantera resultat och analys.

Kommunstyrelsen har, inom ramen för detta nätverk, beslutat att ge
förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett bättre system för styrning och ledning.
Målsättningen bör vara att systemet ska vara enkelt och effektivt, men även
att tid läggs på att implementera systemet så att alla i organisationen,
medarbetare, chefer och förtroendevalda, känner tillit till att systemet bidrar
till att säkerställa att verksamheterna bedrivs med god kvalitet på ett effektivt
sätt.
Då kommunstyrelsen har beslutat att göra en revidering/omarbetning av
nuvarande system för styrning och ledning, bör de åtgärder som motionären
föreslår, inte genomföras.
Beslutsunderlag
Motion från Jan Lindholm (-) 2017-09-08
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-21, § 168
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 243
Tjänsteskrivelse från projektledare Stefan Elm, 2017-10-24
Ledningsutskottets beslut 201711-07, § 173
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 289 Budgetuppföljning per 2017-10-31
Dnr 2017-KLK0132
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna budgetuppföljning per 2017-10-31.
Ärendebeskrivning
Sektorerna har hittills förbrukat 838 mnkr, motsvarande 88 procent, av
budgetanslaget om 951,2 mnkr. Detta ligger mycket över den linjära
riktpunkten på 83 procent, och perioden visar ett negativt resultat om 26
mnkr. Vid uppföljningen har alla kostnader och intäkter inte periodiserats i
samma omfattning som görs vid delårs- och årsbokslut.
Budgeterat resultat är 13,4 mnkr men prognosen pekar på ett helårsresultat på
-31,5 mnkr, det vill säga en avvikelse på nära -45 mnkr. I princip hela
avvikelsen ligger i sektorerna, där den sociala sektorn avviker med 43,5 mnkr
och barn- och ungdomssektorn med 11,7 mnkr. Samhällsbyggnadssektorn
och tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar överskott med 3,5 mnkr
respektive 1,8 mnkr. Skatteintäkterna avviker marginellt positivt från budget.
Jämfört med föregående prognos i kvartalsrapporten efter september, är
helårsresultatet försämrat med 1 mnkr. Orsakerna till avvikelserna i
sektorerna beskrivs i kvartalsrapporten och är desamma även efter oktober.
55,3 mnkr disponeras för investeringar 2017. Till och med oktober har 20,3
mnkr av anslaget ianspråktagits. En del arbete har dessutom utförts där
leverantörerna inte har fakturerat ännu. Helårsprognos är 38,9 mnkr, vilket är
16,4 mnkr under budget.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2017-10-31
___________________________________________________________
Utdrag:

Ekonomichefen
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Ks § 290 Finansrapport per 2017-10-31
Dnr 2017-KLK0075
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapport per 2017-10-31.
Ärendebeskrivning

Enligt Finanspolicy för Eksjö kommun ska finansrapport gällande
kommunen lämnas till kommunstyrelsen i samband månadsuppföljning.
Finansrapporten ska ange
- Aktuell likviditet
- Utrymme och nyttjad checkräkningskredit per kredittagare
- Placeringar
- Borgensåtagande per kredittagare
- Skulder
- Motparter
- Kapital- och räntebindning
- Derivat
Motpart, derivat, kapital- och räntebindning redovisas i koncernens rapport
som enligt finanspolicyn ska lämnas vid delår och årsbokslut.
Kommunens likviditet är jämfört med föregående månad oförändrad, -36
mnkr. Koncernens sammanlagda likviditet per 2017-10-31 var +48 mnkr. Av
likviditeten är 7 mnkr förvaltade stiftelser. Kommunen har samtidigt
fordringar på staten om ca 33 mnkr, främst från Migrationsverket.
Kommunens likviditet är jämfört med föregående månad oförändrad, -36
mnkr. Koncernens sammanlagda likviditet per 2017-10-31 var +48 mnkr. Av
likviditeten är 7 mnkr förvaltade stiftelser. Kommunen har samtidigt
fordringar på staten om ca 33 mnkr, främst från Migrationsverket.
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, vidare till Eksjö Kommunfastigheter AB och
Industribyggnadsbolaget med 34,5 mnkr.
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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).
Utrymme och nyttjad checkräkningskredit
Kommunkoncernen har en gemensam checkräkningskredit på 120 mnkr hos
Nordea. Att nyttja krediten kostar idag ingenting. Totalt nyttjades 60 mnkr av
checkräkningskrediten per 2017-10-31. Krediten fördelas internt mellan
kommunen och bolagen efter behov. Bolagen hade vid 2017-10-31 en totalt
sett god likviditet. Eksjö Stadshus ABs likviditet var -0,9 mnkr, övriga bolag
har positiv likviditet.
Placeringar
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.
Skulder och borgensåtagande
Kommunen har ingen låneskuld, de helägda kommunala bolagens
sammanlagda externa skuld är 885,9 mnkr. Kommunen har beviljat en total
borgensram till de helägda kommunala bolagen med 1 124,7 mnkr. Jämfört
med senaste finansrapporten per 2017-09-30, har de kommunala bolagens
låneskuld ökat med 2,8 mnkr. Förändringen har skett inom Eksjö Energi och
Eksjö Kommunfastigheter AB.
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag.
Borgen har också lämnats till Höglandsförbundet, 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 895,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Finansrapport per 2017-10-31
___________________________________________________________
Utdrag:

Ekonomichef Karin Höljfors
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Ks § 291 Åtgärder för budget i balans
Dnr 2017-KLK0197
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uttala till samtliga nämnder och förvaltningen att det är av yttersta vikt att
budgetbalans erhålls 2018, och att samtliga ska vara återhållsamma och arbeta
för att effektivisera verksamheten,
att uppdra till samtliga nämnder och förvaltningen att ta fram och verkställa
åtgärder så ett bokslut i balans nås 2018,
att samtliga nämnder och förvaltningen nogsamt under 2018 följer effekten
av åtgärderna och redovisar detta i samband med budgetuppföljningarna till
kommunstyrelsen, samt
att notera ordförandens uppmaning att nämnderna vidtar erforderliga
åtgärder skyndsamt.
Ärendebeskrivning
Sektorernas prognostiserade avvikelse mot budget:
Period
Kvartal 1 (31/3-17)
Delårsbokslut (30/6-17)
Kvartal 3 (30/9-17)
Oktober (31/10-17)

Avvikelse mot budget
-27,5 mnkr
-34,9 mnkr
-46,5 mnkr
-48,0 mnkr

Utvecklingen av kommunens prognostiserade avvikelse av årets resultat mot
budget under samma period:
Period
Kvartal 1 (31/3-17)
Delårsbokslut (30/6-17)
Kvartal 3 (30/9-17)
Oktober (31/10-17)

Avvikelse mot budget
-12,3 mnkr
-23,0 mnkr
-30,5 mnkr
-31,5 mnkr

Vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober redovisades en
sammanställning på var sektorernas avvikelser mot budget fanns, vilka
åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas under 2017. Kommunstyrelsen
beslutade att uppdra till förvaltningen att göra en bokslutsprognos för 2018,
samt uppdra till samtliga nämnder och förvaltningen att utifrån
bokslutsprognosen ta fram åtgärdsförslag för ett bokslut i balans 2018.
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Sektorernas sammanlagda prognostiserade bokslutsprognos för 2018,
exklusive resultatfondsutnyttjande, är en negativ avvikelse mot budget med
27,5 mnkr. Kommunfullmäktige har 2017-10-19, § 174, fastställt att det
budgeterade resultatet i procent av skatteintäkter och bidrag ska vara 1,0
procent 2018, vilket motsvarar 10,3 mnkr. Det är av yttersta vikt att
underskotten inte fortsätter. Åtgärder för att bokslut i balans ska uppnås 2018
behöver verkställas.
Barn- och ungdomssektorn
Sektorns helårsprognos för driften 2017 är 393,0 mnkr, vilket motsvarar en
negativ avvikelse mot budget med -11,7 mnkr. Den procentuella avvikelsen
mot budget i prognosen är 3,1 procent.
Sektorns helårsprognos för driften 2018 är 395,8 mnkr, vilket motsvarar en
negativ avvikelse mot budget med 1,5 mnkr. Den procentuella avvikelsen
mot budget i prognosen är 0,3 procent. Den negativa avvikelsen beror på de
omställningar som görs för att komma ner i tilldelad budgetram, samt
uppskattad minskning av antalet asylelever. Volymförändringen av asylelever
kommer att leda till minskade intäkter ifrån Migrationsverket, samtidigt som
det är svårt att anpassa kostnader för personal i samma hastighet som
intäkterna försvinner.
Som en åtgärd för att minska underskottet kommer sektorn att minska på de
totala personalresurserna. samt fokusera på att hitta nya arbetssätt för att
bedriva verksamheterna med mindre resurser. Ett exempel på detta är en
ökad samverkan mellan olika avdelningar och enheter vid öppning, stängning,
vid lov, samt vid sjukdom.
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontorets, inklusive överförmyndarverksamheten,
helårsprognos för driften 2017 är 66,5 mnkr, vilket motsvarar en negativ
avvikelse mot budget med 1,0 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget
i prognosen är 1,5 procent.
Kommunledningskontorets, inklusive överförmyndarverksamheten,
helårsprognos för driften 2018 är 66,0, vilket motsvarar en negativ avvikelse
mot budget med 0,7 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget är 1,1
procent. Planerat resultatfondsuttag är exkluderat från prognosen.
Kommunledningskontoret har aviserat ett planerat resultatfondsuttag om 0,7
mnkr för projekt med hemsida, vilket inryms inom de 2,5 mnkr som finns
budgeterat för resultatfondsuttag för kommunen som helhet.
Som åtgärder för att minska underskottet och komma till ett bokslut i balans
2018, kommer kommunledningskontoret bland annat arbeta för att minska
portokostnaderna, förvaltningsövergripande, genom att öka användandet av
digital myndighetspost, kvalitetssäkra förvaltningsövergripande kostnader
ifrån Höglandets IT och inte tillsätta vakanta tjänster.
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Samhällsbyggnadssektorn
Sektorns helårsprognos för driften 2017 är 36,6 mnkr, vilket motsvarar en
positiv avvikelse mot budget med 3,5 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot
budget i prognosen är 8,7 procent.
Sektorns helårsprognos för driften 2018 är 38,9 mnkr, vilket motsvarar en
budget i balans.
Sociala sektorn
Sektorns helårsprognos för driften 2017 är 438,7 mnkr, vilket motsvarar en
negativ avvikelse mot budget med 43,5 mnkr. Den procentuella avvikelsen
mot budget i prognosen är 11,0 procent.
Sektorns helårsprognos för driften 2018 är 433,7 mnkr, vilket motsvarar en
negativ avvikelse mot budget med 25,3 mnkr. Den procentuella avvikelsen
mot budget i prognosen är 6,2 procent. Av den negativa avvikelsen är
10 mnkr kopplat till försäkringskassans striktare bedömningar inom den
personliga assistansen. Detta belopp är dock mycket svårbedömt.
Som åtgärder för att minska underskottet har sektorn bland annat lyft att
sänka grundbemanningen ytterligare med 0,02 tjänst per plats, alternativt att
sätta in extraresurser utifrån vårdbehov mycket restriktivt. Liknande
förhållningssätt med personalbemanning lyfts som åtgärd inom
kostverksamheten. Kommunfullmäktiges beslut om att sänka ambitionen
gällande korttidsvistelse till 2019, kommer sektorn verkställa redan under
2018, samt arbeta med att ta fram förslag på att ytterligare sänka
ambitionsnivån för avlastning enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade). Åtgärderna kommer att tas upp i socialnämnden.
Sektorn arbetar ständigt med att hitta mer kostnadseffektiva alternativ till
externa placeringar, såväl befintliga som eventuella nya placeringar. En kritisk
faktor är dock bostäder, vilket är en kommungemensam fråga. Genom att få
tillgång till lägenheter, och lägenheter på rätt geografiska ställen, skulle
sektorn dels kunna avsluta externa placeringar och därmed sänka
kostnaderna, och dels kunna nyttja personalresurser på ett mer effektivt sätt.
En annan åtgärd som sektorn lyfter är att vid vakanser, som inte kan ersättas
med ordinarie personal, i mindre utsträckning kontraktera konsulter.
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Sektorns helårsprognos för driften 2017 är 59,2 mnkr, vilket motsvarar en
positiv avvikelse mot budget med 1,8 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot
budget i prognosen är 2,9 procent.
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Sektorns helårsprognos för driften 2018 är 59,1 mnkr, vilket motsvarar en
budget i balans. Planerat resultatfondsuttag är exkluderat i prognosen.
Tillväxt- och utvecklingssektorn har aviserat ett planerat resultatfondsuttag på
0,7 mnkr, vilket inryms inom de 2,5 mnkr som finns budgeterat för
resultatfondsuttag för kommunen som helhet. Ordinarie verksamhet
prognostiserar att hålla en budget i balans.
Sammanställning sektorer
Upprättad bokslutsprognos för 2018 indikerar på en negativ avvikelse mot
budget för sektorerna med 27,5 mnkr, utifrån de åtgärder som är verkställda
alternativt beslutade om.
Sektor
Barn- och ungdomssektorn
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadssektorn
Sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Summa

Prognos bokslut 2018
-1,5 mnkr
-0,7 mnkr
0
-25,3 mnkr
0 mnkr
- 27,5 mnkr

Sektorerna har tagit fram åtgärder för att minska underskottet, men alla
åtgärder har inte någon framräknad ekonomisk effekt. Beslutade och/eller
verkställda åtgärder räcker inte för ett bokslut i balans 2018.
För att kunna bedriva en god kommunal verksamhet i framtiden är det av
yttersta vikt att kommunen återtar en ekonomi i balans efter det underskott
som 2017 kommer att innebära. För att detta ska vara möjligt krävs att
nämnderna håller sig inom budgetramarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors och biträdande
ekonomichef Simon Lennermo, 2017-12-01
__________________________________________________________
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
Ordförande i nämnderna
Sektorscheferna
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Ks § 292 Projekt ledning och styrning, styroch referensgrupp
Dnr 2017-KLK0201
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Eksjö kommun deltar i SKL-projektet,
att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett enkelt och effektivt system för
styrning och ledning,
att kommunstyrelsens presidium utses till styrgrupp,
att varje parti representerat i kommunfullmäktige, utser en representant att
ingå i referensgrupp,
att ersättning för förlorad arbetsinkomst och sammanträdesarvode erhålls av
representanter i referensgruppen, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att slutredovisa uppdraget till
kommunstyrelsen senast i december 2018.
Ärendebeskrivning
Under 2016 och 2017 har koncernledningsgruppen diskuterat hur ett effektivt
och enkelt ledningssystem kan utformas, och hur olika delar av
organisationen ska känna att ledningssystemet är till hjälp för att skapa en
kvalitativ och effektiv verksamhet som tillgodoser medborgarnas och
brukarnas uttalade och underförstådda behov. Målsättningen är ett enkelt och
effektivt system för styrning och ledning.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utlyste under våren ett projekt för
intresserade kommuner som ville delta i ett nätverk för utformning av ett
”enkelt och effektivt” system för styrning och ledning. Till nätverket har
totalt 11 kommuner erbjudits deltagande. Eksjö kommun har anmält intresse
och erbjudits att delta i projektet.
Ett inledande möte har hållits för att identifiera vilka problem som dagens
styr- och ledningssystem har. Samtliga kommuner har konstaterat följande
problemområden som de tydligaste;
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Koppling saknas mellan styrsystemet och ”verkligheten ute i
verksamheterna”
De förtroendevalda har tappat tron på systemet som ett effektivt
instrument för styrning
De fastställda måtten känns ofta ”fyrkantiga”
Behov finns av mera kvalitativa uppföljningar
Det är viktigt att bli riktigt duktig på analys av resultat, samt att
genomföra förbättringar.

Det finns ett behov i kommunen av att genomföra en
uppgradering/förbättring av nuvarande system för styrning och ledning. Det
ska skapa tillit hos politikerna att systemet är till hjälp för att styra och leda
verksamheterna utifrån fastställda prioriteringar.
Genomförandet ska ske genom ett processinriktat arbetssätt uppdelat i fyra
faser;
-

Lägga en grund utifrån organisationsförutsättningarna.
Bestämma innehåll och avgränsningar.
Implementera och skapa engagemang.
Hållas levande och utveckla.

Slutredovisning ska ske till kommunstyrelsen senast i december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från projektledare Stefan Elm, 2017-10-25
Ledningsutskottets beslut 2017-11-07, § 174
Utdrag:

Kommunstyrelsens presidium
Respektive parti representerat i kommunfullmäktige
Projektledare Stefan Elm
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Ks § 293 Eksjö International Tattoo 2018 – avtal
och budget
Dnr 2016-KLK0244
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad budget för genomförande av Eksjö International
Tattoo 2018, samt
att godkänna upprättat avtal mellan Eksjö kommun och föreningen Eksjö
International Tattoo.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-01, § 307, att ge föreningen Eksjö
International Tattoo i uppdrag att påbörja planering för genomförande av
Tattoo 2018, samt att föreningen under hösten 2017 till ledningsutskottet
redovisar förslag till budget.
Föreningens budget för genomförande av Tattooföreställningar 2018,
omfattar totalt 2 950 000 kr. För ändamålet anslår kommunen 200 tkr, som
budgeteras med 100 tkr 2017 och 100 tkr 2018. Övrig finansiering sker
genom biljettförsäljning, sponsring m.m.
Kommunen upplåter elevhemsboenden för orkesterdeltagare i de fall dessa är
disponibla. Föreningen Eksjö Tattoo åtar sig att svara för arrangemangets
praktiska genomförande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 307
Ledningsutskottets beslut 2017-10-10, § 165
Förslag till avtal och budget, Föreningen Eksjö International Tattoo
Ledningsutskottets beslut 2017-11-07, § 175
Utdrag:

Eksjö International Tattoo
Ekonomiavdelningen
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Ks § 294 Lilla torget, Eksjö – utvecklingsplan
Dnr 2017-KLK0202
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till förvaltningen att arbeta fram förslag till utvecklingsplan för
området kring Lilla torget, Eksjö, samt för de lokaler intill där Infocenter haft
sin verksamhet,
att Ulf Bardh (C), Carina Lindström (M) och Per Sixtensson (C) utses att ingå
i utvecklingsgruppen, samt
att förlorad arbetsförtjänst erhålls.
Diana Laitinen Carlsson (S), Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S)
Ulla Hägg (S), Christina Bladh (S) och Lea Peterson (MP) reserverar sig mot
beslutet.
Maria Havskog (C) och Elisabeth Werner (SD) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Turistbyrån och kontaktcenter, som tillsammans bildar Infocenter, nyttjar
idag lokaler för sin verksamhet vid Lilla torget på Norra Storgatan, Eksjö.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-19, § 174, att Turistbyrån från och
med 2018 flyttar sin verksamhet till Eksjö Museum, för samordning mellan
dessa enheter, och kontaktcenter flyttar till förvaltningshuset.
Med anledning av beslutet att slå ihop Turistbyrån och Eksjö museum, samt
att flytta kontaktcenter till förvaltningshuset, kommer lokalerna som idag
Infocenter huserar i att bli tomma. Eksjö kommun hyr lokalerna av
Eksjöbostäder AB som äger fastigheten.
All forskning, alla trender och planering vad gäller framtidens städer, pekar på
att butiker drastiskt kommer minska i antal de närmaste åren, mycket på
grund av ökad e-handel. Trenden pekar också på vilja av fler samlingsytor i
staden.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-03, § 217, att ge förvaltningen i
uppdrag, att i samråd med Eksjöbostäder AB och Eksjö Stadsutveckling ta
fram förslag på hur Lilla torget med kringliggande fastigheter kan utvecklas
till en mötesplats, att redovisa till kommunstyrelsen i februari 2018.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-03, § 217, att en utvecklingsgrupp
bildas för att påbörja ett utvecklingsarbete för Lilla torget för att belysa
möjligheterna att skapa mer liv och rörelser i området.
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Arbetsgruppen ska bestå av en till två tjänstemän från vardera tillväxt- och
utvecklingssektorn, samhällsbyggnadssektorn och Eksjöbostäder AB, samt en
politiker vardera från tillväxt och utvecklingsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och ledningsutskottet. En till två medlemmar
från föreningen Eksjö Stadsutveckling ska även bjudas in att delta i
arbetsgruppen för utvecklingsarbetet.
Arbetsgruppen ska ledas av sektorchefen på tillväxt- och utvecklingssektorn.
Diana Laitinen Carlsson (S) m.fl. reserverar sig mot beslutet enligt följande;
”Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att uppdra till förvaltningen
att arbeta fram en utvecklingsplan för området kring Lilla torget, Eksjö, samt
för de lokaler intill där Infocenter haft sin verksamhet.
Vi redogör här nedan varför:
Vi har ingenting emot att utveckla Lilla torget, tvärt om, även om vi inte ser
att det är den viktigaste punkten på kommunens dagordning i dagsläget. Det
finns absolut mer akuta och viktiga frågor att hantera i nuläget, och lägga
fokus på. Men det är bakgrunden och sättet den här utvecklingen ska göras
på som vi vänder oss emot. I årets budget som är beslutad av
högermajoriteten finns flera saker som vi tycker är mindre genomtänkta, och
det här är en av dem. Att koppla samman Lilla torgets utveckling med
Eksjöbostäders fastighet, där kommunen i dag hyr lokaler, som om att de är
två delar beroende av varandra anser vi vara fel.
Att som, enligt tjänsteskrivelsen, omgående bilda en utvecklingsgrupp med
fokus på området kring Lilla torget och lokalerna, som ska bestå av
tjänstemän och politiker anser vi vara helt onödigt och ett resursslöseri, både
med tid och med faktiska kostnader.
Trädäcket vid Cicelören blev en naturlig samlingsplats i staden. Till stor del
på grund av branden och de diskussioner platsen skapade, men inte minst
tack vare utformningen av trädäcket.
Lilla torget har funnits i stadsbilden i ca 600 år och att utveckla torget är bra
och viktigt, men det är tveksamt om det någonsin kommer att få samma
dragningskraft som trädäcket fick. Det kanske inte heller är behövligt. Men
att en uppfräschning bör komma till stånd är helt klart. Det bör dock vara vår
arkitekt, Lucia Botero Hoyos med kollegor, som får uppdraget att fundera
över vad som kan göras där utan att störa den genuina stadsbilden för
mycket. Gärna i dialog med Eksjö Stadsutveckling, men man behöver inte
tillskapa en utvecklingsgrupp för detta. Vi väljer också att inte ingå i någon
sådan utvecklingsgrupp.
Vad gäller Eksjöbostäders fastighet, där man från kommunen tänker säga upp
lokalerna och flytta Turistbyrån till museet, och kontaktcenter till
förvaltningshuset/stadshuset, så bör kommundirektören ha dialogen med
VD för fastighetsbolaget. Enligt vår mening är det bolaget som hyr ut sina
lokaler och väljer vem man vill hyra ut sina lokaler till. Vill man lämna
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lokalerna före hyresavtalets utgång och hjälpa till att attrahera en ny hyresgäst
för att kunna lämna lokalerna i förtid, kan den diskussionen tas med
Eksjöbostäder, men kommunen ska INTE syssla med att hyra ut sina hyrda
lokaler i andra hand.
Dessutom ska kommunen inte aktivt påverka vem som ska, eller inte ska, få
hyra lokaler av bostadsbolaget. Det behövs det inte heller någon
utvecklingsgrupp till. Vi anser att det är viktigt att saker och ting görs i rätt
ordning och att dialog hålls med den som är berörd. En utveckling av Lilla
torget kan vara viktigt, men är inte det viktigaste i nuläget.
Desto viktigare är det att kommunen inte stör eller försvårar för de aktörer
som redan etablerat sig i vår stadsbild, t. ex. Krusagården och deras servering,
Lilla Thimons, samt övriga restauranger och handlare. Dessutom ska ju nu
Cicelören byggas upp och nederdelen av fastigheten ska bestå av någon form
av handelslokaler. Det borde vara av vikt att vänta och se vem eller vilka som
vill etablera sig i den fastigheten. Där kan vi också ha god nytta av vårt
näringslivsbolag Eksjö.nu som har en god kontakt med företagare och som är
de som ofta blir kontaktade av potentiella nyföretagare. Dessutom har vår
samhällsbyggnadsavdelning, med arkitekt Lucia Botero Hoyos i spetsen,
nyligen tagit fram en plan för stora torget som man börjat arbeta med för att
skapa ett attraktivt torg där folk kan mötas, och en plan och vision för
stadsbilden i stort, på lång sikt.
Vi anser att det är viktigt att vi fokuserar på en sak i taget, och då går stora
torget först för oss. Politiken ska peka ut riktningen och styra genom att tala
om vad man förväntar sig, men vi ska inte lägga oss i alla frågor på detaljnivå
– det är och ska vara tjänstemännens uppgift.”
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S) m.fl. avslag till ledningsutskottets förslag till
beslut,
Lea Peterson (MP) bifall till Diana Laitinen Carlssons (S) m.fl. yrkande,
Annelie Hägg (C) tilläggsyrkande att utse Ulf Bardh (C), Carina Lindström
(M) och Per Sixtensson (C) att ingå i utvecklingsgruppen, samt att förlorad
arbetsförtjänst erhålls.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på ledningsutskottet förslag mot Diana Laitinen
Carlsson (S) m.fl. avslag, varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ledningsutskottets förslag till beslut.
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Vidare ställer ordförande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande
att utse Ulf Bardh (C), Carina Lindström (M) och Per Sixtensson (C) att ingå i
utvecklingsgruppen, och att förlorad arbetsförtjänst erhålls, varvid
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Annelie Häggs (C) tilläggsyrkanden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz och chef för tillväxtoch utvecklingssektorn Marcus Axelsson, 2017-10-27
Ledningsutskottets beslut 2017-11-07, § 176
_________________________________________________________
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingschef Marcus Axelsson
Ulf Bardh
Carina Lindström
Per Sixtensson
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Ks § 295 Träbyggnadsstrategi
Dnr 2017-KLK0203
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till Träbyggnadsstrategi för
Eksjö kommun,
att en styrgrupp bildas med en representant vardera från kommunens
berörda nämnder och bolag.
att P-O Bjarnbäck (S), Eksjöbostäder
Rolf Abelsson (M), Eksjöbostäder
Per Sixtensson (C), samhällsbyggnadsnämnden
Carina Lindström (M), kommunstyrelsens presidium
Sebastian Hörlin (S), Itolv AB
utses att ingå i styrgruppen, samt
att förlorad arbetsförtjänst erhålls.
Ärendebeskrivning
1997 fick Eksjö Europa Nostras utmärkelse för ”utomordentlig renovering
av denna betydelsefulla samling av äldre trähusbebyggelse som har givit nytt
liv åt den gamla stadskärnan”. Europa Nostra stödjer kultur- och
arkitekturfrågor, stads- och landskapsplanering, samt främjar en balanserad
och hållbar utveckling av Europas naturliga och byggda kulturarv såväl i
stadsmiljö som på landsbygden. Eksjö kommun vill uppmuntra till
nyproduktion i trä med syfte att utveckla och stärka träbyggandet i hela
kommunen.
Bostäder är ett av kommunens prioriterade fokusområden, och under senare
år har behovet ökat väsentligt. 2016 antog Eksjö kommun en bostadsstrategi
och arbetar efter en handlingsplan för bostadsbyggande. Denna avses nu
kompletteras med en träbyggnadsstrategi som ska syfta till att stimulera till
ökad användning av trä i byggandet, såväl för hel- och delägda kommunala
bolag, som för andra entreprenörer.
Detta kan bidra till att skynda på byggandet, då trähus går betydligt snabbare
att bygga, och också leda till mer klimatsmarta val. Med ökad
miljömedvetenhet och allt större krav på ett hållbart samhälle är det naturligt
att använda ett förnyelsebart material i byggprocesser. Trä har lägre
energianvändning och lägre koldioxidbalans än betong. Vi lever och verkar
också i en skogsrik region, där trä sedan länge är en viktig råvara, och skogsoch träindustrin en av de viktigaste näringarna.
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Målsättningen är att träbyggnadsstrategin för Eksjö kommun ska tas fram
under 2018. En politisk styrgrupp bildas för att leda arbetet med
framtagningen av Träbyggnadsstrategin. Styrgruppen består av en
representant från samhällsbyggnadsnämnden, en från kommunstyrelsens
presidium, en från Itolv AB och två från Eksjöbostäder.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning tilläggsyrkar Annelie Hägg (C) att
P-O Bjarnbäck (S), Eksjöbostäder
Rolf Abelsson (M), Eksjöbostäder
Per Sixtensson (C), samhällsbyggnadsnämnden
Carina Lindström (M), kommunstyrelsens presidium
Sebastian Hörlin (S), Itolv AB
utses att ingå i styrgruppen, samt att förlorad arbetsförtjänst erhålls.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkanden, varvid
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Annelie Häggs (C) tilläggsyrkanden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C),
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carina Lindström (M), samt
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Diana Laitinen Carlsson, 2017-10-31
Ledningsutskottets beslut 2017-11-07, § 177
____________________________________________________________
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
Eksjö Kommunfastigheter AB
P-O Bjarnbäck (S), Eksjöbostäder
Rolf Abelsson (M), Eksjöbostäder
Per Sixtensson (C), samhällsbyggnadsnämnden
Carina Lindström (M), kommunstyrelsens presidium
Sebastian Hörlin (S), Itolv AB
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Ks § 296 Eksjö Kvarnarp 3:1, del av markanvisningsavtal
Dnr 2017-Sbn0075
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal för del av Eksjö
Kvarnarp 3:1 mellan Eksjö kommun och Eksjöhus AB, i förening med
Hjältevadshus AB, samt
att notera att avtalet avser en VA-anslutning per tomt.
Ärendebeskrivning
Hjältevadshus AB och Eksjöhus AB inkom 2017-09-14 med en gemensam
ansökan om markanvisning för del av Kvarnarp 3:1 avseende att dela in
området i 17 friliggande tomter för nybyggnation.
Området är aktuellt för byggnation av bostäder i enlighet med detaljplan, laga
kraft 2015-04-10. Området har tidigare varit föremål för markanvisning och
marknadsförts på bomässor, kommunens hemsida och förekommit i
lokalpress varför slutsatsen är att markanvisning kan ske med
direkttilldelning.
Villkor och förutsättningar för det markanvisade området redovisas i
upprättat förslag till markanvisningsavtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundqvist,
2017-11-07
Förslag markanvisningsavtal
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-11-08, § 222
Utdrag:

Ulrik Herbertsson, Hjältevadshus
Mikael Hedtjärn, Eksjöhus
Mät- och exploateringschefen
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 297 Eksjö kommuns Ungdomsledarpris
2017
Dnr 2017-Tun0106
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt
att Eksjö kommuns Ungdomsledarpris 2017 tilldelas Berit Nilsson, Eksjö
Skid- och orienteringsklubb.
Ärendebeskrivning

Eksjö kommun har sedan 1991, i anslutning till Lucia Cup, utdelat ett
ungdomsledarpris, vilket ska utgöra en uppmuntran till välförtjänt
ungdomsledare, verksam i det ideella föreningslivet i Eksjö kommun. Priset
utgör 10 tkr.
Enligt statuten ska bland annat följande beaktas när stipendiat utses:
- mångårig värdefullt ungdomsledarskap i en eller flera föreningar eller i
samhälle/ kommundel,
- nytänkande i ungdomsledarskapet,
- särskilda insatser för socialt svaga grupper,
- förmåga att stimulera barn och ungdomar till eget engagemang och eget
ansvarstagande i verksamheten, samt
- förmåga att kvalitativt utveckla individer eller lag.
En nomineringsgrupp, bestående av fritidschefen, fritidsutvecklare,
fritidsadministratör och tillväxt- och utvecklingsnämndens ordförande, har
tagit fram förslag till nominering.
Eksjö kommuns ungdomsledarpris 2017 tilldelas Berit Nilsson, Eksjö Skidoch orienteringsklubb, med motiveringen:
”För ett mångårigt och outtröttligt ledarskap som både välkomnar och
utvecklar barn- och ungdomar inom Eksjö Skid- och orienteringsklubb.
Hennes ledarskap och strävan att få barn- och ungdomar att aktivera sig i
föreningar har dessutom varit mycket bra för Eksjö Idrottsskola. Berit har
varit starkt drivande och har bidragit stort till vad den är idag.”
Beslutsunderlag

Förslag från nomineringsgruppen
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-11-08, § 271
Utdrag:

Berit Nilsson
Tillväxt- och utvecklingssektorn, fritidsavdelningen
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Ks § 298 Revisionens granskning av
verkställande av kommunfullmäktiges beslut
avseende motioner – rapport
Dnr 2017-KLK0191
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera rapporten till ledningsutskottet, med återrapportering till
kommunfullmäktige i februari 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
granskning av verkställande av fullmäktiges beslut avseende motioner,
som sammanfattas i en rapport. Av den framgår revisionens iakttagelser
och rekommendationer.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport med missiv 2017-09
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, §
Utdrag:

Kommunledningskontoret, projektledare Stefan Elm
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Ks § 299 Det kommunala budgetarbetet –
motion
Dnr 2017-KLK0190
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-05-17.
Ärendebeskrivning
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S) och Lennart Gustavsson (S)
framför i motion 2017-10-31 följande:
Kommunfullmäktige har under oktober fastställt budgeten för 2018, samt
ramarna för 2019-2020. Oppositionen har reserverat sig mot densamma i sin
helhet till förmån för eget förslag.
Det har varit ett minst sagt besvärligt budgetarbete och själva ”upploppet”
har dragit med sig ett flertal diskussioner och konflikter, för såväl majoriteten
som för del av oppositionen i form av (S) och (MP). Inte minst har de interna
verksamheterna ifrågasatt de förslag som lagts, trots att den största delen av
förslagen kommer från sektorerna själva. Det är inte vare sig seriöst eller
professionellt att lägga fram ett möjligt förslag till effektivisering/besparing
för att sedan högljutt protestera mot detsamma när det blir skarpt läge. Beror
det sedan på att uppdraget från förvaltningen är orimligt, måste
förvaltningens uppdrag å sin sida vara realistiskt.
Ger man ett uppdrag att alla verksamheter ska spara 6 procent, är det vad
man har att förhålla sig till, även om det genererar heltokiga förslag, helt
enkelt för att man inte ser någon annan möjlighet.
Processen från och med budgetberedningens sista dag, då budgetberedningen
får ta del av sektorernas besparingsförslag med tillhörande underlag, fram till
och med att förslag ska läggas i ledningsutskottet, är alldeles för kort.
Processen med effektiviseringar/besparingar bör arbetas med kontinuerligt
och förankras med berörd nämnd innan de går vidare till budgetberedningen,
detta för att politiken i sina svåra avvägningar behöver en bred kunskap om
underlaget och få lättare att fatta relevanta beslut tillsammans med sina
partikamrater i nämnderna.
Politiken ska göra svåra avvägningar, främst på förvaltningens förslag. Den
övervägande delen politiker är inte ekonomer, och inte heller till fullo insatta i
samtliga delar av alla sektorer, just därför är det viktigt att alla förslag har
hanterats av respektive nämnd innan de går vidare. Nämnden är ju politikens
”experter” under respektive ansvarsområde.
Justerandes sign
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Hellre att politiken, oavsett färg eller partitillhörighet, kan lägga fram ett väl
genomarbetat och förankrat budgetförslag, än att det ska hastas fram fort och
illa, och därmed skapa onödig dramatik och konflikter.
En annan viktig aspekt, som ofta kommer upp under kommunfullmäktiges
budgetsammanträde, är vikten av att ha gott om tid att diskutera frågorna.
Det är det viktigaste fullmäktigemötet under året och måste få ta sin tid, men
självklart är det bekymmersamt när möten drar över midnatt, vilket har hänt
vid ett par tillfällen.
Motionärerna yrkar därför:
- Att sektorernas förslag till effektiviseringar/besparingar och
ambitionshöjningar ska beredas av nämnderna innan de går vidare till
budgetberedningen
- Att det uppdrag som förvaltningen lägger ut på sektorerna är relevant och
genomförbart
- Att de förslagen är väl utredda, och att man från sektorn inser att dessa
kan bli aktuella för genomförande
- Att budgetberedningen sammanträder som i dag med avslut i augusti,
men att budgeten förläggs till ledningsutskottet och kommunstyrelsen i
oktober för fastställande vid fullmäktiges sammanträde i november.
- Att det kommunfullmäktigemöte som behandlar budgeten ska förläggas
tidigare på eftermiddagen, för att budgeten på ett seriöst och klokt sätt,
utan tidspress, ska kunna behandlas även av dem som ska upp och arbeta
dagen efter.
Beslutsunderlag
Motion från Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S), och Lennart
Gustavsson (S) 2017-10-31
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 209
Utdrag:

Ekonomichefen
Kommundirektören
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Ks § 300 Planering av nya bostadsområden –
medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0194
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2018-05-17.
Ärendebeskrivning
I medborgarförslag från Eva Dillner och Kerstin Augustsson, Eksjö,
framförs synpunkter på den så kallade ”tre-kilometersstaden” som innebär att
Eksjös tillväxt så långt det är möjligt, bör samlas inom en tre kilometers radie
från stadskärnan.
Enligt förslagsställarna innebär det att ifall man ritar en trekilometers radie
från Stora torget i Eksjö, kommer tätortsbebyggelsen att nå ända ut till
Qvarnarps gård, Nifsarpsmaden, Talludden, Persö, Lyckeberg, Soåsasjön,
Stopté, Kvänsås, Trehörningen, samt Björka. Förslagsställarna ställer frågan
om det är det medborgarna vill ha, och refererar till ett antal insändare i
Smålands-Tidningen.
Vidare anförs att den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel kraftigt
har minskat de senaste decennierna och anges idag till under 50 procent. Att
kunna odla egen mat är en viktig del i civilförsvaret och i säkerhetspolitiken.
Den naturliga självförsörjningsgraden är begränsad. Den svenska
livsmedelsproduktionen är en av de mest skonsamma för djur och natur.
Sverige tillåter färre gifter, djurens behov tillgodoses i större utsträckning än i
andra länder. Naturen ger återhämtning och tystnad och skapar utrymme för
lugn och ro, sinnena återkopplar till naturens dofter och läten. Verksamheter
som FOBO och Mandelmanns gård borde prioriteras. Kropp och själ får den
återhämtning den så väl behöver.
Förslagsställarna vill att Eksjö kommun vid planering av nya
bostadsområden, inom varje område lämnar orörd naturmark och skapar öar
av bebyggelse med naturstråk emellan. Det ska även finnas egna eller
gemensamma täppor för odling.
Vid bostadsplanering ska man tänka på att
- Unga ska kunna flytta till första lilla lyan
- Att unga kan köpa eget hem när de bildar familj
- Att man kan bo kvar när barnen flyttar ut
- Att det ska byggas 50+ boende
- Att det ska finnas naturnära äldreboenden
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Eva Dillner och Kerstin Augustsson 2017-11-01
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 210
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn

Justerandes sign
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Ks § 301 Om forskningsresanden Otto
Nordenskjöld från Hässleby, Mariannelund –
medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0200
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsnämnden
med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2018-05-17.
Ärendebeskrivning
Tore Sand, Edshult, framför i medborgarförslag 2017-11-10 följande.
Det är märkligt att en av kommunens mest kända forskningsresande,
polarforskaren filosofie doktorn och professorn Otto Nordenskjöld (18691928) bördig från Sjögle, Hässleby, inte har fått den uppmärksamhet han
förtjänar här hemma.
En av hans mest kända expeditioner är Antarktis-expeditionen 1901-1903.
Han ledde även flera andra expeditioner till olika platser i världen. Eldslandet
och Patagonien 1895-1897, Alaska och Klondike 1898, Grönland 1909, med
flera.
Lagom till 100-årsminnet av expeditionen till Antarktis, sände SvT 2 en
dokumentär ”Hjältarna på Antarctic”
Förslagsställaren föreslår därför att möjligheten att arrangera en permanent
utställning om Nordenskjöldarna, utreds. Besöksnäringen är viktig för Eksjö
kommun, här finns verkligen ett ”guldägg”.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Tore Sand, 2017-11-10
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 217
____________________________________________________________
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 302 Bygg inga bostäder på åkermarken i
Kvarnarp – motion
Dnr 2017-KLK0209
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad motion till samhällsbyggnadsnämnden med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2018-05-17.
Ärendebeskrivning
Eva Ekenberg (MP), framför i motion 2017-11-15 att åkermarken överallt i
världen är en tillgång. Åkermarken behövs för att föda oss människor, både
nu och i framtiden. Ändå förstörs god åkermark för alltid när städer och
tätorter tillåts breda ut sig, trots att åkermark är en ändlig resurs som inte kan
tillverkas.
Vidare framförs att i takt med klimatförändringarna och en växande
befolkning i världen, blir odlingsbar mark en bristvara. Klimatförändringarna
kommer att påverka odlingsmöjligheterna för miljarder människor, bland
annat genom havsnivåhöjning och ökenutbredning. Det är därför ett allvarligt
problem att värdefull åkermark går förlorad till väg- och husbyggen. Mer folk,
minskande odlingsbara ytor och lägre skördar, riskerar att leda till verklig
livsmedelsbrist i världen. Åkermarken kommer därför att bli en bristvara
överallt inom en snar framtid.
Enligt Naturskyddsföreningen har under de senaste åren mer än 7 000 hektar
av Sveriges åkermark använts till bebyggelse. Görs ingenting kommer
utvecklingen att fortsätta i allt snabbare takt.
Motionären anser att det finns ett moraliskt ansvar för att livsmedel
produceras, både lokalt och globalt. God åkermark är en förutsättning för att
kunna producera svenska livsmedel. Eksjö kommun, liksom alla andra
kommuner, har ensamrätt att bestämma var och hur det byggs. Det innebär
att man kan ta ansvar för en hållbar utveckling i den egna kommunen. Fler
bostäder behöver byggas i Eksjö, men inte på åkermarken i Kvarnarp. Byggs
vägar och bostäder på åkermarken, är den förlorad för alltid. Det är viktigt att
vara rädd om den lilla andel åkermark som finns i Eksjö kommun, den
kommer att behövas i framtiden.
Med hänvisning till ovanstående, yrkar Miljöpartiet på
att åker-, betes- och ängsmarkerna i Kvarnarp ska skyddas från exploatering,
det vill säga mot byggande av nya bostäder och bostadsområden.
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Beslutsunderlag
Motion från Eva Ekenberg, 2017-11-15
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 218
____________________________________________________________
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 303 Trafikverkets kommentarer på
synpunkter angående föreskriften om
hastighetsförändring på väg 32
Dnr 2017-SbN
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överklaga Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 32 i
Jönköpings län.
Ärendebeskrivning
Våren 2016 remitterade Trafikverket ett förslag till systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard (TRV 2016/19427).
Eksjö kommuns yttrade att kommunen för vägdelar 1 och 2 motsatte sig en
sänkning, och ansåg 90 km/tim fortsatt skulle gälla och att Trafikverket
skyndsamt skulle arbeta för en mittseparering innebärande att hastigheten
kunde höjas till 100 km/tim.
Sommaren 2017 remitterade Trafikverket förslag till nya föreskrifter på väg
32, Jönköpings län. Eksjö kommun hänvisade i remissvaret till tidigare svar i
frågan. I november 2017 inkom Trafikverkets kommentarer på synpunkter
angående föreskrifter om hastighetsförändring på väg 32, varvid framkom att
Trafikverket fattat beslutet om föreskrifterna den 18 september. Bilagda
föreskrifter angav att dessa träder i kraft den 15 november 2017.
Utgångspunkten för Eksjö kommuns överklagan är att värna kommunens
attraktivitet i den östra länsdelen. En sänkning av hastigheten på kommunens
viktigaste vägar skickar fel signaler om möjlighet för arbetspendling och att
studera på andra orter.
Väg 32 är en viktig pendlingsväg mellan Eksjö och Vetlanda söderut, liksom
mot Tranås norrut. Vägens nuvarande standard uppfattas på långa avsnitt
som 90-standard. Beräkningar på samhällsekonomisk grund som stödjer
sänkning av hastigheten på den aktuella sträckan saknas i det underlag
kommunen tagit del av. Eksjö kommun har samma uppfattning när det gäller
väg 31 mot Kalmar/Växjö där Trafikverket också har aviserat sänkt hastighet.
I relationen med Nässjö och Jönköping har förbättrade tågförbindelser en
stor potential till förbättrade pendlingsmöjligheter. En överflyttning av
resenärer till tåg skulle vara mycket positivt för trafiksäkerhet och miljö.
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Eksjö, Nässjö och Vetlanda har i samförstånd tagit fram ett underlag,
Höglandsspår för framtiden, som redovisar ett förslag till reinvesteringar och
elektrifiering av sträckorna Eksjö – Nässjö och Vetlanda – Nässjö. Föreslagna
åtgärder bygger på flerpartsfinansiering mellan stat, region och kommun.
Beslutsunderlag
Överklagande till Trafikverket, skrivning av kommundirektör Tord Du Rietz,
2017-12-11
___________________________________________________________
Utdrag:

Trafikverket
Samhällsbyggnadssektorn
Trafikingenjören
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Ks § 304 Beviljade hemtjänsttimmar – annan
utförare än kommunen
Dnr: 2016-Socn0128
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning och bakgrund
Socialnämnden har uppdragit till myndighetschef att utreda möjligheten att
avslå ansökan om bistånd i form av städning för brukare som inte har
omvårdnadsinsatser, då behoven kan tillgodoses på annat sätt (privat
utförare), då kostnaden för den enskilde skulle bli densamma, eller lägre, än
avgiften för äldreomsorg.
Enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, (SoL), har den som inte själv kan tillgodose
sina behov, eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd för
sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. För att uppnå
en skälig levnadsnivå kan den enskilde ha rätt till bistånd enligt SoL i form av
städhjälp.
När det gäller rätten till bistånd finns det inga begränsningar i 4 kap. 1 § SoL,
om vad den enskilde kan ansöka om. Den enskildes behov avgör om
socialtjänsten beviljar bistånd och hur det i så fall ska utformas.
Om en insats beviljats med stöd av 4 kap.1 § SoL, är det ett gynnande beslut
som enligt huvudregeln inte kan ändras till den enskildes nackdel eller
återkallas. Även om ett tidsbegränsat beslut om hemtjänstinsatser har löpt ut
och nämnden istället vill ge insatserna med stöd av befogenhetslagen, har den
enskilde alltid rätt att begära att insatserna ska prövas och ges med stöd av
SoL.
Av domar från regeringsrätten framgår att en kommuns ekonomiska
förhållanden inte kan tillmätas betydelse vid bedömningen av begreppet
skälig levnadsnivå, och därmed ger det inte heller förutsättningar för
omprövning av beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare Åsa Löfkvist, 2017-10-03
Socialnämndens beslut 2017-11-08, § 156
Utdrag:

Sociala sektorn
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Ks § 305 Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisade ärenden anmäls.
Ärendebeskrivning

Följande ärende anmäls:
Protokoll PKS 2017-10-12
Skrivelse till kommunstyrelsen m. fl. från Cirkus Olympia
Protokoll samverkansmöte 2017-10-16
Protokoll Biståndsenheten, Lokal samverkan 2017-10-09
Protokoll MBL 2017-09-25
Protokoll MBL 2017-09-25 (2)
Protokoll Samverkan 2017-09-25
Protokoll MBL 2017-09-25 (2)
Anteckningar Samverkansgrupp 2017-09-15
Protokoll Biståndsenheten, Lokal Samverkan 2107-09-11
Protokoll MBL 2017-09-06
Protokoll Biståndsenheten, Lokal samverkan 2017-05-22
Protokoll Samverkan 2017-04-11
Protokoll Samverkan 2017-04-05
Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2018
-----
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Ks § 306 Utskottsprotokoll 2017-11-07, 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 2017-11-07, samt beslut
fattade med stöd av delegation redovisas.
-----
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Ks § 307 Nämndernas protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nämndernas protokoll anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från
Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-08,
Samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-08,
Socialnämnden 2017-11-08, samt
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-11-08 redovisas.
-----
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