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Ks § 4 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande

Innehåll
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Ks § 24 Fristående förskola, ansökan ...................................................................................29
Ks § 25 Cykelövergångsställe vid korsningen Jungfrugatan – Regementsgatan,
medborgarförslag .....................................................................................................................30
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-02-07

Sammanträdesdatum

4 (37)

Ks § 26 Låt gatlamporna vara tända även mellan kl. 00.00 till 05.00,
medborgarförslag .....................................................................................................................31
Ks § 27 Eksjö kommun bjuder in till, och står för utgivningen av en antologi,
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Ks § 28 Fyllnadsval efter Annelie Hägg (C) i Eksjö Stadsutveckling ...............................33
Ks § 29 Fyllnadsval efter Carina Lindström (M) som ombud vid årsstämmor
2016-2019 i Eksjö Stadsutveckling ........................................................................................34
Ks § 30 Utskottsprotokoll 2016-09-13, och beslut fattande med stöd av
delegation ..................................................................................................................................35
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Ärendebeskrivning

Följande ärenden tillkommer:
Sabeln Fastigheter AB, bolagsordning
Svärdet Fastigheter AB, bolagsordning
Fyllnadsval efter Annelie Hägg (C) i styrelsen för Eksjö Stadsutveckling AB
Fyllnadsval efter Carina Lindström (M) som ombud vid årsstämmor 20162019 i Eksjö Stadsutveckling
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Ks § 5 En folkomröstning om bebyggelse eller
inte bebyggelse på Forsellska gården ska
hållas som grund för beslutsfattande, och i
demokratisk anda – medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0238
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utifrån redovisade slutsatser avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Jan Pilefelt föreslår i medborgarförslag att en folkomröstning ska genomföras
avseende användandet av fastigheten Ciselören 1. Enligt förslagsställaren
anser många Eksjöbor, men även affärsinnehavare och fastighetsägare i
Gamla stan, att platsen ska förbli öppen. Det finns även de som tror att det
öppnar upp Gamla stan, så att affärsdöden där kan begränsas. Bebygger man
tomten, låser man möjligheterna för all framtid.
I augusti 2015 utbröt en brand på fastigheten Ciselören 1 i Gamla stan, Eksjö.
Under våren 2016 stod klart att det kommunala bolaget Eksjö Stadshus AB
förvärvar bolaget som äger fastigheten och tomten, med syfte att driva
projektet om en återuppbyggnad.
I maj 2016 anordnade Eksjö kommun en allmän föreläsning kring bebyggelse
i kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer, och en gemensam workshop
genomfördes. Syftet var att samla in medborgarnas synpunkter kring en
återuppbyggnad.
Våren 2016 byggdes ett trädäck som täcker resterna av det som finns kvar
efter rivningen av den nedbrunna fastigheten. Syftet med trädäcket har varit
att tillgängliggöra platsen, och gynna stadsbilden tills en ny fastighet byggs.
Dock har det inte varit aktuellt att det öppna torget förblir permanent då det
bland annat strider mot Gamla stans unika karaktär.
Den omslutna bebyggelsen och den täta samlingen av hus med
kulturhistoriska värden utgör Gamla stans karaktär. Det är även av värde att
stadsplanen bevaras, till exempel den gamla rutnätsplanen, och historiska
värden som att Vaxblekargränd även i fortsättningen får vara en gränd.
Utöver detta måste hänsyn tas till att byggnadsminnesförklaringen finns kvar,
då bedömningen är att trästaden i sig utgör grunden för
områdesbyggnadsminnet. Samtliga dessa delar ställer krav på en
återuppbyggnad och ett bevarande av kulturarvet.
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Förslagsställaren anser att en återuppbyggnad inte ska ske. Han menar att det
finns flera kommuninnevånare som har samma åsikt. Förslagsställaren
föreslår därför att en folkomröstning i frågan ska genomföras.
Folkomröstning är en möjlighet för enskilda kommuninnevånare att kunna
påverka ett beslut som tillkommit genom kommunens förtroendevalda
församling. För att detta ska ske ska den enskilde medborgaren redovisa
namnlistor omfattande 10 procent av kommunens invånare. Även om 10
procent av kommuninnevånarna önskar en folkomröstning kommer den inte
att genomföras om 2/3 av kommunfullmäktiges ledamöter anser att en
folkomröstning inte är nödvändig. Även om en folkomröstning förordar ett
alternativ, behöver kommunfullmäktige inte tillstyrka förslaget. En kommunal
folkomröstning är endast rådgivande.
Utifrån den debatt som uppstått i lokal press, sociala medier och i samtal
mellan kommuninnevånare och politiska företrädare, har de olika alternativen
kunnat belysas ur såväl kulturella, sociala som ekonomiska aspekterna. Detta
gör att kommunfullmäktiges ledamöter har underlag till vad en majoritet av
kommuninnevånarna anser vara det bästa alternativet för fastigheten
Ciselören 1 och vad en folkomröstning skulle innebära. Utifrån redovisade
slutsatser föreslås att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jan Pilefelt, Eksjö, 2016-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-17, § 243
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2016-12-08
Ledningsutskottet 2016-12-13, § 189
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-02-07

Sammanträdesdatum

7 (37)

Ks § 6 Walk of Fame på Norra Storgatan i
Eksjö, medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0197
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Xx, Eksjö, framför i medborgarförslag att man borde använda Norra
Storgatan till att skapa en Walk of Fame, genom att hedra såväl levande som
döda Eksjökändisar med en platta med namn och eventuellt en stjärna. Idag
finns redan plattor i mitten av gatan, där minnesplattorna kan läggas in.
Förslagsvis läggs ett namn ut per år, gärna i samband med något större
evenemang såsom stadsfesten, som nästa år fyller 10 år.
Enligt genomförd utredning finns inga möjligheter att upprätta en ”Walk of
Fame” på Norra Storgatan på grund av ett antal hinder ur arkitektsynpunkt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-09-09
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22, § 193
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-02, § 316
Tjänsteskrivelse från fritidschef Stefan Hallberg, 2016-12-15
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-01-18, § 167
____________________________________________________________
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Ks § 7 Skriv in i översiktsplan ”Eksjö – en
vindkraftsfri kommun”, samt skrota nuvarande
vindbruksplan - medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0232
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att vidhålla kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 22, och därmed avslå
medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-01, att remittera rubricerat
medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2017-04-20.
Lars E Björck, Hult, framför i rubricerat medborgarförslag att Eksjö
kommun ska skriva in i översiktsplanen att Eksjö kommun är en vindkraftsfri
kommun, och att nuvarande vindbruksplan ska ”skrotas”. Förslagsställaren
anser bland annat att vindkraft är ett intrång i allemansrätten och att vindkraft
innebär natur- och kulturvandalisering. Vidare framförs att vindkraft är
orimligt dyrt, och ett sätt att subventionera energi som exporteras till utlandet
där storbolag tar vinsten. Hembygdens minimala ”byapeng” betraktar
förslagsställaren som en muta för att tysta protesterna.
Kommunfullmäktige antog nuvarande översiktsplan 2013-09-26.
Översiktsplanen ska aktualitetsprövas någon gång per mandatperiod.
En angelägen fråga att behandla i samband med den rullande översiktsplaneringen är kommunens hantering av vindbruksfrågor. Kommunstyrelsen
beslutade 2016-02-09, § 22, att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att
upprätta förslag till vindbruksplan, att utgöra ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E Björck, 2016-10-17
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20, § 221
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 321
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 22
Tjänsteskrivelse, 2017-01-10
Samhällsbyggnadssektorns beslut 2017-01-18, § 2
___________________________________________________________
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Ks § 8 Fixa till ekbacken utanför biblioteket medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0196
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-22, § 192, att remittera rubricerat
medborgarförslag till kommunstyrelsen, och att återredovisning ska ske till
kommunfullmäktige senast 2017-03-23.
Förslagsställaren påtalar att det är synd att ekbacken utanför biblioteket i
Eksjö inte används till något och föreslår att den fixas till genom att ta bort
sly och klippa gräset. Vidare föreslås att soffor sätts ut och att en grillplats
anordnas. Bibliotekets balkong skulle kunna användas för visaftnar, och vid
sådana tillfällen skulle ekbacken kunna användas som publikplats.
Området vid ekbacken ägs av Eksjö kommunfastigheter AB som i sin tur har
avtal om skötseln med Skog & Park. Skötseln har inte bedrivits enligt avtalet,
dock ska nu avtalets intention börja tillämpas vilket avser röjning och
rensning av grenar och dylikt, samt skräpplockning. Eksjö
kommunfastigheter är öppna för att kommunen investerar och sköter
ytterligare möblemang med mera i området.
Samhällsbyggnadssektorn arbetar just nu med framtagandet av en
utvecklingsplan för stadsmiljön i Eksjö där området vid ekbacken är
omnämnt. Kulturavdelningen noterar förslagställarens idé om visaftnar och
välkomnar gärna privata initiativ i enlighet med förslaget.
Med anledning av att avtalet gällande skötseln av ekbacken kommer att
tillämpas, anses medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-09-09
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22 § 192
Kommunstyrelens beslut 2016-11-01, § 315
Tjänsteskrivelse, 2017-01-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-01-18, § 3
_________________________________________________________
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Ks § 9 Bolagsordning för Sabeln Fastigheter
AB
Dnr 2017-KLK0025
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bolagsbildning av Sabeln Fastigheter AB,
att godkänna bolagsordning för fastighetsbolaget Sabeln Fastigheter AB,
samt
att godkänna försäljning av fastighetsbolaget Sabeln Fastigheter AB.
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S), Lars Aronsson (S), Ingegerd
Axell (S), Ulla Hägg (S) och Lea Petersson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-17, § 233, att godkänna försäljning av
fastigheterna Eksjö Sabeln 12 och Eksjö Svärdet 1-3.
Styrelsen för Eksjöbostäder AB beslutade 2016-12-12, § 35, att godkänna
försäljning av nämnda fastigheter och att genomföra en så kallad paketering
av fastigheterna.
Med anledning av detta önskar Eksjöbostäder AB följande beslut:
- Godkännande av bolagsbildning
- Val av ledamöter och suppleanter
- Godkännande av bolagsordning
- Godkännande av försäljning av det nybildade bolaget
Bolagsordning för det nya fastighetsbolaget har upprättats och redovisas.
Yrkande

Vid kommunstyrelsen överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S), Lars Aronsson (S),
Ingegerd Axell (S), och Ulla Hägg (S) avslag till att godkänna
bolagsbildning, bolagsordning och försäljning av Sabeln Fastigheter AB,
Lea Peterson (MP) bifall till Diana Laitinen Carlsson (S) m. fl. yrkanden.
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på lagda yrkanden mot avslag, varvid
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna bolagsbildning, bolagsordning, samt försäljning av det nybildade
bolaget Sabeln Fastigheter AB.
Beslutsunderlag

Bolagsordning för Sabeln Fastigheter AB, jämte missiv 2017-02-03
Utdrag:
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Ks § 10 Bolagsordning för Svärdet Fastigheter
AB
Dnr 2017-KLK0026
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bolagsbildning av Svärdet Fastigheter AB,
att godkänna bolagsordning för fastighetsbolaget Svärdet Fastigheter AB,
samt
att godkänna försäljning av fastighetsbolaget Svärdet Fastigheter AB.
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S), Lars Aronsson (S), Ingegerd
Axell (S), Ulla Hägg (S) och Lea Petersson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-17, § 233, att godkänna försäljning av
fastigheterna Eksjö Sabeln 12 och Eksjö Svärdet 1-3.
Styrelsen för Eksjöbostäder AB beslutade 2016-12-12, § 35, att godkänna
försäljning av nämnda fastigheter och att genomföra en så kallad paketering
av fastigheterna.
Med anledning av detta önskar Eksjöbostäder AB följande beslut:
- Godkännande av bolagsbildning
- Val av ledamöter och suppleanter
- Godkännande av bolagsordning
- Godkännande av försäljning av det nybildade bolaget
Bolagsordning för det nya fastighetsbolaget har upprättats och redovisas.
Yrkande

Vid kommunstyrelsen överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S), Lars Aronsson (S),
Ingegerd Axell (S), och Ulla Hägg (S) avslag till att godkänna
bolagsbildning, bolagsordning och försäljning av Svärdet Fastigheter AB,
Lea Peterson (MP) bifall till Diana Laitinen Carlsson (S) m. fl. yrkanden.
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godkännande, proposition på lagda yrkanden mot avslag, varvid
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna bolagsbildning, bolagsordningen, samt försäljning av det
nybildade bolaget Svärdet Fastigheter AB.
Beslutsunderlag

Bolagsordning för Svärdet Fastigheter AB, jämte missiv 2017-02-03
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Ks § 11 Ägardirektiv 2017 för kommunens
helägda bolag
Dnr 2017-KLK0019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv med föreslagna förändringar, samt
att dessa förändringar föreläggs respektive bolag på årsstämma 2017-03-28.
Ärendebeskrivning
Ägardirektiven för Eksjö kommuns helägda bolag Eksjö Stadshus AB,
Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö
Industribyggnader och Eksjö Energi AB ska årligen fastställas vid
bolagsstämman. Direktiv med eventuella förändringar redovisas av ägarens
ombud vid årsstämman.
Dialog om förändringar har förts med respektive bolag.
Beslutsunderlag
Eksjö Stadshus AB´s beslut 2017-01-17, § 93
__________________________________________________________
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Ks § 12 Detaljplan kvarteret Smultronet m. fl.
Dnr 2016-00469, 2016-Sbn0087
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för kvarteret Smultronet m. fl. enligt plan- och
bygglagen 5 kap. 27 §.
Ärendebeskrivning
Kvarteret Smultronet är beläget i Kvarnarp, Eksjö. Syftet med att upprätta ny
detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av villor inom
nuvarande bostadskvarter.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-14, § 194, att uppdra åt
samhällsbyggnadssektorn att upprätta ny detaljplan för kvarteret Smultronet
med flera i Eksjö stad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-06
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-14, § 194, 2016-10-12, § 209,
2016-11-16, § 240
Granskningsutlåtande, 2016-12-13
Behovsbedömning, 2016-12-13
Plan- och genomförandebeskrivning, 2016-12-13
Samrådsredogörelse, 2016-11-20
Plankarta, 2016-10-12
Samhällsbyggnadssektorns beslut 2016-12-14, § 254
____________________________________________________________
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Ks § 13 Arbetsplatsförlagd utbildning,
ersättning
Dnr 2017-BUN0011
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ersättningen för resor från och med 2017 utgör 18,50 kr per mil, samt
att lunchersättningen från och med 2017 utgör 25 kr per dag.
Ärendebeskrivning
Vid Eksjö Gymnasiums yrkesprogram ingår det minst 15 veckors
Arbetsplatsförlagd utbildning, så kallad APL. När eleverna gör sin APL har
de i vissa fall rätt till reseersättning där allmänna kommunikationsmedel inte
kan nyttjas, och lunchersättning om lunch inte kan intas på någon av Eksjö
kommuns skolor.
Under 2016 har elever på gymnasiets yrkesprogram påpekat att ersättningar
vid APL har varit sämre än i närliggande kommuner. För att Eksjö
Gymnasium inte ska missunnas när eleverna ansöker till gymnasiet, har
skolan beslutat att revidera nuvarande APL-ersättningar.
Den nya ersättningsnivån för resor ska följa den skattefria milersättningen
som beslutats av Skatteverket, vilken för 2017 utgör 18,50 kr per mil.
Beloppet höjs då ersättningen höjs av Skatteverket.
Lunchersättningen kommer att höjas från 20 kr till 25 kr per dag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från gymnasiechef Anna Ullman, 2017-01-05
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2017-01-18, § 2
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Ks § 14 Kulturpeng för unga, bidragsform för
ideella kultur- och fritidsorganisationer i Eksjö
kommun
Dnr 2016-Tun0136
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att bidraget Kulturpeng för unga läggs till i
bidragsreglerna för ideella kultur-och fritidsorganisationer i Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning
För att utveckla kulturintresset för unga 12-20 år i Eksjö kommun vill
Kulturavdelningen införa ett nytt bidrag, Kulturpeng för unga. Bidraget ska
syfta till att unga snabbt och enkelt ges möjlighet till ekonomiskt stöd för att
kunna genomföra idéer, samt uppmuntra unga till nytänkande och till att
använda sin vilja och kraft för att påverka och skapa något för andra
ungdomar i Eksjö kommun.
Dagens befintliga bidragssystem gör att det kan upplevas som byråkratiskt
och krångligt att söka bidrag, samt att den som söker ett bidrag måste vara
föreningsansluten. Genom att införa ett bidrag där unga människor utan krav
på föreningstillhörighet ges möjlighet att förverkliga sina idéer hoppas
Kulturavdelningen på en tillväxt och utveckling av kulturintresset bland Eksjö
kommuns unga.
Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Lars Aronsson (S) och Diana Laitinen Carlsson (S) bifall till Tillväxt- och
utvecklingsnämndens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén 2016-10-31
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2016-11-16, § 135
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 358
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2016-12-14, § 150
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Ks § 15 Kompletterande taxor och avgifter,
konstgräsplanen på Ränneborg, Eksjö
Dnr 2016- Tun 0157
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för konstgräsplanen på
Ränneborg, Eksjö, att gälla från och med 2017-04-01.
Ärendebeskrivning
Ränneborgs idrottsanläggning i Eksjö kompletteras under vintern 2016/2017
med en konstgräsplan där det tidigare låg en grusplan för fotboll. Eftersom
driftskostnaderna för en konstgräsplan är högre än för en grusplan behöver
kommunfullmäktige fastställa ny taxa för hyra av planen.
Samtliga idrottsanläggningar som kommunen driver är belagda med en
hyreskostnad för de som brukar dem. Därav bör även konstgräsplanen ha en
enskild hyrestaxa.
Förslag för taxor och avgifter för konstgräsplanen har tagits fram enligt
följande:
Föreningar ungdomsverksamhet inom Eksjö kommun 110 kr/tim
Föreningar vuxenverksamhet inom Eksjö kommun
260 kr/tim
Övriga från Eksjö kommun
350 kr/tim
Föreningar och övriga, ej från Eksjö kommun,
maj – oktober
400 kr/tim
november – april
600 kr/tim
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fritidchef, Stefan Hallberg 2016-12-09
____________________________________________________________
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Ks § 16 Partistöd 2017
Dnr 2017-KLK0020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att partistödet år 2017 ska vara oförändrat 15 700 kronor i grundstöd och
9 400 kronor per mandat.
Ärendebeskrivning

Syftet med partistödet är att stärka partiernas roll i den kommunala
demokratin. Det kommunala partistödet är avsett för det lokala partiarbetet
som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Fullmäktige måste, enligt antaget regelverk, besluta om att de partier som får
partistöd ska redovisa att stödet har använts för sitt ändamål, det vill säga att
stärka partiets ställning i den lokala demokratin och lokala partiarbetet.
Redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnat till kommunen
senast 30 juni.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-09-25, § 144, ska såväl grundstödet
som det mandatbundna stödet årligen justeras med konsumentprisindex –
KPI, i augusti året innan, varefter bidraget ska avrundas uppåt till närmast
100 kr. Gällande regler innebär oförändrat partistöd för 2017, eftersom KPI i
augusti 2016 var negativt.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår därför att partistödet år 2017 behålls
oförändrat 15 700 kr i grundstöd och 9 400 kr per mandat, och att
utbetalning ska ske snarast efter att ansökan kommit in.

Justerandes sign

Parti

Mandat

S
C
M
KD
SD
MP
L
Summa

16
11
10
4
4
3
1

Grundstöd
15 700
15 700
15 700
15 700
15 700
15 700
15 700

Utdragsbestyrkande

Mandatbundet
stöd
150 400
103 400
94 000
37 600
37 600
28 200
9 400

Summa
166 100
119 100
109 700
53 300
53 300
43 900
25 100
570 500
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Ks § 17 Omfördelning av medel från
Kommunledningskontorets investeringsbudget
till Tillväxt- och utvecklingssektorn
Dnr 2017-Tun0004
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 150 tkr omfördelas från Kommunledningskontorets investeringsbudget
till Tillväxt- och utvecklingssektorn.
Ärendebeskrivning
Under hösten 2016 påbörjades arbetet med att anlägga en skateanläggning vid
Storegårdsområdet, Eksjö. Budgeten för investeringen omfattar totalt
1 964 tkr fördelat på 2016 och 2017. Då entreprenören påbörjade arbetet
framkom ändringar och tilläggskostnader om 500 tkr. Tillväxt- och
utvecklingssektorn kan inom befintlig budget för 2017 omfördela 350 tkr,
dock saknas 150 tkr för att kunna fullfölja skateanläggningen.
Vid diskussioner har framkommit att kommunledningskontoret kan avvara
150 tkr till tillväxt- och utvecklingssektorn för att fullfölja investeringen och
få skateanläggningen klar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektorekonom, Nina Bertilsson 2016-12-06
Tillväxt- och utvecklingsnämndes beslut 2017-01-18, § 166
____________________________________________________________
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Ks § 18 Budgetuppföljning, KLK
Dnr 2016-KLK0051
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna budgetuppföljning per 2016-11-31 och 2016-12-31.
Ärendebeskrivning
Nämnderna och ledningsutskottet har behandlat budgetuppföljningar per
2016-11-31. Ekonomichefen föredrar det preliminära resultatet per
2016-12-31.
Sektorerna har förbrukat 906,2 mnkr vilket motsvarar 101 procent av
budgeten eller 4,9 mnkr högre än budget.
Verksamhetens nettokostnad, som förutom sektorernas nettokostnader också
innefattar pensioner och budgeterade medel som inte är utlagda på
sektorerna, är 930,4 vilket motsvarar 99,1 procent av budgeten eller 8,5 mnkr
lägre än budget.
Skatteintäkter och utjämningsbidrag är 957,6 vilket är 11,3 mnkr högre än
budget. Tillsammans med budgetöverskott för finansnettot blir årets resultat
39,1 mnkr vilket är 22,8 mnkr högre än budgeterat (16,3 mnkr). I procent av
skatteintäkter och bidrag motsvarar resultatet 4,1 procent mot budgeterat 1,7
procent.
Det stora överskottet beror främst på statsbidrag för flyktingverksamhet, dels
sådant som ingår i utjämningsbidraget och dels i verksamheternas
nettokostnader i form av bidrag från migrationsverket. Statsbidrag för ökad
bostadsbyggande om 6,5 mnkr som utbetalades i december bidrar också till
överskottet. Utan överskott av medel från migrationsverket skulle sociala
sektorn redovisat ett underskott på 17 mnkr, vilket är en stor utmaning att
hantera i kommande budget.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2017-01-17, § 191
Samhällsbyggnadsnämndes beslut 2016-12-14, § 255
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2016-12-14, § 192, 2017-01-18, § 3
Socialnämndens beslut 2016-12-14, § 161
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2016-12-14, § 149, 2017-01-18,
§ 165
___________________________________________________________
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Ks § 19 Internbudget 2017
Dnr 2016-KLK0273
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna internbudgeten för 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-10-20 § 209, fastställt sektorsramarna för
budget 2017. Internbudget har därefter upprättats inom respektive sektor och
behandlats i nämnderna i december och januari.
Ekonomiavdelningen har sammanställt sektorernas internbudgetar i ett
dokument, vari respektive sektor på verksamhetsnivå redovisar sin budget,
samt de större verksamhetsförändringar och riskavvägningar som gjorts.
Budgetuppföljningen innevarande år ska ske utifrån redovisat
internbudgetdokument.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20, § 209
Budgetunderlag från ekonomiavdelningen
Ledningsutskottets beslut 2016-12-13, § 190, 2017-01-17, § 3
Samhällsbyggnadssektorns beslut 2016-12-14, 256
Barn- och ungdomssektorns beslut 2016-12-14, § 197
Socialnämndens beslut 2016-12-14, § 162
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2016-12-14, § 151
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Ks § 20 Bokslutsprognos, internbudget 2017
Dnr 2016-SocN0128
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till sociala sektorn att göra en analys av de beviljade
hemtjänsttimmarna på insatsnivå och uppföljningarna av de beviljade
hemtjänstinsatserna,
att uppdra till sociala sektorn att utreda effekterna av hemtagningsteam och
hur hemtagningsteam och korttidsplatser kan utnyttjas,
att uppdra till sociala sektorn att utreda om beviljade hemtjänststädinsatser
kan utföras av HIA,
att uppdra till sociala sektorn att göra en analys av volymen av
hemsjukvårdspatienter där en jämförelse mot andra kommuner ska ingå i
analysen, samt
att uppdra till sociala sektorn att utreda om det finns andra
användningsområden av resurserna som är avsatta till HVB-Grenadjären.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2016-12-14, § 162, om internbudget 2017 där ett
uppdrag till sektorn var att göra en bokslutsprognos för 2017 att redovisa till
kommunstyrelsen. Bokslutsprognosen är upprättad utifrån rådande
omvärldsfaktorer och tilldelad budgetram. Det finns flera osäkerhetsfaktorer
som prognostiseras leda till negativa avvikelser jämfört mot budget.
Inom äldreomsorg ordinärt boende har de beviljade hemtjänsttimmarna ökat
under 2016 och med nuvarande volym kommer budgeten för beviljade
hemtjänsttimmar att överskridas 2017.
Inom hemsjukvården och biståndsenheten kommer budgeten för
personalkostnader att överskridas på grund av att tjänster inledningsvis är
besatta av personal från bemanningsföretag.
Inom stöd och service till funktionshindrade påverkas sektorns budget av
Försäkringskassans striktare bedömningar om personlig assistans.
Inom socialt stöd är en stor andel av sektorns budget för barn-, ungdomsoch vuxenplaceringar redan intecknad, vilket medför att eventuella nya
placeringar under året kommer medföra en negativ avvikelse mot budget.
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I redovisad utredning framkommer prognoser för
- Äldreomsorg särskilt boende
- Äldreomsorg ordinärt boende
- Hälso- och sjukvård
- Stöd och service till funktionshindrade (LSS/SFB)
- Socialt stöd
- Flyktingverksamhet
- Sektorsövergripande och övrigt
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2017-01-18, § 2
________________________________________________________
Utdrag:

Sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-02-07

Sammanträdesdatum

26 (37)

Ks § 21 Inför daglig verksamhetsersättning,
retroaktivt - medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att beakta förslagen i pågående utredning, samt
att därmed förklara medborgarförslagen besvarade.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har 2016-11-21 kommit in om att kommunen ska införa
habiliteringsersättning retroaktivt från 2016-01-01.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Rickard Gustavsson, Eksjö, 2016-11-21
Medborgarförslag från Elin Sixtensson, Eksjö, 2016-11-21
Medborgarförslag från Kajsa Wede, Eksjö, 2016-11-21
Medborgarförslag från James Vrÿ, Eksjö, 2016-11-21
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15, § 272
____________________________________________________________
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Ks § 22 Återinförande av
habiliteringsersättning - medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att beakta förslagen i pågående utredning, samt
att därmed förklara medborgarförslagen besvarade.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag om återinförande av habiliteringsersättning, med
retroaktivitet från 2016-01-01, har inkommit. Samtliga medborgarförslag
noterar att människor med funktionsnedsättning inom LSS ska erbjudas en
likvärdig behandling, samt förtjänar respekt för utfört arbete inom
kommunalverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2015, § 321, att avveckla
habiliteringsersättningen till omsorgstagare inom daglig verksamhet. Beslutet
resulterade i ett stort antal medborgarförslag om att återinföra
habiliteringsersättningen för målgruppen, och förvaltningen fick i uppdrag att
utreda konsekvenserna av beslutet, samt att göra en ekonomisk jämförelse
mellan de olika grupper som har beslut om insatsen daglig
verksamhet/sysselsättning.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-04, § 266, att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda mer rättvisa alternativ till att motivera samtliga berörda
omsorgstagare att gå till daglig verksamhet. Uppdraget redovisas i
socialnämnden i februari och till kommunstyrelsen i mars.
Medborgarförslagen har samma inriktning och motivering som tidigare
inkomna och kan därför inkluderas i pågående utredning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-22 § 321
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04, § 266
Tjänsteskrivelse från socialchef Ulla Henriksson, 2017-01-12
Socialnämndens beslut 2017-01-18, § 3
___________________________________________________________
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Ks § 23 Förlängning av tillstånd till befintlig
40kV luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i
Eksjö kommun
Dnr 2016-SbN0088
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inte har någon erinran avseende förlängning av tillståndet för E.ON
Elnäts befintliga 40kV luftburna kraftledning mellan Gyesjön och Eksjö i
Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, så kallad
nätkoncession för linje. I en ansökan för nätkoncession för linje ska det enligt
lagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning, vilken upprättas efter genomförd
samrådsprocess. Innan beslut, skickas ansökan på remiss för yttrande till
bland annat länsstyrelse, kommun, fastighetsägare och andra som berörs av
ansökan.
Mät- och exploateringschefen noterar i yttrande att Eksjö kommun, i
egenskap av markägare, inte har någon erinran avseende förnyelse av
tillståndet för E.ON Elnäts befintliga 40kV luftburna kraftledning mellan
Gyesjön och Eksjö kommun.
Beslutsunderlag
Samrådsunderlag från E.ON, november 2016
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Thomas Hellström,
2017-01-03
Ledningsutskottets beslut 2017-01-17, § 4
_________________________________________________________
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Ks § 24 Fristående förskola, ansökan
Dnr 2017-BUN0005
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Södra Vedbo Pastorats förskoleenhet som fristående förskola.
Lars Aronsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Södra Vedbo Pastorat har ansökt om godkännande som huvudman för en
fristående förskola. Ställningstagandet gäller endast för bedrivande av
verksamheten, inte för t.ex. lokal, kost och bygglov.
Södra Vedbo Pastorat planerar för att starta förskolan i Kvarnarp, Eksjö, med
kristen profil och naturinriktning. Platser på förskolan erbjuds via
kommunens kösystem. Pastoratet bedriver idag förskola i Nässjö kommun.
Bedömning har gjorts av huvudmannens förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för utbildningen.
Följande bör beaktas och kompletteras i ansökan:
• Frivillighet måste gälla kring deltagande i de konfessionella inslagent.ex. bön
• Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska finnas före
öppnande
• Verksamhetsplanen ska presenteras för barn- och ungdomschefen
före öppnande
Barn- och ungdomsnämnden noterar 2017-01-18, § 4, att under förutsättning
att ovanstående beaktas finns inget att erinra mot att godkänna Södra Vedbo
Pastorats förskoleenhet som fristående förskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Barn- och ungdomschef Tord du Rietz, 2017-01-17
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2017-01-18, § 4
____________________________________________________________
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Ks § 25 Cykelövergångsställe vid korsningen
Jungfrugatan – Regementsgatan,
medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0258
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden
med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2017-06-20.
Ärendebeskrivning

XX föreslår i medborgarförslag att cykelövergångsställe anläggs vid
korsningen Jungfrugatan – Regementsgatan i Eksjö.
Många gånger händer det att bilar nästan kör på cyklisterna, även fast de vet
att det finns två skolor i närheten av övergångsstället. Klara Höglund har själv
nästan blivit påkörd när en bilist inte såg sig för.
Om ett cykelövergångsställe anordnas, vet bilisterna att de måste stanna, och
inga missförstånd uppstår på grund av dålig kommunikation. Ett
cykelövergångsställe skulle göra det tryggare att åka till skolan, och det är
något kommunen ska sikta emot.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, ankommet 2016-11-28
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15, § 273
__________________________________________________________
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Sammanträdesdatum
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Ks § 26 Låt gatlamporna vara tända även
mellan kl. 00.00 till 05.00, medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0006
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat förslag till kommunledningskontoret med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2017-09-21.
Ärendebeskrivning
Gudrun Fleur, Eksjö, framför i medborgarförslag att gatlamporna ska
vara tända även mellan kl. 00.00 till 05.00.
Förslagsställaren skriver att det nog inte undgått någon att känslan av
otrygghet har ökat i Sverige, och då främst bland kvinnor. En bra åtgärd i
Eksjö stad är då att inte släcka varannan gatlampa mellan kl.00.00 till
05.00, som fallet är idag.
Som det nu är planerar förslagsställaren, och flera med henne, att komma
hem före midnatt om man promenerar eller cyklar. Det begränsar deras
frihet. I sammanhanget ska tas med att Eksjö har flera gångtunnlar som
måste passeras då man ska förflytta sig mellan norr och söder. Där
känner man sig särskilt otrygg. Eftersom inte tunnlarna går att ta bort,
skulle otryggheten minska om man vet att det finns full gatubelysning på
båda sidor om dem.
Förslagsställaren påtalar att om Eksjö kommun vill vara attraktiv även
för kvinnor, är det en enkel åtgärd att ha all gatubelysning tänd även
nattetid. I det fallet anser hon att trygghet ska gå före ekonomi.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Gudrun Fleur, 2017-01-16
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-19, § 5
Utdrag:

Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-02-07

Sammanträdesdatum
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Ks § 27 Eksjö kommun bjuder in till, och står
för utgivningen av en antologi,
medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad motion till Tillväxt- och utvecklingsnämnden
med återredovisning till kommunfullmäktige 2017-09-21.
Ärendebeskrivning
Lars E Björck, Hult, framför i medborgarförslag att Eksjö kommun bör
bjuda in till, och stå för utgivning av en antologi, Bildrika
Bygdeberättelser, en beskrivning av hembygdens natur och
kulturupplevelser i ord och bild.
Förslagsställaren framför att Bildrika Bygdeberättelser kan ses som ett
inslag av landsbygdsutveckling, en inbjudan till kommunmedborgare att
aktivt medverka i marknadsföringen av vår kommun, landsbygden och
våra mindre samhällen – i detta fall Hultbygden.
Lars E Björcks tanke är att såväl foton som teckningar, fri som bunden
vers, kan vara intressant och rymmas inom den tänkta antologin.
Vidare framförs att det redan idag finns välformulerade beskrivningar,
men förslagsställaren föreslår en kommunövergripande samlingsvolym,
dels i fullformat men även som sammanfattning. Framtagandet kan gärna
ske i samverkan med Skrivarnätet Småland och övriga kulturinstitutioner
inom bygden.
Slutligen föreslås att under rubriken Bildrika Bygdeberättelser ska
Skurugata och Klinten finnas med, med underrubriken ”En vandring i
Alberts tassemarker”.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E Björck, 2017-01-09
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-19, § 6
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-02-07

Sammanträdesdatum
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Ks § 28 Fyllnadsval efter Annelie Hägg (C) i
Eksjö Stadsutveckling
Beslut
Dnr 2017-KLK0027
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny styrelseledamot i Eksjö Stadsutveckling efter Annelie Hägg (C) utse
Carina Lindström (M).
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-26, § 111, att till styrelseledamot i Eksjö
Stadsutveckling utse Annelie Hägg (C).
Annelie Hägg (C) avsäger sig uppdraget 2017-02-07, varvid Carina Lindström
(M) föreslås till ny styrelseledamot.
____________________________________________________________
Utdrag:

Eksjö Stadsutveckling
De valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-02-07

Sammanträdesdatum
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Ks § 29 Fyllnadsval efter Carina Lindström (M)
som ombud vid årsstämmor 2016-2019 i Eksjö
Stadsutveckling
Dnr 2017-KLK0028
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till nytt ombud vid årsstämmor 2016-2019 med Eksjö Stadsutveckling
efter Carina Lindström (M) utse Annelie Hägg (C).
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-08, § 342, att till ombud vid
årsstämmor 2016-2019 med Eksjö Stadsutveckling utse
Carina Lindström (M).
Carina Lindström (M) avsäger sig uppdraget 2017-02-07, varvid Annelie Hägg
(C) föreslås till nytt ombud.
____________________________________________________________
Utdrag:

Eksjö Stadsutveckling
De valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-02-07

Sammanträdesdatum

35 (37)

Ks § 30 Utskottsprotokoll 2016-09-13, 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 2016-12-13 och 2017-01-17,
samt beslut fattade med stöd av delegation redovisas.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-02-07

Sammanträdesdatum
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Ks § 31 Nämndernas protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nämndernas protokoll anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från
barn- och ungdomsnämnden 2016-12-14, 2017-01-18,
samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-14, 2017-01-18,
socialnämnden 2016-12-14, 2017-01-18, samt
tillväxt- och utvecklingsnämnden 2016-12-14 och 2017-01-18 redovisas.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-02-07

Sammanträdesdatum
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Ks § 32 Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisade ärenden anmäls.
Ärendebeskrivning

Följande ärenden anmäls:
Kommunalt forum 2016-11-11, protokoll
PKS, 2016-11-04, protokoll
Kommunala funktionshinderrådet 2016-11-22, protokoll
HSF, 2016-12-08 (ang budget 2017-2018), protokoll
Laglighetsprövning enligt kommunallagen, dom från Förvaltningsrätten i
Jönköping
Revidering av länstal för mottagande av nyanlända 2017, uppdrag till
Migrationsverket
Beslut fattade med stöd av delegation, socialchefen
Samverkansmöte Socialt stöd – protokoll
Samverkan KomOmsorgen – protokoll
Omsorg i centrum, anteckningar
Protokoll MBL § 19
Protokoll samverkan
Naturbruksutbildning, tillägg till avtal
Pensionärsrådet, protokoll
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

