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Kommunfullmäktige

2017-01-19

Sammanträde med

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Kf-salen kl.18.00–21.00

Beslutande
Ledamöter

Anders Gustafsson (M) ordförande
Ingbritt Martinsson (C)
GunBritt Henning (S)
Diana Laitinen Carlsson (S)
Annelie Hägg (C)
Tomas Erazim (M)
Johan Starck (S)
Lennart Nilsson (C)
Annelie Sjöberg (M)
Malin Jakobsson (S)
Ulf Svensson (SD)
Håkan Dufva (KD)
Lennart Gustavsson (S) tjänstgörande ersättare för Jonas Nilsson (S)
Lea Petersson (MP)
Per Sixtensson (C)
Björn Alm (M)
Birgitta Johansson (S)
Maria Havskog (C)
Mikael Andreasson (S)
Anita Karlsson (SD) förhindrad.
Carina Lindström (M)
Anders Pansell (KD)
Christina Bladh (S)
Stellan Johnsson (C)
Marie-Louise Gunnarsson (M)
Sven-Olov Lindahl (L)
Viking Ottosson (S)
Aniko Kelemen (MP) förhindrad.
Bo-Kenneth Knutsson (C)
Ronny Jakobsson (S)
Jan Lindholm (M) tjänstgörande ersättare för Mats Danielsson (M)
Elisabeth Werner (SD)
Ingegerd Axell (S)
Erling Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Sylvia Karlsson (C)
Lars Aronsson (S)
Kerstin Robertson (M)
Nils-Gunnar Karlson (KD)förhindrad.
Bengt Koltman (C)
Malin Garpevik (S)
Ulf Björlingson (M)
Bo Bergvall (S)
Sandra Mulaomerovic (C)
Eva Ekenberg (MP)
Mats Svensson (SD)
Stig Axelsson (S)
Rolf Abelsson (M)
Ulf Bardh (C)
Ingrid Ottosson (S) tjänstgörande ersättare för Carina Stende (S)
Magnus Berglund (KD)
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Övriga närvarande
Tjänstemän

2017-01-19

Anneli Gustafsson, sekreterare
Karin Höljfors, ekonomichef

Övriga:

Lars E Björck, § 2

Utses att justera

Ulf Svensson (SD) och Annelie Hägg (C)

Justeringens plats
och tid

Underskrifter
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Kommunkansliet 2017-01-25 kl.16.00

Paragrafer

1-6

Sekreterare……………………………………………

Anneli Gustafsson

Ordförande……………………………………………

Anders Gustafsson

Justerande…………………………………………….

Ulf Svensson

…………………………………………….

Annelie Hägg
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ANSLAG/BEVIS
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Kf § 1 Sammanträdet öppnas
Anders Gustafsson hälsar samtliga ledamöter och ersättare välkomna till årets
första sammanträde med Eksjö kommunfullmäktige, och förklarar detsamma
öppnat.
-----

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 2 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Lars-Evert Björck frågar dels om kostnaden för att ta fram det nya varumärket för
Eksjö kommun, och dels om hur det nya varumärket kommuniceras.
Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande, ger följande svar.
Kostnaden för att ta fram den nya varumärkesplattformen uppgår till 250 000
kronor, och har finansierats genom budgeterat anslag om 150 000 kronor, samt
med 100 000 kronor ur tillväxt- och näringslivsenhetens budget.
Av de riktlinjer som tagits fram för varumärket framgår hur marknadsföring ska
ske.
Då inga fler frågor ställs, förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för
avslutad.
-----

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 3 Allmänpolitisk debatt med inriktning på den
kommunala verksamheten
Beslut
Inga beslut fattas.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde genomförs en politisk debatt, vilken bland annat ska utgöra
underlag för direktiven avseende kommande arbete med budget 2018-2019 och
verksamhetsplan 2020.
Debatten inleds med att en representant från vardera i kommunfullmäktige
representerat parti, håller ett inledande anförande om upp till sju minuter. Inlägg eller
genmäle om två minuter är tillåtet för varje ledamot. Talarordningen har lottats på
förhand.
Samtliga partier deltar i debatten. Totalt görs 46 inlägg av 24 ledamöter.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 4 Godkännande av ägardirektiv – Smålands
Turism AB
Dnr 2016-KLK0277
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ägardirektiven för Smålands Turism AB.
Ärendebeskrivning
Smålands Turism AB är ett bolag som ägs av Region Jönköpings län och
Jönköpings läns kommuner.
Region Jönköpings län, tidigare Landstinget, och länets 13 kommuner träffade
genom konsortialavtal 2000-07-05 överenskommelse om att förvärva ett
gemensamt aktiebolag med ändamål att främja turism genom insatser på regional,
nationell och internationell nivå.
Ägarnas styrning av bolagets verksamhet har, förutom beslut på bolagsstämmor,
styrts av ett uppdragsavtal utifrån vilket årliga beslut om ägartillskott fattats.
Mot bakgrund av bland annat kommunallagens krav på förstärkt uppsiktplikt för
verksamhet som drivs i bolagsform har, efter samråd med övriga ägare, förslag till
ägardirektiv tagits fram. Efter att ägardirektiv fastställs av bolagsstämman, upphör
nuvarande uppdragsavtal att gälla.
Ägardirektiven redovisas och fastställs vid extra bolagsstämma som genomförs i
samband med Kommunalt Forum 2017-02-10.
Beslutsunderlag
Ägardirektiv för Smålands Turism AB
Ägardirektiv för Smålands Turism AB, missiv 2016-12-14
Ledningsutskottets beslut 2017-01-17, § 2
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-18, § 2
Utdrag:

Smålands Turism AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 5 Låt gatlamporna vara tända även mellan kl.
00.00 till 05.00, medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0006
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2017-09-21.
Ärendebeskrivning
Gudrun Fleur, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-01-16 att gatlamporna
ska vara tända även mellan kl. 00.00 till 05.00.
Hon framför att det väl inte har undgått någon att känslan av otrygghet har
ökat i Sverige, och då främst bland kvinnor. En bra åtgärd i Eksjö stad vore då
att inte släcka varannan gatlampa mellan kl.00.00 till 05.00, som fallet är idag.
Gudrun Fleur, och flera med henne, ser till att komma hem före midnatt om
de promenerar eller cyklar. Det begränsar deras frihet. I sammanhanget ska då
tas med att Eksjö har flera gångtunnlar som måste passeras ifall man ska
förflytta sig mellan norr och söder. Där känner man sig särskilt otrygg.
Eftersom inte tunnlarna går att ta bort, skulle otryggheten minska ifall man
visste att det finns full gatubelysning på båda sidor om tunnlarna.
Förslagsställaren påtalar att ifall Eksjö kommun vill vara attraktiv även för
kvinnor, är det en enkel åtgärd att ha all gatubelysning tänd även nattetid. I det
fallet anser Gudrun Fleur att trygghet ska gå före ekonomi.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Gudrun Fleur, 2017-01-16
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 6 Eksjö kommun bjuder in till och står för
utgivningen av en antologi
Dnr 2016-KLK0009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige 2017-09-21.
Ärendebeskrivning
Lars E Björck, Hult, framför i medborgarförslag 2017-01-03 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 av intresse 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. Framtagande kan gärna ske i
samverkan med Skrivarnätet Småland och övriga kulturinstitutioner inom
bygden.
Till sist föreslås att under Bildrika Bygdeberättelser ska Skurugata och Klinten
finnas med, med underrubriken ”En vandring i Alberts tassemarker”.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E Björck, 2017-01-09
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

