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Kf § 220 Allmänhetens frågestund
Vid dagens frågestund redovisar Diana Laitinen Carlsson (S) svar på de frågor som
ställdes vid föregående sammanträde.
Frågor som ställdes på Allmänhetens frågestund av Ingrid ÅkessonHolmberg och Katarina Abrahamsson, saknade svar vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 16 november.
Efter respektive fråga följer kommens svar.
- Det finns en differens i redovisad statistik på hur många vi har som är asylsökande
(ensamkommande barn) Kommunen angav 17 och frågeställarna redovisade 23.
Frågan löd varför vi har skillnad i antal och hur vi tar hand om de som saknas i vår
statistik?
Att siffrorna skiljer sig beror på att de siffror kommunen redovisade var de som var
aktuella vid det tillfället. Det aktuella läget förändras hela tiden.
De siffror som redovisades av frågeställaren var från halvårsskiftet . Biträdande
socialchefen har träffat frågeställarna vid ett par tillfällen för att gå igenom siffrorna,
och de är nu överens om antalet.
- Hur definierar vi asylsökande? Är det skillnad från Regeringskansliets definition
och i så fall varför?
Kommunen har inte gjort någon tolkning alls av det juridiska begreppet asylsökande.
Hållningen har varit att så länge inget besked, det vill säga första beslut, har kommit i
asylfrågan, stannar man kvar inom det boendet som kommunen bedömt lämpligt
oavsett om man passerat 18 år.
Om man däremot både passerat 18 år (gäller även uppskrivning i ålder), och fått sitt
första avslag, det vill säga inte längre räknas som barn, får man flytta till
Migrationsverkets asylboende även om man överklagar sitt avslag på asyl.
I det läget har Migrationsverket ansvaret.
Annelie Hägg (C) besvarar frågan om hälsoråd, som ställdes av Lars E Björck, vid
föregående sammanträde.
Vid innevarande mandatperiods början, inrättades tre nya råd; Rådet för trygghet och
livskvalité, Internationella rådet och Kostrådet. Då lades samtidigt Folkhälsorådet
och Brottsförebyggande rådet ner.
Då inga nya frågor ställs, förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för avslutad.
-----
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Kf § 221 Behandling av motioner – interpellation
Ärendebeskrivning
Diana Laitinen Carlsson (S) framför i interpellation till kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens ordförande följande;
På junisammanträdets allmänpolitiska debatt valde interpellanten att fokusera på
styrning och ledning och bristen av densamma. Bland annat lyftes ett antal
motioner som beviljats av fullmäktige, men som inte är verkställda. En del av dem
redan från 2013.
Efter detta började revisionen titta på det och fullmäktige har nyligen fått ta del av
revisionens granskning av verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Ett svar ska
hanteras på februari månads fullmäktige.
Interpellanten hoppas att samtliga fullmäktigeledamöter läser revisionsrapporten
ordentligt, för slutsatserna lämnar en hel del övrigt att önska för kommunens högst
beslutande organ. Det är också en viktig kugge för demokratin i vår kommun. De
flesta motioner som lämnas in kommer naturligt från icke majoritetspartier, och är
ett sätt för dessa att vara med och påverka i vår kommun. Att sedan fullmäktige är
kommunens högst beslutande organ, ska respekteras av tjänstemännen och beslut
ska verkställas. Kan besluten av någon anledning inte verkställas, måste sektorerna
återkoppla det till politiken. Det är inte ok att bara strunta i genomförandet.
Men, även om interpellanten ser fram emot en bra diskussion i februari, så finns en
del tankar och synpunkter redan nu, som speglas i revisionens rapport.
Av processbeskrivningen för motioner framgår att steg fyra är att beviljade
motioner ska överlämnas till nämnden för verkställande, vilket inte görs idag.
Diana Laitinen Carlsson ger ett antal exempel på motioner som har bifallits men
aldrig verkställts, vilket hon finner upprörande. Hon anser att det är både
respektlöst och odemokratiskt.
Därför kommer också frågan till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
ordförande:
- Hur anser ni att vi politiskt ska kunna styra och leda verksamheten om vi inte
ens kan se till att de enklaste motioner verkställs?
- Vilket ansvar har fullmäktiges ordförande i detta?
- Vilket ansvar har kommunstyrelsens ordförande i detta?
Interpellanten påtalade det under fullmäktiges möte i juni, men har sedan dess inte
fått någon som helst reaktion eller återkoppling från vare sig kommunstyrelsens
eller kommunfullmäktiges ordförande.
-
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Kommunfullmäktiges ordförande Anders Gustafsson (M) inleder med att beskriva
de rutiner som har tagits fram för behandling av motioner och medborgarförslag.
Kommunfullmäktiges presidium kommer vid nästa sammanträde föreslå att en
beredning tillsätts för att utvärdera innevarande mandatperiod, och för att ta fram
nytt reglemente för ersättningar till förtroendevalda, nya rutiner för återrapportering
av verkställande av motioner och medborgarförslag, samt åtgärder som måste
vidtas med anledning av 2017 års kommunallag som träder i kraft 2018-01-01.
Därefter citerar kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) ett utdrag ur
kommunstyrelsens reglemente:
”Kommunstyrelsen är Eksjö kommuns högsta verkställande och beredande organ,
och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomiska
ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av
kommunens ekonomi och samtliga verksamheter inom givna ramar och direktiv.
Kommunstyrelsen har ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs i
enlighet med styrdokument och att kommunfullmäktige får återrapportering av vad
som har begärts”.
----Kommunstyrelsen har idag ett system för redovisning till kommunfullmäktige av
inkomna och beslutade motioner och medborgarförslag. Redovisningen till
kommunfullmäktige sker två gånger per år, helt enligt fullmäktiges arbetsordning.
Förvaltningen har en rutin för behandling av inkommande motioner och
medborgarförslag, som därefter föreläggs nämnd och kommunstyrelse för
beredning av förslag till beslut till kommunfullmäktige. Idag lämnas sedan
fullmäktiges beslut till berörd sektor/sektorer för verkställande. Däremot sker ingen
återkoppling till kommunstyrelsen när det är verkställt, vilket är en brist utifrån
kommunstyrelsens ansvar för genomförande och uppföljning.
Ansvarsfördelningen regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning och
kommunstyrelsens reglemente. Medborgarförslag och motioner väcks i fullmäktige,
för fullmäktiges ställningstagande i ärendet. Kommunstyrelsen ansvarar därefter för
att fullmäktiges beslut verkställs och förvaltningen står för verkställigheten. Efter
verkställt beslut ska förvaltningen återrapportera till berörd nämnd och
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behöver därför skapa rutiner som säkerställer
att bifallna motioner och medborgarförslag verkställs och återrapporteras.
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att närmast under kommunstyrelsen ha
uppsikt över kommunens förvaltning, och ta initiativ i frågor som är av betydelse
för kommunens utveckling.
Annelie Hägg föreslår därför att, i samband med kommunstyrelsens redovisning av
yttrandet av revisionens granskning ” Verkställande av fullmäktiges beslut avseende
motioner i Eksjö kommun” i februari, redovisa för fullmäktige de rutiner som tagits
fram för kommunstyrelsens uppföljning av verkställande av motioner och
medborgarförslag.
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Kf § 222 Revisionens granskning av
konkurrensutsättning av byggentreprenad vid
Nannylund – rapport
Dnr 2017-KLK0215
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera revisionsrapporten till kommunstyrelsen, med återrapportering till
kommunfullmäktige i mars.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning
av konkurrensutsättning av byggentreprenad vid Nannylund, som
sammanfattas i en rapport. Av den framgår revisionens iakttagelser och
rekommendationer.
I revisionens missiv ges ett antal förslag till hur kommunfullmäktige kan
hantera resultatet av rapporten, samt se till att svar lämnas på revisionens
frågeställningar.
Nils-Göran Lidén, kommunrevisionen, kommenterar rapporten och
revisorernas missiv.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport med missiv november 2017
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 223 Stiftelser i Eksjö kommun –
revisionsberättelse 2016
Dnr 2017-KLK0221
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Larsolof Egbäck, av kommunfullmäktige utsedd revisor, meddelar i
revisionsberättelse daterad 2017-05-04 att årssammanställningar och bokföringar
samt förvaltningen för räkenskapsåret 2016 av nedanstående stiftelser, har
granskats.
Stiftelsen Gymnasieskolans samfond i Eksjö kommun
Stiftelsen Grundskolans samfond i Eksjö kommun
Rektor Lars Hagbergs Konststiftelse
Stiftelsen Rådmannen Georg Felix Aschan och hans hustru Ida Helena
Wickelius donationsfond
Lindahlska stiftelsen
John och Erika Teschs stiftelse
Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond
Stiftelsen för kvartettsången i Eksjö (C G Svenssons fond)
Stiftelsen Hermann Rickards Minnesfond
Pettersson-Lindebladska stiftelsen
Stiftelsen Jenny och Axel Petris fond
Palmblads stiftelse
Henrik och Signe Nilssons donationsstiftelse
Stiftelsen Frisängsfonden (N J Ljungberg)
Stiftelsen Mina Lindgrens julgåva
Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donation
Stiftelsen Tullöverkontrollören Oskar Lagergrens donationsfond
Stiftelsen Amanda Carlbergs fond
Borgmästare Erik Rickard Holms stiftelse
Stiftelsen Clara Cederqvists donationsfond
Stiftelsen August Anderssons donationsfond
Stiftelsen Samfond 1 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Eksjödelen
Stiftelsen Samfond 2 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Edshult-, Hult-,
Höreda- och Mellbydelen
Stiftelsen Samfond 3 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun - Ingatorpsdelen
Stiftelsen Samfond 4 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Hässleby-,
Kråkshultsdelen
Stiftelsen Brita Lewinskys stipendiefond
Regementsläkaren P I D:son Aschan och Emma Sofia Schmitterlöws
donationsstiftelse
Stiftelsen Hilding Eurén Johanssons minnesfond
Stiftelsen Bröderna Simon och Artur Karlssons minnesfond
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Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2016, daterad 2017-05-04
-----
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Kf § 224 Taxejusteringar fjärrvärmeavgifter för
2018, Eksjö Energi AB
Dnr 2017-KLK0225
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att införa en ny prismodell för fjärrvärmekunder med effektabonnemang, från och
med 2018-01-01.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera Eksjö Energi AB:s beslut
2017-09-18, att införa en ny prismodell för fjärrvärmekunder med
effektabonnemang från och med 2018-01-01, för ytterligare beredning.
En ny prismodell för fjärrvärmekunder med effektabonnemang föreslås införas.
För kunder, som på grund av den nya prismodellen får en ökad kostnad per MWh,
införs ett tak om max 15 procents prishöjning de två första åren. För villakunder
behålls priset oförändrat 2018.
Beslutsunderlag

Eksjö Energi AB:s beslut 2017-09-18
Skrivelse från Annelie Widén, Eksjö Energi AB, 2017-11-07
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 199
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 282
Utdrag:

Eksjö Energi AB
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Kf § 225 Taxor för vissa tjänster utförda av
räddningstjänsten
Dnr 2017-KLK0210
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten utför olika typer av serviceuppdrag, utbildningar med mera, som
inte är att betrakta som myndighetsutövning. Kommunfullmäktige har sedan 2003
fastställt taxor för dessa tjänster.
Taxor för vissa tjänster utförda av räddningstjänsten, att gälla från och med
2018-01-01, har räknats upp.
Beslutsunderlag
Förslag till taxa för vissa tjänster utförda av räddningstjänsten, 2017-11-15
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 283
Utdrag:

Räddningstjänsten
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Kf § 226 Taxor för tillsyn och tillstånd,
räddningstjänsten
Dnr 2017-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten tar, med stöd av tidigare beslut i kommunfullmäktige, ut avgift
för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, samt lagen om brandfarliga och
explosiva varor. Vidare tas avgift ut för tillståndsgivning avseende hantering av
brandfarliga och explosiva varor.
Taxor för Tillsyn och tillstånd att gälla från och med 2018-01-01, har räknats upp.
Beslutsunderlag
Förslag till taxa tillsyn och tillstånd - räddningstjänsten, 2017-11-15
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 284
Utdrag:

Räddningstjänsten
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Kf § 227 Taxor för rengöring och
brandskyddskontroll, räddningstjänsten
Dnr 2017-KLK0184
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Taxan för brandskyddskontroller och rengöring kommer från och med 2018-0101att höjas med 2,18 procent, vilket överensstämmer med av Sveriges Kommuner
och Landstings (SKL) utfärdade sotningsindex.
Nytt timpris för brandskyddskontroll från och med 2018-01-01 blir 507 kr
exklusive moms, mot tidigare 496 kr.
Taxa för rengöring höjs från samma tidpunkt med 2,18 procent, vilket
överensstämmer med SKL:s utfärdade sotningsindex. Timpris för rengöring blir
378 kr, exklusive moms, mot tidigare 370 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från räddningschef Micael Carlsson, 2017-10-12
Ledningsutskottets beslut 2017-11-16, § 183
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 285
________________________________________________________
Utdrag:

Räddningstjänsten
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Kf § 228 Allmän vatten- och avloppsanläggning i
Bänarp och Hunsnäsen – verksamhetsområde
Hunsnäsen
Dnr 2011-0070
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna utvidgning av verksamhetsområdet för allmän vatten- och
avloppsanläggning vid Hunsnäsen.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen beslutade 2011-01-24 att förelägga Eksjö kommun, med stöd av 6
och 51 §§ lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster, att ordna allmän vatten- och
avloppsanläggning för befintliga och planerade fastigheter i Bänarp och vid
Hunsnäsen, Eksjö.
Länsstyrelsen beslutade 2011-04-01 att den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen skulle vara tagen i drift senast 2015-12-31 för Bänarp och
2016-12-31 för Hunsnäsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-22, § 183, att godkänna utvidgning av
verksamhetsområde för allmän vattenförsörjning och spillvatten.
Länsstyrelsen beslutade 2017-02-06 att ändra tidpunkt för färdigställande. Eksjö
kommun förelades att senast 2017-12-31 ha byggt ut och tagit i drift den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen för verksamhetsområdena Bänarp och
Hunsnäsen. Eksjö Energi AB ansöker därför om utvidgning av
verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Hunsnäsen.
Sedan kommunstyrelsens beredning av ärendet, har en förfrågan om bygglov på en
intilliggande fastighet kommit in, varför kommunfullmäktige föreslås besluta om ett
verksamhetsområde som även innefattar denna fastighet.
Hans Jonssons begäran om att hans fastighet inte ska ingå i verksamhetsområdet,
har hanterats i beredningen av ärendet av både Eksjö Energi och
samhällsbyggnadsnämnden. Båda instanserna har beslutat om verksamhetsområde
enligt Länsstyrelsens föreläggande. Begäran har även delgivits kommunfullmäktige.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) att kommunfullmäktige beslutar om utvidgning av
verksamhetsområdet för allmän vatten- och avloppsanläggning vid Hunsnäsen, i
enlighet med karta daterad 2017-12-12, vilket innebär ett större område än det
område kommunstyrelsen beslutade om 2017-12-06.
Justerandes sign
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Per Sixtensson (C) bifall till Annelie Häggs ändringsyrkande.
Efter avslutad överläggning, ställer ordföranden med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Annelie Häggs ändringsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag till beslut, varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Annelie Häggs ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2011-01-24
Sammanträdesprotokoll Eksjö Energi AB, 2017-08-24, § 14 inklusive karta
Skrivelse från Hans Jonsson, 2017-07-10
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson, 2017-11-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-11-08, § 221
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 286
__________________________________________________________
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Eksjö Energi AB
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Kf § 229 Barn- och ungdomspolitiskt program,
representanter till arbetsgrupp
Dnr 2017-KLK0204
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Det barn- och ungdomspolitiska programmet ska årligen följas upp avseende de
övergripande målen. Uppföljningen innebär granskning av vilka styrkortsmål,
handlingsplaner och åtgärder som utarbetats i linje med mål och strategier.
En barn- och ungdomspolitisk arbetsgrupp ska genomföra uppföljningen på
kommunstyrelsens uppdrag, och årligen redovisa resultatet i samband med bokslut.
Medverkande i arbetsgruppen ska vara
- tre politiker, varav ett kommunalråd, som utses av kommunstyrelsen
- en tjänsteman från varje sektor, som utses av respektive sektorchef, samt
- elevråden, som ska vara rådgivande till arbetsgruppen.
Kommunstyrelsen har 2017-12-06 beslutat att utse Diana Laitinen Carlsson (S),
Annelie Sjöberg (M), Sebastian Hörlin (S), och Maria Havskog (C) att ingå i
arbetsgruppen för Barn- och ungdomspolitiskt program. Anledningen till att fyra
ledamöter har utsetts, är att man från barn- och ungdomssektorn uttryckt att man
vill ha den yngste politikern med. På så sätt fick oppositionen fler representanter,
varför ytterligare en ledamot från alliansen skulle utses. Tillväxt- och
utvecklingsnämnden har många ungdomsfrågor, varför en ledamot därifrån har
utsetts.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2017-11-07, § 178
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 287
____________________________________________________________
Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn
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Kf § 230 Nämndernas ansvar för uppföljning och
utvärdering av förvaltningens verksamhet inom
respektive sakområde – motion
Dnr 2017-KLK0164
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till att kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en översyn
av kommunens system för styrning och ledning, förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Jan Lindholm (M) föreslår i motion 2017-09-08, att fullmäktige beslutar:
-

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

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

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

Kommunstyrelsen har, inom ramen för detta nätverk, beslutat att ge förvaltningen i
uppdrag att utarbeta ett bättre system för styrning och ledning. Målsättningen bör
vara att systemet ska vara enkelt och effektivt, men även att tid läggs på att
implementera systemet så att alla i organisationen, medarbetare, chefer och
förtroendevalda, känner tillit till att systemet bidrar till att säkerställa att
verksamheterna bedrivs med god kvalitet på ett effektivt sätt.
Beslutsunderlag
Motion från Jan Lindholm (-) 2017-09-08
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-21, § 168
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 243
Tjänsteskrivelse från projektledare Stefan Elm, 2017-10-24
Ledningsutskottets beslut 201711-07, § 173
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 288
____________________________________________________________
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Kf § 231 Inglasade balkonger på Mogården –
medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0212
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna redovisat medborgarförslag till fastighetsägaren Concordia.
Ärendebeskrivning
Pia Olsson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-11-23 att de boende på
Mogården använder sina balkonger flitigt. Det skulle vara bra om de kunde få njuta
av solen tidigare på våren och lite längre fram på hösten. Därför föreslår Pia Olsson
att balkongerna på Mogården ska glasas in.
Eksjö kommun äger inte den aktuella fastigheten, varför man inte kan bereda
ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Pia Olsson, Eksjö 2017-11-23
____________________________________________________________
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Concordia
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Kf § 232 Upprustning av badplatsen nedanför
Sjöängen, brygga och bord, samt bättre väg ner till
sjön – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0213
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med återredovisning
till fullmäktige i juni 2018.
Ärendebeskrivning
Pia Olsson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-11-23 att det skulle vara bra
med en fin badplats för de boende på Mogården. Badplatsen nedanför Sjöängen är
lättillgänglig och nära. Där kan de boende få bada, fiska eller bara njuta av utsikten
över sjön.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Pia Olsson, Eksjö 2017-11-23
____________________________________________________________
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Kommunstyrelsen
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Kf § 233 Asfalt på en grusväg runt udden nedanför
Sjöängen – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0214
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med återredovisning
till fullmäktige i juni 2018.
Ärendebeskrivning
Pia Olsson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-11-23, att en bra runda för att
gå ut med de boende på Mogården, är vägen runt udden nedanför Sjöängen.
Rundan är lagom lång och innehåller både natur och sjö. Om den asfalterades,
skulle det vara lättare att dra rullstol där, speciellt vid blött väglag. Då skulle fler
äldre komma ut och få andas frisk luft. Förslagsställaren skulle vilja att vägen
asfalteras redan till våren.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Pia Olsson, Eksjö 2017-11-23
____________________________________________________________
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Kommunstyrelsen
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Kf § 234 Avsägelse av uppdrag – Sven-Åke Säll (S)
Dnr 2017-KLK0220
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Sven-Åke Säll (S), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Sven-Åke Säll (S), avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden från och
med 2017-12-19.
____________________________________________________________
Utdrag:

Sven-Åke Säll
Socialnämnden
Valberedningen
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 235 Avsägelse av uppdrag – Mikael Lindström
(M)
Dnr 2017-KLK0233
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Mikael Lindström (M), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Mikael Lindström (M), avsäger sig uppdraget som ledamot i Eksjö Elnät AB från
och med 2017-12-19.
____________________________________________________________
Utdrag:

Mikael Lindström
Eksjö Energi AB
Valberedningen
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 236 Avsägelse av uppdrag – Martin Österman
(S)
Dnr 2017-KLK0235
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Martin Österman (S), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Martin Österman (S), avsäger sig uppdraget som ersättare i tillväxt- och
utvecklingsnämnden från och med 2017-12-19.
____________________________________________________________
Utdrag:

Martin Österman
Tillväxt- och utvecklingsnämnden
Valberedningen
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 237 Val av ny ersättare i socialnämnden efter
Sven-Åke Säll (S)
Dnr 2017-KLK0220
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i socialnämnden efter Sven-Åke Säll (S), utse Kjell Axell (S), till
och med 2018-12-31.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelse från Sven-Åke Säll som
avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden från och med 2017-12-19.
Till ny ersättare nominerar Socialdemokraterna Kjell Axell (S), Eksjö.
Utdrag:

Kjell Axell
Socialnämnden
Valberedningen
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 238 Val av ny suppleant i Eksjöbostäder AB
efter Martin Grubb (C)
Dnr 2017-KLK0189
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant i Eksjöbostäder AB efter Martin Grubb (C), utse Emeli Olaison
(C) till och med ordinarie årsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2017-10-19 avsägelse från Martin Grubb (C) som
suppleant i Eksjöbostäder AB.
Till ny suppleant nominerar Centerpartiet Emeli Olaison (C).
Utdrag:

Emeli Olaison
Eksjöbostäder AB
Personalavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-19

27 (29)

Kf § 239 Val av ny suppleant i Eksjö
Kommunfastigheter AB efter Martin Grubb (C)
Dnr 2017-KLK0189
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant i Eksjö Kommunfastigheter AB efter Martin Grubb (C), utse
Emeli Olaison (C) till och med ordinarie årsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2017-10-19 avsägelse från Martin Grubb (C) som
suppleant i Eksjö Kommunfastigheter AB.
Till ny suppleant nominerar Centerpartiet Emeli Olaison (C).
Utdrag:

Emeli Olaison
Eksjö Kommunfastigheter AB
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 240 Julhälsning
Ordföranden Anders Gustafsson (M) framför sitt och presidiets tack till alla som
deltar i fullmäktigearbetet, och för en trevlig stämning med respekt för olika åsikter
och synpunkter.
Därefter tackar han berörda tjänstemän som verkställer fullmäktiges beslut.
Kommundirektören, sekreteraren, administrativa assistenten, samt teknikern som
sköter webbsändningen, tackas med en blomma.
Vidare påminns om den allmänpolitiska debatten som ska genomföras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde 2017-01-25.
Ordföranden vänder sig därefter till fullmäktige och kommunens medarbetare
och tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År, och förklarar årets sista
sammanträde för avslutat.
Presidiet, genom vice ordförande Ingbritt Martinsson (C) och andre vice
ordföranden GunBritt Henning (S), tackar ordföranden för gott samarbete och
önskar ordföranden och alla i fullmäktige en God Jul och Gott Nytt År.
Efter sammanträdet bjuds samtliga närvarande in till samkväm i Filmbyns
cafeteria.
-----
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