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Kf § 142 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Lars E Björck, Hult, ställer frågan till kommunfullmäktige om kommunbygderåd
Vilken budget finns för kommunbygderådet och vad sysslar de med?
Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) informerar om att det är
Emilkraften som har till uppgift att administrera kommunbygderådet. Svar på
frågan om budget kommer att lämnas skriftligen till frågeställaren.
Därefter förklarar ordföranden frågestunden avslutad.
-----
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Kf § 143 Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 att
bevilja Ambassadörer islamiska förening 57 700 kr
– interpellation
Dnr 2017-KLK0161
Sven-Olov Lindahl (L) framför i interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Annelie Hägg (C) synpunkter på kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 att bevilja
Ambassadörer islamiska förening 57 700 kr ur kommunstyrelsens pott för
integration.
I interpellationen framförs att tillstyrkan sker efter utredning av, och på
rekommendation av tjänsteman. Enligt underlag till beslut är medlen avsedda att
täcka utgifter för hyra av lokal. Enligt tjänstemannaskrivelsen omfattar
verksamheten bland annat regelbundna integrationsverksamheter för nyanlända i
samarbete med kommunen, svenska, samhällsorientering, lotsverksamhet,
idrottsaktiviteter och scouting, men även studiecirklar om Koranen, Islam, firande
av egna högtider och bön.
Vidare framförs att i riktlinjer för ansökan ur integrationspotten är syftet att dessa
medel ska stödja ideella föreningar och organisationer som i sitt arbete främjar och
stöttar de nyanländas och asylsökandes integrationsprocess och inkludering i vårt
samhälle. Föreningarna ska vara öppna för alla och verka enligt demokratisk
tradition.
I det integrationspolitiska program som antogs av kommunfullmäktige 2016-10-20,
det vill säga för mindre än ett år sedan, slås fast att övergripande mål för
kommunen är att lagar och grundläggande normer följs, att nolltolerans råder mot
alla former av diskriminering, och att alla respekterar grundläggande demokratiska
värden.
Enligt kommunallagens 2 kap, 2 § ska kommuner och landsting behandla sina
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Rätten till trosfrihet, människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, social
ställning och härkomst, har uppnåtts efter en mer än 150-årig kamp i vårt land.
Inom flera riktningar inom islam och i stora delar av den islamska världen, gäller
apostasi, det vill säga förbud mot att avfalla från tron, och där straffet är att dödas.
Interpellanten har personligen mött tre företrädare här i Eksjö för denna
ståndpunkt. Såväl på grund av icke religiös kulturtradition som av påbud i koranen,
skiljer sig synen på vad pojkar och flickor, män och kvinnor, kan tillåtas.
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Exempel ges på personliga vittnesmål om att flickor har hånats med uttryck som
hora, på grund av sin klädsel, eller flickor och pojkar som inte har kunnat
transporteras i samma bil vid utflykt, eller har kunnat bada tillsammans.
Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) besvarar Sven-Olov Lindahls (L)
frågor enligt följande.
1. Vad är det som gör att den religiösa församlingen Ambassadörer islamiska
förening ska få kostnadsfri lokal för sin verksamhet, men inte övriga kyrkor i
Eksjö kommun, då föreningens huvudsakliga verksamhet enligt uppgifter är att
hålla fredagsbön?

Svar:
Ambassadörer islamisk förening erhåller bidrag från integrationspotten för
föreningar för den verksamhet de bedriver för att hjälpa sina medlemmar att bli
integrerade i vårt svenska samhälle. Den verksamheten kräver en lokal. Det kan
vara värt att notera att föreningen ansökt om att få förhyra I12-hallen för
fredagsbönen. Den hyran kommer inte att finansieras av integrationsmedel.
2. Var i redovisningen finns specificerat vad som utgörs av specifik verksamhet
för integration? Flera av de uppräknade aktiviteterna sker ju utanför deras
subventionerade lokal och utförs av andra än dem själva.

Svar:
Några exempel som anges i deras ansökan, och som bedrivs i den aktuella lokalen
är:
- Studiecirklar/möten om samhällsorientering
- Möten med politiken för förståelse/ kunskap
- Lotsa nyanlända med blanketter, tolkning och översättning, och kontakter med
olika myndigheter.
Självklart bedrivs en mängd andra aktiviteter utanför lokalen som idrottsaktiviteter,
scouting med mera.
3. Är det acceptabelt att stödja en verksamhet utan krav på att den omfattas av
grundläggande värderingar om människors lika värde och rätt till trosfrihet?

Svar:
Av deras stadgar och dess mål framgår bland annat följande:
Bredda dialogen och samarbetet mellan muslimer och representanter för andra
livsåskådningar i syfte att stärka samexistensen mellan olika grupper i samhället.
Delta aktivt i kampen för människans grundläggande friheter och rättigheter och
för en värld fri från förtryck och orättvisor.
Främja demokratisk fostran bland muslimsk befolkning.
Dessa mål besvarar interpellantens fråga och är i linje med Världssamfundets
deklaration om mänskliga rättigheter.
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4. Är det inte allas skyldighet att arbeta för mänskliga rättigheter i enlighet med
FN:s allmänna förklaring, med svensk diskrimineringslag och kommunens vision
2020, utan att få betalt?

Svar:
Självklart bör alla föreningar och civilsamhället i övrigt verka för FN:s deklaration
om mänskliga rättigheter och följa svensk lag.
Föreningslivet i Sverige är en fantastisk kraft som bidrar till stor samhällsnytta. Mot
den bakgrunden finansieras föreningslivet, inte bara av medlemsavgifter, utan i
många fall med stöd av offentlig finansiering/bidrag.
I vår kommun finns en mängd bidrag som kan sökas via kultur- och
fritidsavdelningarna. Föreningsbidrag vid uppstart, aktivitetsbidrag,
arrangemangsbidrag och lokalbidrag.
När det gäller aktiviteter som stöttar och underlättar integrationen bland nyanlända
och invandrare, har kommunstyrelsen inrättat en liten integrationspott för
föreningar. De tidigare statliga integrationsmedlen gick i huvudsak till skola, vård
och omsorg.
Integrationspotten för föreningar har bland gått till olika aktörer. Några exempel är:
-

Röda Korset

-

Eksjö Frisbeegolfklubb

-

Eksjö Schackklubb

-

Aktivt Centrum

-

Vänskapens förening

-

Eksjö Ryttarförening

-

Ambassadörerna islamisk förening

Det handlar alltså inte om att få betalt, utan ska ses som ett stöd för att underlätta
integrationen och främja en socialt hållbar utveckling i vårt samhälle.
På interpellationen lämnas totalt sex inlägg.
Ordföranden avslutar därefter interpellationsdebatten.
-----
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Kf § 144 Redovisning av antal behöriga
förskollärare och lärare läsåret 2017 jämfört med
läsåret 2016 – interpellation
Dnr 2017-KLK0165
Jan Lindholm (-) ställer i interpellation till kommunfullmäktige följande frågor, som
besvaras av Bo-Kenneth Knutsson (C) barn- och ungdomsnämndens ordförande.
1. Har antalet behöriga förskollärare och lärare minskat eller ökat detta läsår?

Svar: Det är svårt att ge ett korrekt svar på den frågan. Den officiella statistiken är
ännu inte inrapporterad till Statistiska Centralbyrån, SCB, och därför kan inte helt
jämförbara siffror med förra året lämnas. Den 15 oktober rapporteras all statistik till
SCB.
Enligt kommunens personalsystem har antalet behöriga lärare i grundskolan ökat
med två lärare medan antalet behöriga förskollärare och gymnasielärare minskat
med tre förskollärare respektive fyra lärare.
2. Har antalet behöriga pensionerade förskollärare och lärare som arbetar i
förskolan och skolan minskat eller ökat detta läsår?

Svar: Antalet pensionerade förskollärare och lärare har minskat. De pensionärer
som tjänstgjorde förra året har nu slutat. Se även statistik på åldersstruktur.
Åldersstruktur

Födda år

195052

1953 1954

1955

1956

1957

Förskollärare* 5
10
2
4
Barnskötare
2
4
1
Lärare med
1
8
3
4
1
5
leg
grundskola
Lärare med
2
1
1
1
6
leg gymnasiet
*förskollärare som idag arbetar på förskola eller i förskoleklass.
Källa: Winlas
Ordföranden förklarar därefter interpellationsdebatten för avslutad.
-----
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Kf § 145 Delårsrapport per 2017-06-30
Dnr 2017-KLK0166
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport per 2017-06-30, samt
att kommunrevisionens bedömning av delårsrapporten, inklusive Deloittes rapport,
anmäls.
Ärendebeskrivning
Delårsrapport per 2017-06-30 med sammanställd redovisning har upprättats vid
kommunledningskontorets ekonomi- och upphandlingsavdelning och redovisas vid
dagens sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C).
Koncernens resultat vid halvårsskiftet är ett överskott på 81,3 mnkr (67,5 mnkr
2016-06). Bolagens del i halvårsresultatet är 89,4 mnkr. I det starka resultatet ingår
försäljning av fastigheter (Eksjöbostäder AB) med 60 mnkr. Kommunens resultat
efter sex månader är ett underskott om 8,1 mnkr.
Sektorerna har tillsammans förbrukat 51,8 procent (493 mnkr) av driftbudgetens
954,2 mnkr (inklusive 2,5 mnkr som budgeterats för finansiering via resultatfond).
Prognosen för 2017 visar på ett underskott om 23,0 mnkr mot budgeterade 13,4
mnkr, en negativ budgetavvikelse om 36,4 mnkr. Det balanskrav som finns i
kommunallagen kräver att vid negativt resultat, ska resultatet återställas de närmsta
tre åren.
Sektorerna prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 34,9 mnkr, vilket
motsvarar -3,7 procent av budgeten. Sociala sektorn och barn- och
ungdomssektorn gör negativa prognoser med 33,8 mnkr respektive 8,2 mnkr.
Samtliga verksamheter inom dessa sektorer prognostiserar underskott mot budget.
Övriga sektorer prognostiserar överskott. Störst överskott prognostiserar
samhällsbyggnadssektorn med 3,3 mnkr beroende på ökade intäkter för bygglov,
mät- och planering, samt skog.
Av investeringsanslaget på 55,3 mnkr har 9,4 mnkr tagits i anspråk första halvåret.
Enligt prognosen kommer investeringar om 47,7 mnkr att göras under året, vilket
är 7,6 mnkr mer än budgeterat investeringsanslag.
Resultatet vid halvårsskiftet uppgår till -1,6 procent av skatteintäkter och utjämning.
Årets resultat i prognosen för helår beräknas bli -2,4 procent i resultat av
skatteintäkter och bidrag, vilket medför att målet om årets resultat på 1,4 procent
inte uppnås.
Målet om 100 procent självfinansiering av investeringar uppnås inte i
helårsprognosen.
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Prognosen är ett underskott från den löpande verksamheten och prognostiserade
investeringars självfinansieringsgrad blir därför negativ, -10 procent av årets
underskott från den löpande verksamheten.
I bokslut 2016 uppnåddes soliditeten 64 procent. Vid halvårsskiftet hade soliditeten
sjunkit till 62,5 procent och förväntas i prognosen för bokslut 2017 uppgå till 62,7
procent. Det finansiella målet är att soliditeten årligen ska stärkas och på lång sikt
uppgå till 75 procent. Målet om årlig stärkt soliditet uppnås inte i delårsbokslutet
och förväntas inte heller uppnås i bokslutet.
Soliditet inklusive pensionsförpliktelse förväntas på grund av minskad
pensionsskuld förbättras från -2,7 procent 2016 till ca -1,5 procent i bokslut 2017.
Kommunrevisionens ordförande Stig Andersson kommenterar revisionens
bedömning av delårsrapporten, samt sakkunnigbiträdets rapport över detsamma.
Beslutsunderlag

Delårsbokslut från ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 177
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
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Kf § 146 Finansrapport per 2017-08-31
Dnr 2017-KLK0075
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Enligt Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag, ska
finansrapport lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband
med delårs- och årsbokslut.
Finansrapporten ska ange
-

Aktuell likviditet
Utrymme och nyttjad checkräkningskredit per kredittagare
Placeringar
Borgensåtagande per kredittagare
Skulder
Motparter
Kapital- och räntebindning
Derivat

Kommunens likviditet har under andra kvartalet minskat från -15 mnkr till -31
mnkr. Koncernens sammanlagda likviditet per 2017-06-30 var +100 mnkr. Av
likviditeten är 7 mnkr förvaltade stiftelser.
Kommunens likviditet är negativ och koncerngemensam checkräkningskredit
nyttjas på koncernkonto utan kostnad med nuvarande avtal.
Kommunkoncernen har en gemensam checkräkningskredit på 120 mnkr hos
Nordea.
Kommunens och koncernens likvida medel är placerade på koncernkonto hos
Nordea. Kommunen har dessutom likvida medel på bankkonto hos
SBAB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, ICA-banken och Handelsbanken.¨
Kommunen har ingen låneskuld, de helägda kommunala bolagens sammanlagda
externa skuld är 868 mnkr. Kommunen har beviljat en total borgensram till de
helägda kommunala bolagen med 1 124,7 mnkr.
Beslutsunderlag
Finansrapport per 2017-08-31
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 178
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
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Kf § 147 Granskning av kommunens uppfyllelse av
miljömål, rapport
Dnr 2017-SbN0002, 2017-KLK0119
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning
av kommunens uppfyllelse av miljömål, som sammanfattas i en rapport. Av
den framgår revisionens iakttagelser och rekommendationer.
Kommunens revisorer har till dagens sammanträde gjort en framställan om att
utnyttja sin initiativrätt. Kommunrevisorerna Ronny Korsberg och Marianne
Löwgren redovisar granskningsrapportens innehåll.
Kommunstyrelsens vice ordförande Carina Lindström (M) redovisar
kommunstyrelsens yttrande över de iakttagelser och rekommendationer som
framförs i revisionens rapport.
•

Samhällsbyggnadsnämnden saknar rutiner för uppföljning av miljöplanen för
Eksjö kommun.
Kommentar: Samhällsbyggnadsnämnden har liksom övriga nämnder och styrelser i
koncernen tydliga rutiner och anvisningar för hur uppföljningen ska gå till, inskrivna
i kommunens miljöplan. Enligt miljöplanens anvisningar är
samhällsbyggnadsutskottet ansvarigt för sammanställningen. Dock förväntas övriga
nämnder och styrelser inkomma med uppgifter gällande sin verksamhet när
uppföljningsarbetet påbörjas. Då samhällsbyggnadsutskottet inte längre existerar
bör samhällsbyggnadsnämndens ansvar för miljöplanen formaliseras, då det i
praktiken är samhällsbyggnadsnämnden som har huvuduppdraget att bereda
ärenden inom ramen för miljöplanen till kommunstyrelsen. Uppföljningen har
mellan åren 2013, då nuvarande miljöplan antogs, fram till 2015, inte genomförts
enligt anvisningarna, vilket nu har åtgärdats.
Ett miljöbokslut samt uppföljning av samtliga miljömål genomfördes för 2016 där
samtliga sektorer och bolag var inblandade med ledning av kommunens
miljömålshandläggare. Under de år då uppföljning enligt miljöplanen inte har gjorts,
har rapportering inom ramen för Länsstyrelsens fem åtgärdsprogram redovisats.
Det har gett en fingervisning för hur kommunens miljöarbete står sig gentemot
andra kommuner.
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•

Kommunstyrelsen har brustit i sin uppsiktsplikt i samband med kommunens
miljöarbete.
Kommentar: Det går att konstatera att ingen uppföljning av miljöplanen gjorts
under åren 2013-2015. Det är dock felaktigt att dra hela miljöarbetet över en kam.
Bland annat har redovisningar av miljömål gjorts inom ramen för kommunens
styrkort som årligen redovisats.
• Miljöplanen fungerar inte som ett styrdokument avseende miljöfrågor.
Kommentar: Miljöplanen är inte i tillräcklig omfattning implementerad i
kommunens verksamheter, och framförallt inte nyttjad som ett verktyg i
budgetsammanhang eller stöd för exempelvis inköp och upphandlingar.
Kommunstyrelsen delar därmed revisionens iakttagelse om att miljöplanen ännu
inte fungerar som ett styrdokument.
•

Ingen väsentlig kommunikation avseende miljöplanen har förts sedan den
antogs 2013.
Kommentar: Mellan åren 2013-2015 har kommunikationen kring miljöplanen varit
för låg. Under 2016-2017 har arbetet intensifierats, mycket tack vare att
samhällsbyggnadssektorn har haft tillgång till en miljömålsamordnare, vilket inte var
fallet under större delen av 2015.
Utöver ovanstående iakttagelser har revisionen utfärdat följande
rekommendationer:
Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen rekommenderas att:
• Se över nuvarande rutiner för mätning och utvärdering av kommunens
miljömål.
Kommentar: Genom tillskaffande av kompetens för utvärdering och uppföljning
av miljömålen under 2016, har rutinerna följts och genomförts under 2016. För att
rutinerna även fortsättningsvis ska kunna efterföljas krävs att ansvarig handläggare
på samhällsbyggnadssektorn får stöd av nyckelpersoner i andra sektorer och bolag,
samt att det fastslås att det finns en samordningsansvarig för koncernens
övergripande miljömålsarbete. I och med att rutinerna skärps upp föreligger inte
behov att ge samhällsbyggnadsnämnden ett särskilt uppdrag för att se över
rutinerna.
Kommunstyrelsen rekommenderas att:
• Aktivt arbeta med miljöplanen som styrdokument avseende kommunens
miljömål.
Kommentar: För att få ytterligare fart på arbetet med att nå miljöplanens uppsatta
mål krävs att handläggande tjänsteman med huvudansvar för miljöplanen får
mandat för att arbeta övergripande och stöttande i andra sektorer och bolag än bara
inom samhällsbyggnadssektorn. Det krävs också att de sektorer, avdelningar och
enheter som har huvudansvar för delmål enligt miljöplanen, gör dessa kända för
sina medarbetare med eller utan stöd av miljömålshandläggaren eller av framtida
hållbarhetsstrateg.
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•

Utforma rutiner avseende kommunikationen av miljömålen inom kommunen
och säkerställa att samtliga anställda får kännedom om miljöplanen.
Kommentar: Det ska vara samordnande tjänsteman för miljöplanen som ser till att
miljöplanen finns lättillgänglig och att den är tydlig och lättförståelig. Ansvaret för
kommunikationen bör därmed ligga under det politiska organ som handläggande
tjänsteman verkar under, det vill säga samhällsbyggnadsnämnden. Det anses inte
rimligt att alla anställda ska känna till allt som miljöplanen syftar till. Däremot ska
varje anställd känna till vilket eller vilka delmål som den anställde ska verka för att
uppnå.
Miljöplanen togs fram i samarbete med samtliga sektorer och bolag, och ansvar har
fördelats i planen. Det måste vara upp till den chef som fått huvudansvar för ett
delmål att avgöra vilka som behöver kännedom om planen, och vilka som ska
arbeta för att förverkliga delmålen.
•

Se över möjligheten till informationsutbyte mellan kommunens enheter för
ökad kompetensutveckling inom miljöområdet.
Kommentar: Informationsutbyte och dialog inom koncernen sker i varierande
omfattning, löpande under året. Miljömålssamordnaren har i uppgift att förse alla
kommunens verksamheter med information och stöd för att utvecklas inom
miljöområdet. Då samhällsbyggnadssektorn i stor utsträckning arbetar med den
fysiska miljön och med en teknisk inriktning, har samarbetet varit tydligast mot
Eksjö Energi och Eksjö Kommunfastigheter. En svaghet i arbetet har varit
svårigheten att få tag i rätt personer som har ansvar för miljörelaterade frågor inom
respektive sektor. Ett scenario skulle kunna vara att en kommande
hållbarhetsstrateg får en kontaktgrupp med miljömålsansvariga för respektive sektor
och bolag att ha löpande kontakt med, och därmed få en bättre kontinuitet och
spets i arbetet.
Samtliga nämnder och styrelser ska
• Aktivt arbeta med miljöplanen som styrdokument avseende kommunens
miljömål.
Kommentar: Genom att tydliggöra mandatet för en kommande hållbarhetsstrateg
som ska stötta och inspirera hela koncernens miljöarbete, och samtidigt skapa
förståelse för dennes funktion för hela verksamheten så.
Beslutsunderlag
Granskning av kommunens uppfyllelse av miljömål, rapport
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-18, § 119
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson, 2017-08-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-08-16, § 151
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 171, 2017-09-05, § 179
Utdrag:

Kommunrevisionen
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kf § 148 Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs
Minne – Förvaltningsberättelse 2016 med
revisionsberättelse
Dnr 2017-KLK0150
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsberättelse för 2016 med tillhörande revisionsberättelse har upprättats
för stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs Minne.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse med tillhörande revisionsberättelse för 2016
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 180
-----
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Kf § 149 Eksjö Kråkeberg 1:1, fastighetsförsäljning
Dnr 2017-SbN0054
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för Eksjö Kråkeberg 1.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun överlåter och försäljer till Eksjö Kommunfastigheter AB det
område av fastigheten Eksjö Kråkeberg 1:1, vilket genom fastighetsreglering ska
överföras till fastigheten Eksjö Kråkeberg 1:16.
Eksjö Kommunfastigheter AB överlåter och försäljer till kommunen det område av
Eksjö Kråkeberg 1:16, vilket genom fastighetsreglering ska överföras till Eksjö
Kråkeberg 1:1.
Ersättningen till kommunen från Eksjö Kommunfastigheter AB för skiftet av
markområden utgör 30 tkr.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt från samhällsbyggnadssektorn
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 121
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 181
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 150 Detaljplan Portalen 1 med flera
Dnr 2017-000116, 2017-SbN0066
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplanen för Portalen 1 med flera enligt plan- och bygglagen (2010:900)
5 kap. 27 §.
Ärendebeskrivning
Fastigheten Portalen 1 med flera ligger vid Hultvägen utmed riksväg 40, i anslutning
till Storegårds-området i Eksjö. Huvudsyftet med detaljplanen är att följa
kommunens intentioner om en förtätning inom trekilometersstaden Eksjö. Det
innebär ett mer effektivt utnyttjande av marken i centrala Eksjö. Konkret innebär
detaljplanen möjliggörande för nya bostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-14, § 135, att godkänna
redovisningen, samt att delegera beslutanderätten till planarkitekten att ta beslut om
granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) när samtliga
handlingar blivit upprättade.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-03-15, § 60
Granskningsutlåtande, 2017-08-16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-08-16, § 150
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 182
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 151 Valborg en riskhelg för unga - motion
Dnr 2017-KLK034
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Diana Laitinen Carlsson (S), Johan Starck (S), Malin Jakobsson (S), Jonas Nilsson
(S), Birgitta Johansson (S), Mikael Andreasson (S), Christina Bladh (S), Viking
Ottosson (S), Ronny Jakobsson (S), Lennart Gustavsson (S), Ingegerd Axell (S),
Stig Axelsson (S), Ingrid Ottosson (S), Alf Nordell (S), Bertil Granman (S), Lea
Petersson (MP) och Håkan Dufva (KD) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har genom Malin Jakobsson (S) i motion 2017-02-20 föreslagit
att man utreder möjligheten att anordna någon typ av aktivitet vid Valborg.
Motionären tar upp ett angeläget ämne för att motverka alkoholdebut i tidig ålder
och refererar till en undersökning, genomförd av SIFO på uppdrag av IQ, av vilken
framgår att 3 av 4 föräldrar till barn i åldern 13-17 år, vill se fler alkoholfria
aktiviteter under Valborg.
I en annan undersökning svarar 90 procent av föräldrarna till barn i åldern
13-17 år, att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i
samband med skolavslutningen. 77 procent av de tillfrågade föräldrarna uppger
även att de vill se fler alkoholfria aktiviteter för ungdomar under 18 år i samband
med skolavslutningen på orten där de bor.
Polisen meddelar att just Valborg under senare år har varit lugnare än tidigare.
Samma bild ger ungdomsfältarna. I nyligen antagen handlingsplan för Trygghet
och Säkerhet finns listade aktiviteter av förebyggande karaktär för att förhindra att
ungdomar hamnar i drogberoende eller kriminalitet.
SAMBUF (kommunens samarbetsorgan för barn- och ungdomsfrågor) som består
av företrädare från socialttjänst, skola, elevhälsa, ungdomsverksamhet, kultur-och
fritid, polisen med flera, jobbar förebyggande och där utbyts information inför
större helger eller evenemang. Kommunen har också tillsammans med Polisen
tecknat ett avtal om medborgarlöfte för 2017, där ett av målen är att minska risken
för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet.
Det förebyggande arbetet mot tidiga alkoholdebuter måste ske i samverkan mellan
kommun, offentliga myndigheter, civilsamhället och dess ideella organisationer och
vårdnadshavare. Mot bakgrund av redovisad utredning förordas att det
förebyggande arbetet mot tidig alkoholdebut sker under hela året. Behovet av
särskilda insatser vid just Valborg bedöms för närvarande litet.
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Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Malin Jakobsson (S), och Diana Laitinen Carlsson (S) bifall till motionen.
Carina Lindström (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Malin
Jakobssons, med fleras yrkande, varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Motion från S-gruppen genom Malin Jakobsson (S), 2017-02-20
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 33
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-05-09
Ledningsutskottets beslut 2017-06-13, § 101
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 61, 2017-09-05, § 183
Utdrag:

Malin Jakobsson
Jürgen Beck
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Kf § 152 Inför sex timmars arbetsdag - motion
Dnr 2017-KLK0011
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att, då liknande försök i andra kommuner medfört ökade kostnader, avslå
motionen med anledning av det ekonomiska läget.
Ärendebeskrivning
Eva Ekenberg (MP) föreslår i motion 2017-01-19, att Eksjö kommun bör
genomföra ett projekt med sex timmars arbetsdag. De motiv som anges för
arbetsgivare som testat att införa sex timmars arbetsdag, är bland annat för att
minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsbördan för de som har det mycket tufft.
Motionären framför att Eksjö kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare för att
bland annat säkra tillgången på arbetskraft. Sjuktalen har ökat de senaste åren,
därmed har kostnaderna för sjuklön stigit, och motionären ställer frågan om dessa
pengar kan användas på annat sätt.
Miljöpartiet föreslår att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag utreds och
genomförs under en försöksperiod om två år. Cirka 20 procent av de beräknade
kostnaderna för sjuklön avsätts per år och att de som ingår i försöket får bibehållen
lön. Försöket ska omfatta en eller flera arbetsgrupper inom sociala sektorn.
Uppföljning ska genomföras där sjukfrånvaro, upplevelse av hälsa, brukarnas
upplevelser, samt antal nya arbetstillfällen utvärderas.
Av den utredning som gjorts framkommer bland annat att sex timmars arbetsdag
har införts som försök hos olika arbetsgivare inom olika verksamheter i övriga
landet, och de effekter som faller ut kan redovisas i två huvudgrupper, minskad
sjukfrånvaro och ökad arbetstrivsel.
Göteborgs Stad beslutade 2014 att genomföra ett försök med 6 timmars arbetsdag
med följdforskning. Försöket startade 2015-02-01 och avslutades 2016-12-31 (23
månader). Försöket skulle besvara frågan om vilka effekter reducerad arbetstid har
för undersköterskorna, hyresgästerna och för ekonomi/jobb.
Förändringen i sjukfrånvaro visade sig vara tämligen marginell, under projektets
första år minskade sjukfrånvaron med 0,6 procent för att därefter stiga igen.
Den 1 januari 2017 upphörde Göteborgs stad med försöket med motiveringen att
kostnaderna blev för höga.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Eva Ekenberg (MP) bifall till motionen.
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Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Eva Ekenbergs yrkande, varvid kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Motion från Eva Ekenberg (MP), 2017-01-19
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 24
Tjänsteskrivelse från personalchef Anders Nermo, 2017-07-18
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 118
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-09, § 59, 2017-09-05, § 184
Utdrag:

Eva Ekenberg
Personalavdelningen
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Kf § 153 Stärk skyddet vid våra evenemang motion
Dnr 2017-KLK0094
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara motionen besvarad.
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
kommun arbetar tillsammans för att skapa något positivt.
Under det senaste året har det skett en rad terrordåd, bland annat i Stockholm, som
också kastar sin skugga över Eksjö. De evenemang som är extra utsatta är stadsfest
och julmarknad. Motionären föreslår ett förstärkt skydd genom utplacering av
svårforcerade hinder på strategiska platser, samt att ha tillfällig kameraövervakning
och drönare för att få en förhöjd säkerhet.
Av den utredning som gjorts framkommer bland annat att Polisen är den
myndighet som gör en hot- och riskbedömning utifrån underrättelser och
erfarenheter av tidigare arrangemang. Tillsammans med Säpo, görs en bedömning
av eventuella hot och risker.
Utifrån hot- och riskbedömningen kommer polisen att vidta de åtgärder som kan
komma att behövas. Polisen har ett nära samarbete med andra inblandade aktörer
inför och under de större arrangemangen såsom Eksjö stadsfest, för att alla ska ha
tillgång till samma lägesbild och för att polisen ska kunna vara på plats där de bäst
behövs. Tjänstemän inom Eksjö kommun har möten och dialog med polis,
räddningstjänst och föreningar inför de större arrangemangen.
Bedömningen är att de större arrangemang som Eksjö kommun eller annan part
arrangerar inom Eksjö kommun, präglas av en medvetenhet gällande hot- och
risker, samt att samverkan sker mellan polis, räddningstjänst, tjänstemän och
arrangör.
Beslutsunderlag
Motion från Bengt Koltman, 2017-04-13
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-20, § 101
Tjänsteskrivelse från kulturchef Tomas Hanzén, 2017-05-18
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-08-16, § 239
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 131, 2017-09-05, § 185
Utdrag:

Bengt Koltman
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Kf § 154 Husbilsparkering Gjuterigatan 4, Tröskan
3 - medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0079
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Åke Piel och Pär Bergfoth, Eksjö, framför i medborgarförslag
2017-04-04 önskemål om en ställplats för husbilar vid Gjuterigatan i centrala
Eksjö.
Den föreslagna fastigheten, Tröskan 2, vid Gjuterigatan 4 i Eksjö, är en
industritomt. Den tilltänkta verksamhetens art i form av en husbilsparkering kan
likställas med ett tillfälligt boende på platsen, där husbilar ska kunna stå en eller ett
par nätter på den asfalterade parkeringen på fastigheten. Eftersom detaljplanens
bestämmelse för området är industri skulle detta bli en planstridig åtgärd. Då
omgivningens verksamhet är industrier och riksväg 40 passerar strax intill
fastigheten är bedömningen att ett permanent lov för denna verksamhet inte kan
ges.
Möjligen kan ett planbesked sökas för att se om det är möjligt att ändra
detaljplanen, eller söka ett så kallat tidsbegränsat lov. Ett planbesked ger sökanden
svar om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Tidsbegränsade
bygglov får beviljas om en åtgärd är avsedd att pågå under en begränsad tid, eller är
av tillfällig karaktär och åtgärder uppfyller något eller några, men inte alla,
förutsättningar som krävs för ett permanent bygglov. Den sökande måste själv ha
ansökt om ett sådant lov.
Mot bakgrund av ovanstående går det inte att ge svar på om det är möjligt med en
husbilsparkering eller inte på den tilltänkta platsen. Ansökan måste ske hos
samhällsbyggnadsnämnden, som då kan pröva ärendet som antigen ett
tidsbegränsat lov eller ett planbesked.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bygglovsarkitekt Malin Larsson, 2017-05-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-06-14, § 128
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 186
Utdrag:

Åke Piel
Pär Bergfoth
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 155 Landsbygdsutveckling inom Eksjö
kommun – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0078
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
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”.
Förslagsställaren önskar att de gånger som bidrag nämns eller betalas ut exempelvis
till olika föreningar ute på landsbygden, ska det rubriceras med
” investering i landsbygdsutveckling”. Förslagsställaren menar att ordet bidrag lätt
kan få en negativ klang, medan ordet investering ger en mer positiv förklaring.
Kommunen kommer alltid att behöva använda ordet bidrag, oavsett om det handlar
om landsbygd eller tätort. Orden har olika innebörd. En investering är en
kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kapitalinsatsen sker ofta
som en utgift i pengar, men kan även vara en insats av andra former av resurser.
Avkastningen kan antingen komma i form av ökade intäkter eller i form av
minskade kostnader. En investering tas från kommunens investeringskonto och är
oftast knuten till en rad olika ekonomiska fakta såsom upphandling, hållbarhet över
tid, med mera.
Ett bidrag tas från förvaltningens driftbudget och är något som ges för att fylla ett
behov. I många sammanhang avser bidrag något som fyller endast en del av
behovet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2017-04-10
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-20, § 83
Tjänsteskrivelse från Tillväxt- och utvecklingschef Marcus Axelsson, 2017-05-09
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-08-16, § 258
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 187
Utdrag:

Lars E Björck

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-21
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Kf § 156 Hyresintäkter från Ägersgöl/Klinten
investeras i den lokala besöksnäringen medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0106
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Lars E Björck, Hult, informerar i medborgarförslag 2017-04-27, om att
Klinten/Ägersgöl förvärvades av Höreda kommun år 1969, och detta i god tid före
kommunreformen.
Hult samhälle ingick i Höreda kommun och tillfördes Eksjö storkommun år 1971.
Förutom fastigheten fanns fonderade medel, reserverade för utveckling av Klinten
och nybyggnation av stugby. Även privatpersoner och organisationer har bedrivit
turistverksamhet vid Klinten. Nu har ett naturreservat bildats med Länsstyrelsen
som förvaltare.
Lars E Björck framför att det idag är Eksjö kommun som står för uthyrning av den
nämnda fastigheten. Med hänsyn taget till den ursprungligen avsedda inriktningen,
bedöms det rimligt att Eksjö kommuns hyresintäkter från Klinten, fullt ut tillförs
den lokala besöksnäringen inom Hultbygden. Förslagsställaren föreslår att
hyresintäkter från Ägersgöl/Klinten investeras i den lokala besöksnäringen,
Hultbygden.
När det gäller hyresintäkterna så generar Klinten vissa år ett överskott, och vissa år
ett underskott. Totalt sett så har det investerats mer i Klinten än vad det genererat i
form av nettotillskott. Förvaltningen har via samhällsbyggnadssektorns försorg
gjort stora investeringar på Klinten. Med andra ord, de investeringar som Eksjö
kommun har genomfört, och gör idag, är mer än de intäkter som Klinten har gett.
Eksjö kommun investerar i Hultbygden, som i alla andra delar av Eksjö kommun.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2017-05-03
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-18, § 114
Tjänsteskrivelse från Tillväxt- och utvecklingschef Marcus Axelsson, 2017-05-09
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-08-16, § 259
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 169, 2017-09-05, § 188
Utdrag:

Lars E Björck

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-21
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Kf § 157 Obesvarade motioner och
medborgarförslag, förteckning
Dnr 2017-KLK0032
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget
väckts. Fullmäktige kan vid behov, avskriva medborgarförslagen från vidare
handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje
år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte besvarats.
Vid dagens sammanträde redovisas att 12 motioner och 8 medborgarförslag ännu
inte besvarats.
Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 122
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 189
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-21
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Kf § 158 Förvärv av aktier i Inera AB
Dnr 2017-KLK0139
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42
500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet,
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal, samt
att finansiering av köpeskillingen om 42 500 kr sker med eget kapital.
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, lämnar följande beskrivning avseende
Inera AB:
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg.
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och
Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess
beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har
sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa
fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och
bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare –6
från kommunsidan, 6 från landsting/regioner, samt 3 tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, såsom skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-21
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Digitalisering är en avgörande fråga28 i kommunens verksamheter när det gäller
tillgänglighet och effektivitet, både nu och i framtiden. Kommunfullmäktige har i
budgetdirektiv 2018-2020 framhållit digital kommunikation som ett prioriterat
område. Att driva digitaliseringsfrågor gemensamt med andra kommuner och
regioner ger större möjligheter till utveckling.
Förvärv av aktier påverkar inte kommunens resultat, utan innebär att en
omsättningstillgång (likvida medel) byts mot en anläggningstillgång (aktier). För
förvärvet om 42 500 kr krävs inget lån. Finansieringen kan ske med kommunens
egna kapital.
Beslutsunderlag
Missiv erbjudande Inera AB
Bakgrund förvärv Inera AB
Aktieöverlåtelseavtal
Anslutningsavtal
Aktieägaravtal
Bolagsordning
Ägardirektiv
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2017-07-10
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 115
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 190
Utdrag:

Ekonomichef K Höljfors

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kf § 159 Budget 2018, verksamhetsplan 2019-2020
– Höglandets kommunalförbund
Dnr 2017-KLK0127
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisat förslag till budget 2018 och verksamhetsplan
2019 – 2020 för Höglandets kommunalförbund.
Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020 har upprättats vid
Höglandets kommunalförbund.
Direktionen för Höglandets kommunalförbund ska, enligt förbundsordningen,
samråda med medlemmarna om förslag till budget varefter densamma ska
fastställas av direktionen.
Verksamheten vid Höglandets kommunalförbund består av familjerätt, IT,
kompetensutveckling, revision och kansli.
2018 års budgetanslag uppgår till totalt 8 099 tkr, fördelat enligt följande:
Kansli
Revision
Kompetensutbildning
Familjerätt

1 786 tkr
158 tkr
1 356 tkr
4 799 tkr

Summa: 8 099 tkr

IT-verksamheten finansieras helt via tjänstedebitering.
Budgetanslaget finansieras av medlemskommunerna utifrån respektive kommuns
befolkningsantal. Eksjö kommun svarar för 18,4 procent enligt följande:
Kansli
Revision
Kompetensutbildning
Familjerätt

328 tkr
30 tkr
250 tkr
883 tkr

Summa: 1 491 tkr

Beslutsunderlag
Förslag till budget 2017, verksamhetsplan 2018-2019
Direktionens beslut 2017-03-24, § 24
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 116
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 191
Utdrag:

Höglandets kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
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Kf § 160 Namnändring – Höglandets
kommunalförbund
Dnr 2017-KLK0138
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att kommunalförbundet byter namn från Höglandets
kommunalförbund till Höglandsförbundet, samt
att godkänna revidering av § 1 i förbundsordningen.
Ärendebeskrivning
Genom att förkorta namnet Höglandets kommunalförbund till Höglandsförbundet
tydliggörs verksamheten och risken att missuppfattas som fackförbundet
Kommunal minimeras.
Förslag till namnbyte har stämts av med medlemskommunernas
kommunikationsavdelningar och kommunchefer.
Beslutsunderlag
Direktionens beslut 2017-03-24, § 25
Ledningsutskottets beslut 2017-08-15, § 117
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 192
Utdrag:

Höglandets kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kf § 161 Måltidspolicy för Eksjö kommun - remiss
Dnr: 2017-BUN0061
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Måltidspolicy för Eksjö kommun, samt
att den ersätter tidigare antagen Kostpolicy.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommuns Kostpolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25, ska
revideras en gång varje mandatperiod. Arbetet med att utvärdera policyn har pågått
från hösten 2016 fram till maj 2017. Förslag på förändringar och ny benämning,
Måltidspolicy istället för Kostpolicy, har tagits fram i samråd med arbetsgrupper
från barn- och ungdomssektorn och sociala sektorn.
Livsmedelsverket har, sedan Kostpolicyn antogs 2013, tagit fram ett måltidspussel
där man utgår från 6 olika pusselbitar - Goda, Säkra, Integrerade, Trivsamma,
Hållbara och Näringsriktiga måltider.
Utgångspunkten i arbetet med att revidera policyn har varit att väva in det så kallade
måltidspusslet på ett bra sätt. I arbetet med att utveckla och förbättra
måltidsverksamheten blir pusselbitarna ett utmärkt verktyg för att få med alla delar i
en måltidsupplevelse för att den ska bli så bra som det är möjligt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från måltidsutvecklare Gun Svensson, 2017-05-31
Ledningsutskottets beslut 2017-06-13, § 106, 2017-08-15, § 119
Socialnämndens beslut 2017-08-16, § 107
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, 193
Utdrag:

Sociala sektorn
Barn- och ungdomssektorn
Måltidsutvecklare G Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 162 Rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS
Dnr: 2017-SocN0006
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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 för detta kvartal av ej
verkställda gynnande beslut eller av avbruten verkställighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-07-05
Socialnämndens beslut 2017-08-15, § 103
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 194
Utdrag:

Sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN
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Kommunfullmäktige
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Kf § 163 Ge vikarier inom hemtjänst och
vårdboende 14 dagars introduktion –
medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0141
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med återredovisning
till kommunfullmäktige senast mars 2018.
Ärendebeskrivning
Jan Engdahl, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-06-27, att kommunen bör
införa att semestervikarier inom hemtjänsten och vårdboende ska få en intern
utbildning på fjorton dagar. Utbildningen ska vara utförd innan någon får gå
bredvid i hem eller på vårdboende. Utbildningen ska endast gälla sommarvikarier.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jan Engdahl, Eksjö, 2017-06-27
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 164 Markera med vit gatsten tidigare storlek
på Stora Torget i Eksjö – medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0140
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med återredovisning
till kommunfullmäktige senast mars 2018.
Ärendebeskrivning
Jan Engdahl, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-06-27, att kommunen med vit
gatsten bör markera storleken på Eksjö Torg från år 1856 – före branden. Varje
hörn av tidigare torget, sätts i samma gatstenar som nu markerar
parkeringsplatserna på torget. Exempelvis en markering i nittio graders vinkel i
varje tidigare hörn.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jan Engdahl, Eksjö, 2017-06-27
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
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Kf § 165 Medborgarkontor i Hult, kommunal
finansiering om 175 tkr per år – medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0146
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med återredovisning
till kommunfullmäktige senast mars 2018.
Ärendebeskrivning
Lars E R Björck, Hult, framför i medborgarförslag 2017-07-11 följande.
Kommunen har sedan tid och under tid som nu är, ett väl fungerande
medborgarkontor i Hulthallen; kommuninvånare erbjuds och erhåller god service
och kommunal information, vilket tacksamt noteras.
Enligt uppgift utgår en ersättning á 75 000 kronor per år, enligt förslagsställarens
förmenande ett alltför lågt belopp. Därför föreslås att ersättningen höjs till 175 000
kronor per år, detta väl motiverat efter ett antal lokalekonomiska analyser.
Till det kommer förslagsställarens grundsyn att medborgarkontor inom
kommunens mindre samhällen ska vara knutna direkt till kommunledningskontoret
i Eksjö.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E R Björck, Hult, 2017-07-11
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-21

36 (44)

Kf § 166 Råd och stöd till fastighetsägare och
hyresgäster om säkerhet och förbättringar i
boendet – medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0142
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med återredovisning
till kommunfullmäktige senast mars 2018.
Ärendebeskrivning
Jan Engdahl, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-06-27, att husägare till
hyreshus och hyresgäster ska kunna vända sig till kommunen för att få råd och
förslag om förbättringar av säkerheten i boendet. En grupp bestående av personer
inom brand, miljö och byggnad ska kunna göra besiktningar av hyreshus, för att då
ge tips om förbättringar och förebyggande åtgärder. Gruppen ska inte kräva
åtgärder, utan ska ses som rådgivande. Det är något som gynnar staden och dess
invånare.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jan Engdahl, Eksjö, 2017-06-27
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 167 Kostnadsfri fettåtervinning för
kommunens hushåll – medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0154
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med återredovisning
till kommunfullmäktige senast mars 2017.
Ärendebeskrivning
Lennart Andersson framför i medborgarförslag 2017-08-24, att det kan finnas
många vinster med att återvinna hushållsfett från den vardagliga användningen för
både miljö och ekonomi, med mera. Fettet som återvinns kan användas inom
många olika användningsområden, vilket även kan ge kommunen vinst.
Förslagsställaren föreslår därför att införande av kostnadsfri fettåtervinning för
hushåll tas upp, och att beslut fattas i frågan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lennart Andersson, 2017-08-24
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Kf § 168 Nämndernas ansvar för uppföljning och
utvärdering av förvaltningens verksamhet – motion
Dnr: 2017-KLK0165
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast mars 2018.
Ärendebeskrivning
Jan Lindholm (-) föreslår i motion 2017-09-11 att kommunfullmäktige beslutar
- att nämnderna så snart som möjligt, dock senast i februari 2018 genomför
utvärderingar av förvaltningens verksamhet
- att resultaten redovisas senast på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-17
- att resultaten av utvärderingarna utgör ett av underlagen för en allmänpolitisk
debatt under första halvåret 2018.
- att i utvärderingarna ska ingå brukarundersökningar.
Motiven för ett sådant beslut anser Jan Lindholm är följande.
2014-09-25 beslutade kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens
reglemente att gälla från och med 2015-01-01. I reglementet står det: ” …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 sakområden utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.”
Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder ordet utvärdera: ”Fastställa eller
bedöma värdet av, eller resultatet av något.”
Vad motionären uppfattar, har utvärderingar värda namnet inte genomförts och
redovisats trots att det är 2,5 år sedan mandatperioden inleddes.
År 2008 anlitades SKL för att genomföra ”Kommunkompassen”, ett analys- och
utvecklingsverktyg, där viktiga frågor för politiker, tjänstemän och
medborgarna/brukarna belystes och analyserades. Samspelet och dialogen mellan
grupperna var en viktig fråga som undersöktes med hjälp av Kommunkompassen.
Vad man kom fram till var bland annat att Eksjö kommun hade en urusel dialog
med medborgarna/brukarna. När det stod klart för politikerna, beslutade man att
anlita Statistiska Centralbyrån, SCB, för att göra en medborgarundersökning. Fram
till idag har två medborgarundersökningar genomförts. Men varför beslutade man
inte om att regelbundet göra brukarundersökningar som måste anses betydligt
viktigare, än allmänt hållna medborgar-undersökningar till 1000 slumpvist utvalda
kommuninnevånare?
Justerandes sign
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De styrkor och utvecklingsområden i Eksjö kommun som tydliggjordes i
Kommunkompassen kan man ta del av på SKL:s hemsida under rubriken
Kommunkompassen. Här kan man också ta del av ca 150 andra kommuners
resultat.
Som jämförelse kan nämnas att cheferna varje år genomför personalsamtal, för att
de anställdas behov och åsikter ska bli kända för kommunen som arbetsgivare,
vilket är nödvändigt. Men vad brukarna eller deras anhöriga tycker om den
barnomsorg, skola eller äldreomsorg med mera, vi politiker erbjuder, finns lite
kunskap om. Enligt motionärens mening måste en utvärdering innehålla brukarnas
synpunkter.
Dessutom är det viktigt med utvärdering, då det i de flesta fall inte finns något
alternativ till kommunens verksamhet vad gäller barnomsorg, skola, äldreomsorg
med mera.
Till sist, men inte minst, står det i kommunstyrelsens reglemente att förvaltningens
verksamhet ska utvärderas.
Beslutsunderlag
Motion från Jan Lindholm (-) 2017-09-11
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 169 Anmälningsärende
Dnr 2017-KLK0130
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Lars Aronsson (S) framförde i interpellation 2017-06-20 till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Sixtensson, att skötseln av
grönområden och rondeller är undermålig.
Kommunfullmäktige beslutade då att samhällsbyggnadssektorn skulle utforma
kompletterande svar, vilket avgivits av samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson
Gällande driftavtal avseende skötsel av tre rondeller (Lyckan-, Stations- och
Kaffekullerondellen), stenytor, samt slänter som Transab åtagit sig, har inte fallit ut
enligt den ursprungliga bedömningen. Samtidigt ska understrykas att driftnivån,
som avtalet förutsätter, är alldeles för låg för att uppnå den önskade nivå som flera
av fullmäktiges ledamöter gett uttryck för.
Samhällsbyggnadssektorn har därför diskuterat följande förslag till uppdelning av
skötseln av Trafikverket ytor genom Eksjö:
Trafikverkets åtagande:
- Stenytor
- Slänter som är möjliga att slå med maskinell slåtter och röjningsutrustning
- Rondellmitt i rondellerna Abborraviken-, Lyckan-, Stations- och Kaffekullerondellen.
Abborraviksrondellen är en kommunal yta enligt ett annat avtal, men föreslås
övergå till att skötas av Trafikverket. De övriga är statliga, men har skötts av
kommunen enligt skötselavtalet. Kommunen har eventuellt en vilja att sköta alla
rondeller och återkommer med sin inriktning.
Kommunens åtagande:
- Klippta gräsytor
- Rondellmitt, Polishusrondellen. (Är kommunal yta enligt annat avtal).
Diskussion har även förts med Eksjö Energi AB om att överta skötseln.
Driftbidraget från Trafikverket är dock för lågt, och ytorna för irrationella, för att
Eksjö Energis gatuavdelning ska starta upp en egen driftorganisation för dessa ytor.
Tjänstemännen på samhällsbyggnadssektorn, Eksjö Energi och Skog & Park är
därmed eniga om att bästa lösningen är att Trafikverket återtar driften med rådande
organisation och budgetnivå.
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De ledamöter som kommenterade interpellationssvaret, vid föregående
sammanträde med kommunfullmäktige, var överens om att något måste hända nu.
Om driftåtagandet övergår till Trafikverket, kan det ske tidigast i månadsskiftet
augusti-september 2018.
Skog & Park, som idag har uppdraget att se till att avtalet sköts, har möjlighet att
utöka antalet drifttimmar. Omprioritering av tillgängliga driftmedel ska i så fall
göras till våren 2018, vilket av kommentarerna i talarstolen att döma är minst 16,5
år för sent. Skog & Park får årligen ersättning av Trafikverket för driftåtagandet.
Ersättningen uppgår till 149 645 kr. Denna summa täcker inte ens kostnaderna för
det avtal som Transab besitter.
I samband med de senaste årens budgetberedningar har ökade medel för gata och
parkdrift önskats, vilket delvis beviljats. Årets budgetarbete är tuffare än på länge,
men samhällsbyggnadssektorn kommer att vara tydliga med att driftmedlen för
gatu- och parkdriften ska behållas orörda i möjligaste mån.
När det gäller just rondellerna kan viss förbättring åstadkommas med ökade
driftåtgärder. Problemet med rondellerna är att de är i behov av reinvestering då
problem med dränering och markuppbyggnad motverkar en effektiv drift. Det är
investeringsmedel som inte finns tillgängliga i nuvarande investeringsbudget, ett
inslag som kommer finnas med som förslag till 2018 års investeringsbudget.
Gång- och cykelvägarnas säkerhet måste säkerställas, och krafttag ska vidtas. Från
och med hösten 2017 kommer kantzoner utmed gång- och cykelvägarna i
kommunens tätorter att prioriteras. Vegetationen kryper i vissa fall ut på vägytan
och det skapar flera problem. Det blir för mycket skugga och ytan torkar sällan ut,
vilket välkomnar en oönskad fauna på gång- och cykelvägarna. Rötter växer in och
förstör både vägkropp och beläggning. Belysningen skuggas vilket skapar otrygghet,
och driftbehovet ökar. Av denna anledning kommer bredare kantzoner att avverkas
från skogsområden intill gång- och cykelvägarna, så att de kan hållas öppna med en
mer rationell hantering än tidigare.
Skog & Park, samt gatuavdelningen på Eksjö Energi AB, som är kommunens
verkställare av drift av allmän platsmark, arbetar ständigt med prioriteringar. I och
med att stora delar är eftersatta, ökar akutåtgärder. Det får till följd att effektiviteten
minskar både vad gäller kostnader och drifttid. Att komma ikapp den rådande
situationen görs inte över en natt utan kommer att ta tid. För att snabba på denna
process vidmakthålls samhällsbyggnadssektorns tidigare ståndpunkt om att en
organisationsförändring för att sammanföra driften under samma tak, är en
förutsättning.
____________________________________________________________
Utdrag:

Lars Aronsson
Samhällsbyggnadssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-21

42 (44)

Kf § 170 Avsägelse av uppdrag – Stefan Elm
Dnr 2017-KLK0155
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Stefan Elm, samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Stefan Elm, tidigare kommundirektör, avsäger sig uppdraget som ledamot i
styrelsen för eksjö.nu från och med 2017-09-21.
____________________________________________________________
Utdrag:

Stefan Elm
Valberedningen
Personalavdelningen
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Kf § 171 Val av ny ledamot i styrelsen för eksjö.nu
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i styrelsen för eksjö.nu efter Stefan Elm, utse Tord du Rietz till
och med ordinarie bolagsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelse från tidigare
kommundirektören Stefan Elm, som avsäger sig uppdraget som ledamot i styrelsen
för eksjö.nu från och med 2017-09-21.
Till ny ledamot föreslås kommundirektör Tord du Rietz.
Utdrag:

Tord du Rietz
eksjö.nu
Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

