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Ks § 102 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
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Ks § 109 Körkortsutbildning bör erbjudas alla elever på gymnasieskolan,
medborgarförslag .................................................................................................................... 13
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Ks § 114 Vänskapens Förening - ansökan från kommunstyrelsens integrationspott... 18
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Ks § 116 Höjning av driftbidrag, Höglandets samordningsförbund............................... 22
Ks § 117 Verksamhetsavtal med länets kommuner avseende primärkommunal
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Ks § 120 Förstudie för väg 40 Göteborg-Västervik på delen förbi Eksjö - yttrande ... 27
Ks § 121 Markanvisningsavtal Portalen 1 ........................................................................... 29
Ks § 122 Kulturpris 2017 ...................................................................................................... 30
Ks § 123 Miljövårdspris 2017 ............................................................................................... 31
Ks § 124 Arkitektur- och byggnadsvårdspris 2017 ............................................................ 32

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-05-02

Sammanträdesdatum

5 (46)

Ks § 125 Långsiktig plan för platser inom barnomsorg och grundskola i Eksjö
kommun 2015-2024, revidering ............................................................................................ 33
Ks § 126 Flygdagen 2017-08-20, Norra Smålands Flygklubb .......................................... 35
Ks § 127 Utred möjligheten att bygga ett kulturhus – medborgarförslag ...................... 37
Ks § 128 Landsbygdsutveckling inom Eksjö kommun – medborgarförslag ................. 38
Ks § 129 Husbilsparkering Gjuterigatan 4, Tröskan 3, Eksjö – medborgarförslag ...... 39
Ks § 130 Försäljning av Nannylundsområdet – motion ................................................... 40
Ks § 131 Stärk skyddet vid våra evenemang – motion ..................................................... 42
Ks § 132 Anmälningsärenden ............................................................................................... 44
Ks § 133 Utskottsprotokoll 2017-04-11, och beslut fattande med stöd av
delegation ................................................................................................................................. 45
Ks § 134 Nämndernas protokoll .......................................................................................... 46
-----

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-05-02

Sammanträdesdatum

6 (46)

Ks § 103 Årsredovisning 2016 - Höglandets
kommunalförbund
Dnr 2017-KLK0088
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Diana Laitinen Carlsson (S) till ordförande i ärendet,
att godkänna årsredovisning 2016 för Höglandets Kommunalförbund, samt
att bevilja Direktionen för Höglandets Kommunalförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Annelie Hägg (C) och Bo Bergvall (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning

Direktionen för Höglandets Kommunalförbund har godkänt förslag till
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet.
Utsedda revisorer tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016, samt att förbundets årsredovisning för verksamheten
godkänns.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2016 för Höglandets Kommunalförbund
Revisionsberättelse, daterad 2017-03-24
Direktionsbeslut fört vid sammanträde 2017-03-24
Ledningsutskottets beslut 2017-04-11, § 65
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 104 IT-säkerhetspolicy 2017, Höglandets
kommunalförbund
Dnr 2017-KLK0089
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta IT-säkerhetspolicy för Höglandets kommunalförbund.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2007-03-29, § 184, IT-säkerhetspolicy för Höglandets
kommunalförbund. Policyn är nu i behov av revidering och det har under arbetets
gång framkommit att dokumentet bör delas i en IT-säkerhetspolicy och en
Informationssäkerhetspolicy.
Enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap framgår att
varje myndighet, eller annan offentlig verksamhet, ansvarar för att egna system
uppfyller sådana grundläggande och särskilda säkerhetskrav så att myndighetens
verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Det innebär bland annat att
Höglandets kommunalförbund, i samråd med medlemskommunerna ska
• Upprätta IT-säkerhetspolicy och andra styrande dokument som behövs
för kommunalförbundets och dess medlemskommuners IT-säkerhet,
• Utse en eller flera personer som leder och samordnar arbetet med ITsäkerhet,
• Utifrån risk- och sårbarhetsanalyser och inträffade incidenter, avgöra hur
risker ska hanteras, samt besluta om åtgärder för IT-säkerheten,
• Dokumentera de granskningar och säkerhetsåtgärder av större betydelse
som vidtagits.
Beslutsunderlag
IT-säkerhetspolicy för Höglandets kommunalförbund
Direktionens beslut 2017-03-24, § 15
Ledningsutskottets beslut 2017-04-11, § 62
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 105 Årsredovisning 2016 - Höglandets
samordningsförbund
Dnr 2017-KLK0085
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2016 för Höglandets Samordningsförbund, samt
att bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för
2016.
Diana Laitinen Carlsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2016 för Höglandets samordningsförbund redovisas.
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och
rehabilitering i allmänhet.
Av revisionsberättelsen framgår att samordningsförbundet har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Likaså att
räkenskaperna är rättvisande och att återredovisningen har upprättats i enlighet
med lagen om kommunal redovisning och god revisionssed. Sammantaget
bedöms att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som är uppställda.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016, Höglandets samordningsförbund
Ledningsutskottets beslut 2017-04-11, § 64
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 106 Kvartalsrapport med uppföljning per
2017-03-31
Dnr 2017-KLK0065
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisad rapport och anmäla densamma till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att fastställa upprättad plan för utformning av åtgärder för att minska
underskottet 2017 och 2018.
Ärendebeskrivning
Kvartalsrapport per 2017-03-31 har upprättats och redovisas vid dagens
sammanträde.
Sektorerna har efter första kvartalet förbrukat 26 procent eller 243 mnkr av
driftbudgetens 935 mnkr. Helårsprognosen för sektorerna är ett överskridande
med 27,5 mnkr, varav det största överskridandet görs inom sociala sektorn.
Skatteintäkterna prognostiseras till 0,6 mnkr bättre än budget vilket marginellt
väger upp underskotten hos sektorerna.
Helårsprognosen visar på ett negativt resultat för kommunen om -12,3 mnkr,
vilket motsvarar -1,3 procent av skatteintäkter och bidrag (budgeterat 13,4 mnkr
eller 1,4 procent).
Investeringar för 6,2 mnkr har gjorts till och med 2017-03-31. Prognosen är att
investeringarna vid årets slut ska uppgå till 49,5 mnkr, vilket är 5,2 mnkr lägre än
budgeterade 54,7 mnkr (inkl. tilläggsbudget från 2016).
I helårsprognosen uppnås inga av de finansiella målen.
-

Resultatet prognostiseras till -1,3 procent, lägre än budgetens 1,4 procent

-

Investeringarna självfinansieras inte

-

Soliditeten prognostiseras sjunka från 64 procent till 63,3 procent, målet är
en årlig ökning

-

Finansiellt sparande om 10 mnkr uppnås inte då kassaflödet beräknas bli
negativt
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Plan för utformning av åtgärder för att minska underskottet 2017 och 2018:
2017-05-3—4, Budgetberedning 2018
Sektorsvisa redovisningar av prognos för 2017 och behov för 2018
2017-05-09, FLG
Uppdrag till sektorerna att analysera hur varje sektor kan bidra till att minska
underskottet
2017-05-165 Ledningsutskottet, 2017-05-17 nämnderna
Sektorsvisa redovisningar av tänkbara alternativ för att begränsa underskott
2017-05-23, ledningsgrupp
Redovisa sammanställning av föreslagna åtgärder och förväntade effekter på utfall
2017
2017-06-07, kommunstyrelsen
Redovisa sammanställning av föreslagna åtgärder och förväntade effekter på utfall
2017, eventuellt politiska beslut
2017-06-21, kommunfullmäktige
Eventuellt politiska beslut
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport från ekonomiavdelningen
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 107 Finansrapport per 2017-03-31
Dnr 2017-KLK0075
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapport per 2017-03-31, samt
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Finansrapport per 2017-03-31 har upprättats vid kommunledningskontorets
ekonomiavdelning och redovisas vid dagens sammanträde.
Av rapporten framgår bland annat att aktuell likviditet för kommunen omfattar
-15 mnkr, och 7 mnkr i förvaltade fonder och stiftelser.
Beslutsunderlag
Finansrapport per 2017-03-31
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 108 Befolkningsprognos 2016-2025,
revidering
Dnr 2017-KLK0083
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna reviderad version av befolkningsprognos för perioden 2016-2025.
Ärendebeskrivning

En ny prognos har tagits fram för befolkningsutvecklingen i Eksjö kommun
2016-2025. Anledningen till den nya prognosen är den rådande
flyktingsituationen, som påverkar tidigare redovisade prognoser.
Prognosen baseras på Regionförbundets befolkningsprognos för Eksjö kommun.
Folkmängden beräknas öka med 869 invånare mellan åren 2016-2025.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utvecklingschefen, 2017-03-23
Ledningsutskottets beslut 2017-04-11, § 63
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 109 Körkortsutbildning bör erbjudas alla
elever på gymnasieskolan, medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0024
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget då körkortsutbildning endast kan ges via Fordonoch transportprogrammet, inriktning transport.
Ärendebeskrivning
Annika Andersson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-02-07, att Eksjö
kommun bör erbjuda körkortsutbildning till alla elever på gymnasieskolan.
Förslagsställaren menar att om alla elever erbjuds körkortsutbildning genom
gymnasieskolan, gäller samma förutsättningar för samtliga vilket utgör en
jämlikhetsfråga.
Enligt Skolverket och Transportstyrelsen är syftet med att kunna tillgodogöra sig
kunskaper och färdigheter för olika förarbehörigheter att man ska kunna verka i
sin framtida yrkesroll som yrkesförare inom godstransporter eller
persontransporter, anläggningsförare eller traktorförare efter genomförd
gymnasieutbildning. Förarutbildningen i gymnasieskolan är bland annat styrd av
Skolverkets ämnes- och kursplaner och det är endast vissa ämnen och kurser som
ligger till grund för förarutbildning.
Inom följande tre nationella program får förarutbildning erbjudas:
• Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport
• Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon (endast
körkortsbehörighet B)
• Naturbruksprogrammet (endast traktorkort)
Lokala (egna) kurser i trafikkunskap eller liknande inom gymnasieskolans
nationella program är inte tillåtet sedan gymnasiereformen 2011 (Gy 2011).
Eleverna på Eksjö Gymnasium kan inte erbjudas möjlighet att ta B-körkort inom
ramen för gymnasieskolan då de program som har rätt att erbjuda förarutbildning
inte finns på skolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-03-20
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2017-04-12, § 59
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 110 Försäljning, del av Nannylund 4
2017-Sbn0030
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Carina Lindström till ordförande i ärendet,
att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07, samt
att samråda med Itolv AB´s styrelse för att få del av bolagets intentioner av
Nannylund 4.
Annelie Hägg (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt mellan Eksjö kommun och Itolv AB avseende fastigheten Eksjö
Nannylund 4, benämnd Stamfastigheten, redovisas. Fastigheten försäljs till en
köpeskilling om 1 700 000 kr.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S) ett ändringsyrkande att innan beslut fattas, samråda
med Itolv AB´s styrelse för att få del av bolagets intentioner med Nannylund 4.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Diana Laitinen Carlsson (S) ändringsyrkande mot
ledningsutskottets förslag, varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Diana Laitinen Carlssons (S) ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt
Viljeinriktning
Ledningsutskottets beslut 2017-04-11, § 61
Utdrag:

Kommunstyrelsen 2017-06-07
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Ks § 111 Ej verkställda beslut, kvartal 1
Dnr: 2017-SocN0006
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § skyldighet att till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Socialnämnden har även genom lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till Inspektionen för vård och
omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum.
Rapporteringarna gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på
nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.
Inom verksamhetsområdet finns inga individrapporter detta kvartal av ej
verkställda gynnande beslut eller av avbruten verkställighet.
Nämnden har till IVO rapporterat ett ärende som tidigare varit ej verkställt inom
permanent bostad (enl 5 kap. 5 § eller 5 kap 7 § SoL) där brukaren återtagit sin
ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-04-04
Socialnämndens beslut 2017-04-12, § 51
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 112 Hyror elevhemmen, läsåret 2017/2018
Dnr 2017-BUN0031
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslagna hyresbelopp för läsåret 2017/2018.
Ärendebeskrivning

Enligt gällande hyreskontrakt ska kommunstyrelsen årligen fastställa hyra för
elevhemmen i Eksjö kommun. Följande hyror föreslås för läsåret 2017/2018
(2016 års hyra inom parentes):
Adress
Österströmsvägen

Används av
Riksintagna orienteringselever

Trädgårdsgatan 17

Främst elever på orienteringsgymnasiet med inriktning nationell
idrott (NIU)

3 602 kr (3 532)

I huvudsak elever från estetiska
programmet

3 602 kr (3 532)

Trädgårdsgatan 15
Internet
Trädgårdsgatan

Månadshyra
3 327 kr (3 262)

160 kr (160)

Högskolestudenter

3 400 kr (3 400)

Eleverna betalar hyra i nio månader per år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektorsekonom Nina Delavoux, 2017-03-21
Barn- och ungdomsutskottets beslut 2017-04-12, § 62
Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn
Sektorsekonom
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Ks § 113 Internkontrollplan 2017
Dnr 2017-KLK0064
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisade internkontrollplaner för 2017.
Ärendebeskrivning

Före april månads utgång varje år ska en särskild plan för granskning/uppföljning
av den interna kontrollen upprättas av respektive utskott och nämnd. Planen ska
antas av kommunstyrelsen.
Av planen ska framgå
• vad som ska granskas under året
• vilka reglementen, regler och policyn som berörs
• vem som är ansvarig för granskningen
• när granskningen ska rapporteras
Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga
fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten stärks och
att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert
(SOU 1998:71).
Varje nämnd/utskott har upprättat plan för internkontroll för 2017, som
redovisas för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Ledningsutskottets beslut 2017-03-14, § 47
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-04-12, § 84
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2017-04-05, § 63
Socialnämndens beslut 2017-04-12, § 53
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-04-12, § 213
______________________________________________________
Utdrag

Respektive sektorsekonom
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Ks § 114 Vänskapens Förening - ansökan från
kommunstyrelsens integrationspott
Dnr 2017-KLK0081
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Vänskapens Förening 69 560 kr, med medel från kommunstyrelsens
integrationspott.
Ärendebeskrivning
Vänskapens förening har funnits i två år och verkar för att bland annat ge de
nyanlända och asylsökande en god integration. Under 2015 erhölls ett kommunalt
stöd om 30 tkr, medel som främst finansierade en lokal för de olika aktiviteterna
som genomfördes.
Under 2016 ansökte och fick föreningen ett bidrag om 66 tkr. Anledningen till att
bidraget höjdes berodde på att man fått hyra en lokal genom kommunens försorg,
Vågen Västra 2, där hyran uppgår till 56 400 kr per år.
Vänskapens förening ansöker nu om 69 560 kr ur kommunstyrelsen
integrationspott för föreningar. Medlen avser främst att nyttjas till hyra av
lokalerna Vågen Västra 2, gymnastiksal och simhall.
Lokalhyrorna uppgår sammanlagt till 60 560 kr. Övriga 9 tkr avser dels
administrativa kostnader, dels arrangemangsmedel.
För 2017 planerar föreningen följande utbud:
-

Kursverksamhet (4 olika kursverksamheter)
Språkstöd (4 olika typer av stöd)
Föreläsningar (bl.a. trafiksäkerhet, hjärt-lungräddning, förbyggande åtgärder
för radikalisering av ungdomar)
Ungdomsaktiviteter
Övriga familjeaktiviteter

Verksamheten har en god uppslutning och samarbete sker över
organisationsgränser.
Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Lars Aronsson (S), Ulf Björlingson (M), Diana Laitinen Carlsson (S) och
Lea Peterson (MP) bifall till ledningsutskottets förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
Ansökan från Vänskapens förening, 2017-03-05
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-03-28
Ledningsutskottets beslut 2017-04-11, 66
Utdrag:

Vänskapens förening
Ekonomiavdelningen
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Ks § 115 Ambassadörer Islamiska förening ansökan från kommunstyrelsens integrationspott
Dnr 2017-KLK0074
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för vidare utredning.
Ärendebeskrivning
Ambassadörer Islamiska förening ansöker om 60 tkr ur kommunstyrelsens
integrationspott för föreningar. Ansökan avser följande kostnader:
Lokalhyra 48 tkr/år
El 1 200 kr/år
Försäkring 1 836 kr/år
Internet 6 600 kr/år
Totalt 57 634 kr
Ambassadörer Islamiska förening har ett 80-tal medlemmar. Av deras
årsredovisning för 2016 framgår att verksamheten är mycket bred och omfattar
direkt integrationsstödjande aktiviteter såsom
- Regelbundna integrationsverksamheter för nyanlända i samarbete med
kommunen
- Svenska
- Samhällsorientering
- Lotsar för nyanlända, myndighetskontakter, tolkstöd, information
- Idrottsaktiviter
- Scouting m.m.
Utöver dessa verksamheter ägnar sig föreningen åt studiecirklar om Koranen,
kunskap om Islam, samt firande av egna högtider och bön.
Under 2016 erhöll föreningen ett bidrag motsvarande 60 tkr ur kommunstyrelsens
integrationspott för föreningar.Större delen av bidraget avsåg hyreskostnaden om
48 tkr. Föreningen har dessutom erhållit aktivitetsbidrag från fritidsavdelningen
motsvarande 3 320 kr.
För 2017 planerar föreningen en verksamhet jämförbar med 2016 års utbud.
Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Annelie Hägg (C), Ulf Bardh (C), Maria Havskog (C) och Lars Aronsson
(S) att ärendet återremitteras för ytterligare utredning,
Lea Peterson (M), Ulla Hägg (S) bifall till ledningsutskottets förslag.
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) m. fl. yrkande att återremittera
ärendet mot ledningsutskottets förslag varvid kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
Ansökan från Ambassadörer Islamisk förening, 2017-04-03
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-04-07
Ledningsutskottets beslut 2017-04-11, § 67
Utdrag:

Utvecklingschef Jurgen Beck
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Ks § 116 Höjning av driftbidrag, Höglandets
samordningsförbund
Dnr 2017-KLK0086
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund anhåller om en höjning av
driftbidraget från ägarna till Höglandets samordningsförbund med 25 % i
förhållande till nuvarande nivå. Skillnaden i bidrag ses nedan i avrundade siffror.
”Maximal budget” visar den möjliga uppväxlingen enligt statens medelstilldelning
2017.
Avgiften för 2016 uppgick till 195 tkr.
Ägare
Aneby
Eksjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vetlanda
Region Jönköpings län
Staten
TOTALT

2017
76 000
196 000
352 000
131 000
216 000
311 000
1 282 000
2 564 000
5 128 000

2018
95 000
245 000
440 000
164 000
270 000
389 000
1 603 000
3 205 000
6 411 000

Beslutsunderlag
Brev till ägarna från Höglandets samordningsförbund
Ledningsutskottets beslut 2017-04-11, § 68
Utdrag:

Budgetberedningen

Maximal budget
121 000
302 000
564 000
202 000
343 000
484 000
2 015 000
4 030 000
8 061 000
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Ks § 117 Verksamhetsavtal med länets kommuner
avseende primärkommunal samordning och
utveckling
Dnr 2017-KLK0090
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till samverkansavtal.
Ärendebeskrivning
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) utgör den politiska arenan för den
samverkan länets kommuner bedriver. Kommunerna definierar och fastställer vart
fjärde år vilka prioriterade områden man önskar samverka kring. PKS fastställer
områdena. PKS kan också godkänna nya områden att samverka om under
pågående mandatperiod. Syften med samverkan är att åstadkomma
verksamhetsutveckling, effektivare resursanvändning och högre kvalitet i de
primärkommunala verksamheterna
Avtal gäller mellan Region Jönköpings län och Primärkommunerna i Jönköpings
län, företrädda av Primärkommunernas samverkansorgan.
Avtalet reglerar villkor och finansiering av den verksamhet som länets kommuner
ger i uppdrag till Regionen att vara värdorganisation för.
PKS uppdrag till regionen omfattar samordning och utveckling inom områdena
- social välfärd
- hälso- och sjukvård
- miljösamverkan
- utbildning
- kurs- och konferensverksamhet
- arbetsmarknad och delaktighet för personer som befinner sig långt från
arbetsmarknaden
- andra verksamhetsområden som primärkommunerna är överens att samverka
om.
Beslutsunderlag
Verksamhetsavtal från Region Jönköpings län, 2015-11-26
Ledningsutskottets beslut 2017-04-11, § 69
Utdrag:

Primärkommunalt samverkansorgan
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Ks § 118 Höjning av medlemsavgift 2018,
Mediacenter Jönköpings län
Dnr 2017-KLK0087
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Medlemsavgiften för länets kommuner 2017 uppgår totalt till 8,2 mnkr. För Eksjö
kommuns vidkommande uppgår medlemsavgiften 2017 till 396 tkr, och
2018 till 449 tkr, en ökning om 53 tkr.
Beslutsunderlag
Budgetförteckning, Mediacenter Jönköpings län
Utdrag:

Budgetberedningen
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Ks § 119 Garantihyror av små lägenheter
Dnr 2017-KLK0084
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att förvaltningen tecknar avtal om garantihyror för små lägenheter
inom redovisat projekt.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Eksjö Stadshus AB beslutade att utreda de juridiska
förutsättningarna för kommunen att teckna kontrakt om blockförhyrning/
garantihyra.
Samtliga sektorer inom förvaltningen ser behovet av små lägenheter i Eksjö stad.
Många projekt är på gång, men inget av dessa projekt innebär byggnation av små
enrumslägenheter.
För att klara framtida rekryteringar behövs små lägenheter.
Förvaltningen har under en 2-års period haft ett flertal möten med garnison,
högskola, region m.m. för att diskutera hur man kan stimulera till flera privata
initiativ att bygga och förvalta små lägenheter, då behovet är stort.
Idag är bristen av små lägenheter ett hinder för rekrytering och utveckling.
Högskolan i Jönköping har under ett antal år anlitat Husgruppen för att bygga och
förvalta studentboende i Jönköping.
Garantihyra innebär att om inga lägenheter hyrs ut under ett år, får förvaltningen
gå in och betala 50 procent av den totala hyreskostnaden.
Eksjöbostäder har ca 2000 personer i bostadskö, varav 1000 personer från annan
kommun. Campus i12 har via sitt avtal med högskolan i Jönköping förbundit sig
att garantera lägenheter åt de internationella studenterna. Varje hösttermin
upplevs stor oro över att inte kunna leva upp till detta.
Juridisk utredning har skett i ärendet, där konsekvenserna av att kommunen
blockförhyr lägenheter eller om kommunen lämnar en garantihyra har analyserats.
Enligt 2 kap, 8 § kommunallagen, får kommunen inte ge individuellt riktat stöd till
enskilda näringsidkare, om det inte finns synnerliga skäl.
Tillgången till studentbostäder för internationella studenter är avgörande för
Campus i12:s fortsatta utveckling. Tillgången till boende för en del av de
internationella studenterna utgör en flaskhals och bostadsgarantin är ett skarpt
villkor för att bedriva internationella högskoleprogram i Eksjö
Vid blockhyra är det kommunen som står hela risken för att lägenheter står
tomma, eftersom kommunen betalar hyra till fastighetsägaren för samtliga
hyrda lägenheter, oavsett beläggningsgrad. Kommunen får dessutom ombesörja
administration för uthyrningen och står även risken om hyresgästen inte fullgör
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sina förpliktelser enligt hyresavtalet. Detta har inte varit avsikten. Förvaltningen är
inte villig att åta sig detta ansvar, vare sig ekonomiskt eller administrativt.
Vid garantihyra uppför fastighetsägaren lägenheterna och står risken för
uppförande, underhåll och eventuellt betalningsunderlåtelse från hyresgäster.
Fastighetsägaren hyr ut direkt till hyresgästen, och de är parterna i hyresavtalet.
Men kommunen avtalar med fastighetsägaren att denne enbart hyr ut lägenheter
till de hyresgäster som kommunen anvisar. Med en sådan begränsning för
fastighetsägaren att själv förfogande över lägenheterna vill fastighetsägaren ha en
garanti för att lägenheter inte står tomma, vilket medför att kommunen, om
fastighetsägaren inte har en viss beläggningsgrad, garanterar att utbetala ett
garantibelopp. Hur garantibeloppet ska beräknas fastställs i förväg. En sådan
garanti motiveras av att kommunen kräver att fastighetensägaren inte hyr ut till
annan, utan att kommunen ger sitt godkännande, samt att fastighetsägaren håller
en viss hyresnivå gentemot hyresgästen.
Detta skulle kunna uttryckas som att kommunens krav/rättighet/förhåll gentemot
fastighetsägaren har ett pris, vilken uttrycks i en garanti. Om garantin faller ut och
pengar ska betalas kan det sättas i relation till vad kommunen fått (dvs vad är
garanti för att fastighetsägaren reserverar lägenheterna till de personer som
kommunen anvisar värd).
Förvaltningen har tillfrågat tre entreprenörer om uppförande av 24 styck
enrumslägenheter och inom kort sammanställs de inlämnade projekten.
De villkor som diskuterats med intressenter är att kommunen garanterar en
hyresintäkt motsvarande en beläggningsgrad om 50 procent på 24 uppförda
lägenheter. Om inga lägenheter hyrs ut ett år är kommunens garanti 561 600 kr.
Avtalet om garantihyra är avsett att träffas på tre år, innebärande ett ”värsta
scenario” om drygt 1,5 mkr.
Förvaltningen ser risken för att alla lägenheter står tomma som minimal med
hänsyn till den bostadsbrist som råder i Eksjö kommun.
Skulle garantihyra behöva utbetalas, behöver stödet inte anmälas eftersom stöd till
ett företag som understiger 200 000 euro under tre beskattningsår anses som så
små att de inte utgöra statligt stöd, och det är först när garantihyran betalas ut som
frågan om statsstöd uppkommer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tillväxt- och utvecklingschef Marcus Axelsson,
2017-03-28
Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elisabeth Hagelberg, 2017-03-08
Ledningsutskottets beslut 2017-04-11, § 71
Utdrag:

Eksjö Kommunfastigheter AB
Samhällsbyggnadssektorn
Tillväxt- och utvecklingschefen Marcus Axelsson
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Ks § 120 Förstudie för väg 40 Göteborg-Västervik
på delen förbi Eksjö - yttrande
Dnr 2012-0521
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till yttrande över Trafikverkets samrådshandling för väg
40 förbi Eksjö, samt
att uppdra till förvaltningen att aktivt arbeta vidare med Eksjö som destinationoch handelsstad utifrån de ändrade förutsättningar som en förbifart innebär.
Lea Peterson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Trafikverket har av Eksjö kommun begärt yttrande över föreslagna
lokaliseringsalternativ för en förbifart söder om Eksjö stad. Eksjö kommun har
under årtionden fört dialog med Trafikverket gällande en förbifart. Förbifarten
finns med i gällande översiktsplan.
En ny väg söder om staden öppnar nya möjligheter. Genom att flytta
genomfartstrafiken uppstår ett antal uppenbara positiva effekter, bullernivåer
sjunker, risken för försämrad luftkvalité minimeras, transporter av farligt gods
flyttas ut från staden och kapaciteten på befintlig väg ökar. Men genom att flytta
ut väg 40 öppnar sig även andra möjligheter för staden. Möjligheten att använda
mark för nya bostäder och verksamheter och nuvarande väg skulle kunna
användas för fler transportslag än idag. Samtidigt ska framhållas att en ny väg
alltid ger en stor påverkan för enskilda, för miljön och för landskapet.
Sammanvägt vidhåller Eksjö kommun att en förbifart ska byggas.
Eksjö kommun anser att Trafikverkets beräknade flöden på den nya vägen är
missvisande. Möjligtvis kan inte Trafikverket ta hänsyn till när och om Eksjö
kommun kommer att investera i en förlängning av Kvarnarpsvägen med
tillhörande trafikplats för påkoppling till väg 40 söder om Kvarnarp men detta är
tydligt påtalat samt redovisat i kommunens översiktsplan som kommunens
viljeinriktning.
Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) bifall till upprättat förslag till yttrande, samt ett
tilläggsyrkande att uppdra till förvaltningen att aktivt arbeta vidare med Eksjö som
destination- och handelsstad utifrån de ändrade förutsättningar som en förbifart
innebär,
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Lars Aronsson (S), Bo Bergvall (S), Ulf Bard (C), Annelie Sjöberg (M), och
Diana Laitinen Carlsson (S) bifall till Per Sixtenssons (C) yrkanden,
Lea Peterson (MP) att avslå yttrandet.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag mot Lea
Peterson (MP) avslag varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Vidare ställer ordförande, med kommunstyrelsens godkännande, proposition på
Per Sixtensson (C) m. fl. tilläggsyrkande, varvid kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till förvaltningen att aktivt arbeta vidare med Eksjö som destinationoch handelsstad utifrån de ändrade förutsättningar som en förbifart innebär.
Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse Väg 40 förbi Eksjö, 2017-02-06
Yttrande, 2017-04-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-04-12, § 79
Utdrag:

Trafikverket
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 121 Markanvisningsavtal Portalen 1
Dnr 2017-Sbn0032
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till markanvisningsavtal.
Lea Peterson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Mät- och exploateringschefen redogör för förslag till markanvisningsavtal för
Portalen 1.
Avtalet ska under förestående detaljplaneprocess visa parternas vilja att
tillsammans verka för en exploatering inom Eksjö Portalen 1 och del av
Storegården 1:2. Avtalet kommer i takt med att projektet fortlöper ersättas av ett
köpekontrakt.
Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Lea Peterson (MP) avslag till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag mot Lea
Petersons (MP) avslag varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Förslag till markanvisningsavtal
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-04-12, § 19
Utdrag:

Mät- och exploateringschefen
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 122 Kulturpris 2017
Dnr 2017- TUN0029
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tilldela 2017 års kulturpris till Metropol Eksjö Biografförening, för deras
mångåriga kulturgärning.
Ärendebeskrivning
Kulturpriset är inrättat för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor
betydelse i Eksjö kommun. Priset om 10 tkr utdelas årligen till förtjänta enskilda
eller sammanslutningar i samband med nationaldagsfirandet.
Nomineringskommittén för Eksjö kommuns kulturpris, vice ordförande Maria
Havskog och ledamot Lars Aronsson i Tillväxt- och utvecklingsnämnden, samt
kulturchefen Thomas Hanzén, föreslår att Metropol Eksjö Biografförening
erhåller 2017 års kulturpris med motiveringen:
”För deras mångåriga kulturgärning där varaktighet, långsiktighet och nyskapande
har möjliggjort att Metropolbiografen förblivit en källa av film och upplevelser för
såväl gammal som ung”.
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-04-12, 210
Tjänsteskrivelse från kulturchefen Thomas Hanzén
____________________________________________________________________________
Utdrag:

Metropol, Eksjö Biografförening
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 123 Miljövårdspris 2017
Dnr 2017-Sbn0027
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tilldela 2017 års Miljövårdspris till AVIA AB, för deras miljömedvetna val att
ta ansvar för sin egen energiförbrukning.
Ärendebeskrivning
Miljövårdspriset är inrättat för att uppmärksamma person, förening eller
organisation inom Eksjö kommun som utfört en betydande och aktiv insats för
miljön inom Eksjö kommun. Med miljö avses både den inre som den yttre miljön.
Nomineringskommittén för Eksjö kommuns Miljövårdspris, ordförande Per
Sixtensson och ledamot Johan Starck i samhällsbyggnadsnämnden, samt
samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson, föreslår att AVIA AB erhåller 2017 års
Miljövårdspris med motiveringen:
”Eksjöföretaget AVIA AB har under de senaste åren gjort miljömedvetna val för
att ta ansvar för sin egen energiförbrukning genom att dels bli andelsägare av
vindkraft, och dels har försett sin kontorsbyggnad med solceller. Dessa två källor
uppfyller verksamhetens energibehov och AVIA AB har på så sätt med aktiva
miljöval kunnat ställa om för att möta framtidens energiutmaningar”.
Beslutsunderlag:
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-04-12, § 81
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson
Utdrag:

AVIA AB
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 124 Arkitektur- och byggnadsvårdspris
2017
Dnr 2017-Sbn0026
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att tilldela 2017 års Arkitektur- och byggnadsvårdspris till Nils-Åke Friman
för sitt kunnande inom byggnadsvård.
Ärendebeskrivning
Arkitektur- och byggnadsvårdspriset är inrättat för att uppmärksamma god
arkitektur- och byggnadsvård.
Nomineringskommittén för Eksjö kommuns Arkitektur- och
byggnadsvårdspris, vice ordförande Mats Danielsson och ledamot Carina
Lindström i samhällsbyggnadsnämnden, föreslår att Nils-Åke Friman
erhåller 2017 års Arkitektur- och byggnadsvårdspris med motiveringen:
”Nils-Åke sitter på en guldgruva av praktiskt kunnande inom
byggnadsvård och ett oändligt engagemang som han villkorslöst delar med
sig av i syfte att bevara Eksjö kommuns kulturarv”.
Beslutsunderlag:

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-04-12, § 82
Utdrag:

Nils-Åke Friman
Samhällsbyggnadssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 125 Långsiktig plan för platser inom
barnomsorg och grundskola i Eksjö kommun
2015-2024, revidering
Dnr 2017-BUN0030
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utreda behov av renovering och tillbyggnad, motsvarande två klassrum
och tillhörande grupprum, av Norrtullskolan inför läsåret
2021-2022,
att utreda behov av renovering av den röda byggnaden på Linnéskolan så den
anpassas för två klasser per årskull inför läsåret 2021-2022,
att utreda kostnaderna för anpassning av Hjältevadsskolans lokaler till
förskola, 1-2 avdelningar, för redovisning till budgetberedningen, samt
att godkänna den reviderade planen, och att densamma revideras med två års
intervaller.
Ärendebeskrivning
När lokalutredningen för Storegårdsområdet, som upprättats under hösten
2014 av Barn- och ungdomssektorn och Eksjö Kommunfastigheter AB,
presenterades i kommunstyrelsen 2015-01-20, § 18, fick Barn- och
ungdomssektorn i uppdrag att redovisa plan för full behovstäckning med
konsekvensbeskrivning till och med 2022, för förskola, grundskola och nattis.
Reviderad, långsiktig plan för platser inom barnomsorg och skola i Eksjö
kommun 2015-2024, redovisas.
Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) ett ändringsyrkande att utreda kostnaderna för
anpassning av Hjältevadsskolans lokaler till förskola, 1-2 avdelningar, för
redovisning till budgetberedningen.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) ändringsyrkande, varvid
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Annelie Häggs (C) ändringsyrkande.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Långsiktig plan för barnomsorg och platser inom Eksjö
kommun 2015-2024
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2017-04-12, § 58
Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn
Budgetberedningen
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Ks § 126 Flygdagen 2017-08-20, Norra
Smålands Flygklubb
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Norra Smålands Flygklubb 100 tkr, samt
att medel tas från anslaget för oförutsedda behov.
Ärendebeskrivning
Norra Smålands Flygklubb ansöker om 250 tkr för genomförande av flygdag.
Då ansökan från Flygklubben inkom efter att Tillväxt- och
utvecklingsnämndens budgetmedel för evenemang bokats upp, beslutade
nämnden 2017-04-12, § 211, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
Norra Smålands Flygklubb (NSFK) har sedan år 1987 anordnat sex mycket
lyckade flygdagar på Ränneslätt i Eksjö med publiksiffror mellan 8 000 –
10 000 personer. Publiken kommer från ett stort geografisk
upptagningsområde. NSFK planerar för genomförande av en sjunde flygdag
på Ränneslätt i Eksjö den 20 augusti 2017. Försvarsmakten medverkar med
Jet flyg samt Helikopteruppvisning.
Vid arrangemangets genomförande engagerar NSFK ett flertal
Eksjöföreningar för bistånd med bland annat parkeringsfrågor. Vid
arrangemanget kommer Eksjö kommuns Tillväxt- och utvecklingssektor att
närvara med PR-tält för information om Eksjö.
Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Lea Petersson (MP) avslag till tillväxt- och utvecklingsnämndens förslag,
Ulf Bardh (C) bifall till tillväxt- och utvecklingsnämndens förslag.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på tillväxt- och utvecklingsnämndens förslag mot
Lea Petersons (MP) avslag varvid kommunstyrelsen beslutar
att bifalla tillväxt- och utvecklingsnämndens förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-04-03
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-04-12, § 211
Utdrag:

Norra Smålands Flygklubb
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Ekonomiavdelningen
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Ks § 127 Utred möjligheten att bygga ett
kulturhus – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0072
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera medborgarförslag från Thomas Samuelsson till Tillväxtoch utvecklingsnämnden, med återredovisning till kommunfullmäktige
senast 2017-10-19.
Ärendebeskrivning
Thomas Samuelsson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-03-31, att
Eksjö kommun sprudlar av kulturella aktiviteter, men att en bra arena
där till exempel konserter kan ges, saknas. Förslagsställaren uppmanar
därför kommunen att ge kulturchefen i uppdrag att utreda möjligheten
att bygga ett kulturhus.
Förslagsställaren har vid besök i Tranås noterat den stora skillnaden i att
lyssna på musikkår i konserthus gentemot i en kyrka. Att få lyssna till
hemvärnets musikkår i en riktig konsertlokal skulle vara fantastiskt.
Förslagsställaren menar att akustiken i Olsbergs Arena inte är bra för
konserter, framförallt är inte läktarna utformade på ett sätt som passar
alla åldrar.
Beslut
Medborgarförslag från Thomas Samuelsson, Eksjö 2017-03-31
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-20, § 82
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 128 Landsbygdsutveckling inom Eksjö
kommun – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0078
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera medborgarförslaget till Tillväxt- och utvecklingsnämnden
med återredovisning till kommunstyrelsen senast 2017-10-03 för
avgörande.
Ärendebeskrivning
Lars E Björck, Hult, framför i medborgarförslag 2017-03-29, att ord och
meningar kan ha betydelse vad gäller värderingar och beslut. Därför
föreslås att kommunala så kallade ”bidrag” rubriceras ”investering i
landsbygdsutveckling”.
Beslut
Medborgarförslag från Lars E Björck, 2017-03-29
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-20, § 83
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 129 Husbilsparkering Gjuterigatan 4,
Tröskan 3, Eksjö – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0079
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden
med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2017-10-19.
Ärendebeskrivning
Åke Piel och Pär Bergfoth, Eksjö, framför i medborgarförslag
2017-04-04 önskemål om en ställplats för husbilar vid Gjuterigatan i
centrala Eksjö.
Förslagsställarna har tidigare tagit kontakt med tjänstemän inom Eksjö
kommun, men inte fått något riktigt svar.
Beslut
Medborgarförslag från Åke Piel och Pär Bergfoth, 2017-04-04
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-20, § 84
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 130 Försäljning av Nannylundsområdet –
motion
Dnr 2017-KLK0080
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motion från Bertil Granman (S) till ledningsutskottet, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2017-10-19.
Ärendebeskrivning
Bertil Granman (S), framför i motion 2017-04-11 att
Nannylundsområdet utgör en för kommunen unik möjlighet att skapa ett
centrumnära bostadsområde i parkliknande miljö. Med den rådande
bostadssituationen vore det oklokt att kommunen avhänder sig
möjligheten att fullt ut påverka exploateringen av området.
Motionen föranleds av oro för att Itolv AB tillåts köpa större delen av
området och vilka konsekvenser det kan få.
Det skulle innebära att PEAB får monopol på hela området och att
andra intressenter utestängs. Det skulle också kunna innebära att
byggnation inte genomförs i den takt som är önskvärd och att
kommunen i egenskap av minioritetsägare får ett ringa inflytande. Även
om andra intressenter skulle släppas in, blir det sannolikt på PEAB´s
villkor.
Konkurrensen åsidosätts och kostnadseffektiviteten är omöjlig att
bedöma eftersom Itolv AB inte har anammat offentlig upphandling.
Bolagets ekonomiska förutsättningar kan också ifrågasättas. Det vore
olyckligt om de olika projektens genomförande vore avhängigt av
kommunens garantier eller stöd, såsom långsiktiga hyresavtal,
förskottsinbetalningar av eventuella hyror eller dylikt.
Motionären yrkar att:
- Området inte försäljs till Itolv AB
- Samhällsbyggnadssektorn slutför detaljplanen utan annans
inblandning
- All anläggning av gator, VA och övrig infrastruktur genomförs i
Eksjö Energi AB:s regi
- Ingen del av området försäljs utan att konkreta byggplaner
redovisas och godkänns
- Försäljningar ska villkoras med tidplaner
- De olika delarna ska möjliggöra olika boendeformer
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Beslutsunderlag
Motion från Bertil Granman (S) 2017-04-11
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-20, § 85
Utdrag:

Kommunledningskontoret
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Ks § 131 Stärk skyddet vid våra evenemang –
motion
Dnr 2017-KLK0094
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad motion till Tillväxt- och utvecklingsnämnden
med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2017-10-19.
Ärendebeskrivning
Bengt Koltman (C) framför i motion 2017-04-13, att Eksjö har blivit en
evenemangsstad som spelar i den högsta divisionen i vårt land. Det är
resultatet av ett systematiskt arbete under 20 års tid, där föreningar, eldsjälar,
företag och kommunen arbetar tillsammans för att skapa något positivt.
Vi vill givetvis att det ska få fortsätta så här med olika evenemang.
Under det senaste året har det skett en rad terrordåd, nu senast i Stockholm
som också kastar sin skugga över Eksjö. Skulle det även kunna hända här?
Otroligt är det inte, och våra mindre städer kan mycket väl vara en lättare
måltavla eftersom skyddet är svagare.
Man kan inte skydda sig mot allt, vill man behålla det öppna demokratiska
samhället så får vi leva med olika hot och risker, så är det bara. Nu betyder
inte detta att man inte ska stärka skyddet när man är särskilt utsatt, som vid
olika typer av evenemang. Fordon som kapas och körs i folkmassor har blivit
ett nytt hot och här kan man försvåra deras framfart med olika hinder i
vägbanan, typ lejonen på Drottninggatan i Stockholm.
De evenemang som är extra utsatta är stadsfest och julmarknad. Kunde man
försvåra för ondsinta galningar genom att lyfta ut svårforcerbara hinder på
strategiska platser så har ändå något gjorts. Även tillfällig
kameraövervakning/ drönare kan användas för att höja säkerheten.
Nu får man hoppas att ingenting händer, men det vore förfärligt om något
skulle hända och inget har gjorts. Då kan det vara slutet för allt trevligt man
får vara med om i Eksjö.
Motionären vill att kommunen behandlar motionen skyndsamt, så att
lämpliga åtgärder kan finnas på plats redan till årets stadsfest. Vi kan som sagt
inte skydda oss mot allt, men vi får inte vara naiva. I första hand är det det
yttre skyddet vid stadsfesten och julmarknaden man ska fokusera på.
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Beslutsunderlag
Motion från Bengt Koltman (C) 2017-04-13
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-20, § 101
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 132 Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisade ärenden anmäls.
Ärendebeskrivning

Följande ärenden anmäls:
Synpunkter på infrastruktur och service i Ingatorp – brev från medborgare i
Ingatorp
-Eksjö Ljusfest 2017
-----
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Ks § 133 Utskottsprotokoll 2017-04-11, 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 2017-04-11, samt beslut
fattade med stöd av delegation redovisas.
-----
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Ks § 134 Nämndernas protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nämndernas protokoll anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från
Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-12,
Samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-12,
Socialnämnden 2017-04-12, samt
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2017-04-12 redovisas.
-----
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