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Ks § 2 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Ks § 2 Godkännande av föredragningslistan ............................................................................... 4
Ks § 3 Mandatperiodens första sammanträde med kommunstyrelsen ......................................... 6
Ks § 4 Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi 2019-2035, yttrande ............................... 7
Ks § 5 Internationell medverkan SWEDEC ................................................................................ 9
Ks § 6 ESAB – Förvärv av Eksjö Mattan 3 och 4 ..................................................................... 10
Ks § 7 Insatser för att bevara vårt kulturarv – motion ............................................................... 11
Ks § 8 Möjliggöra för ungdomar att bo kvar i Eksjö under hela asylprocessen –
medborgarförslag ....................................................................................................................... 13
Ks § 9 Taxor för vissa tjänster utförda av räddningstjänsten ..................................................... 14
Ks § 10 Taxor för tillsyn och tillstånd, räddningstjänsten ......................................................... 15
Ks § 11 Ersättning till förtroendevalda i Eksjö kommun, komplettering .................................. 16
Ks § 12 Riktlinjer till Upphandlings- och inköpspolicy ............................................................ 18
Ks § 13 Ägardirektiv – Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö kommunfastigheter AB,
AB Eksjö Industri byggnader, Eksjö Energi AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB, .......... 20
Ks 14 § Lokalt partistöd 2019 ................................................................................................... 22
Ks § 15 Eksjö kommuns arkivreglemente ................................................................................. 23
Ks § 16 Hantering av uppdraget som 1:e vice ordförande, Kommunstyrelsens 1: e vice KSO . 24
Ks § 17 Länsstyrelsen – Beslut om fördelning av anvisningar 2019 till kommuner i Jönköpings
län .............................................................................................................................................. 26
Ks § 18 Internbudget 2019 – förvaltningen ............................................................................... 28
Ks § 19 Riktlinjer för uthyrning av förvaltningens minibussar ................................................. 30
Ks § 20 Delegationsordning – revidering .................................................................................. 31
Ks § 21 Revidering av socialnämndens delegationsordning...................................................... 32
Ks § 22 Budgetuppföljning ........................................................................................................ 33
Ks § 23 Val av ombud Kommuninvest ...................................................................................... 35
Ks § 24 Ombud ESAB – fyllnadsval ......................................................................................... 36
Ks § 25 Ombud, Coompanion Jönköpings län – fyllnadsval ..................................................... 37
Ks § 26 Ombud eksjo.nu – fyllnadsval .................................................................................... 38
Ks § 27 Ombud Jönköpings läns arkivförbund – fyllnadsval .................................................. 39
Ks § 28 Ombud Jönköpings läns Luftvårdsförbund -fyllnadsval .............................................. 40
Ks § 29 Ombud Kreditgarantiföreningen Jönköpings län – fyllnadsval .................................... 41
Ks § 30 Ombud NTF Jönköpings län – fyllnadsval ................................................................... 42
Justerandes sign

Ks § 31 Ombud Science Park - fyllnadsval ............................................................................... 43
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Ks § 32 Ombud Smålands Turism AB - fyllnadsval ................................................................. 44
Ks § 33 Ombud Stiftelsen Träcentrum - fyllnadsval ................................................................. 45
Ks § 34 Ombud Eksjöbostäder - fyllnadsval ............................................................................. 46
Ks § 35 Ombud AB Eksjö Industribyggnader - fyllnadsval ...................................................... 47
Ks § 36 Ombud Itolv AB, fyllnadsval ....................................................................................... 48
Ks § 37 Boendesituation för ensamkommande asylsökande ungdomar som fyllt 18 år och sökt
uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen – medborgarförslag ............................................. 49
Ks § 38 Införande av barnvagnsparkeringar med tak/regnskydd vid förskolor i kommunen –
medborgarförslag - fördelning ................................................................................................... 51
Ks § 39 Anläggande av en bana för Eisstock, både för sommar- och vinterspel medborgarförslag - fördelning ................................................................................................... 53
Ks § 40 Håll liv i träden i stan – medborgarförslag - fördelning ............................................... 54
Ks § 41 Uppmärksamma Eksjö Folkets Park – medborgarförslag - fördelning ........................ 55
Ks § 42 Hundrastgård i Vildparken – medborgarförslag - fördelning ....................................... 56
Ks § 43, 72 timmar vid vinterkräksjuka – medborgarförslag - fördelning ................................ 57
Ks § 44 Hindra vräkning av barnfamiljer – medborgarförslag – fördelning Kf § 120 Hindra
vräkning av barnfamiljer – medborgarförslag ........................................................................... 58
Ks 45 Anmälningsärenden ......................................................................................................... 59
Ks § 46 Delegationsärende ........................................................................................................ 60
Ks § 47 Utskottsprotokoll 2018-12-11 och 2019-01-15, samt beslut fattade med stöd av
delegationen. .............................................................................................................................. 61
Ks § 48 Nämndprotokoll 2018-12-12 och 2019-01-16 ............................................................. 62
Ärende som utgår:
Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2019.
Eksjö Stadsutveckling - val av ombud
Kommunalt Forum – val av ombud
Ärende som tillkommer:
Hantering av uppdraget som förste vice ordförande kommunstyrelsen
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Ks § 3 Mandatperiodens första sammanträde
med kommunstyrelsen
Sammanträdet inleds med att ordföranden hälsar samtliga välkomna till den nya
mandatperiodens första sammanträde med kommunstyrelsen. Nya ledamöter
och ersättare hälsas särskilt välkomna.
Ordförande påtalar behovet av en öppen attityd i kommunstyrelsen. Nya
ledamöter ska alltid känna sig välkomna att ställa frågor, och få stöd av de mer
erfarna.
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
----

Justerandes sign
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Ks § 4 Jönköpings läns regionala
utvecklingsstrategi 2019-2035, yttrande
Dnr 2018-KLK009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till yttrade till Region Jönköpings län avseende remissen
Regional utvecklingsstrategi 2019-2035.
Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län har upprättat ett förslag till regional utvecklingsstrategi
2019-2035. Länets kommuner har beretts tillfälle att yttra sig över programmet.
En ambition har varit att hålla den regionala utvecklingsstrategin kort och
tydlig för att det skal bli ett användbart och använt dokument.
I anslutning till strategin har ett mer utförligt underlag presenterats, ”Bakgrund
till den Regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län 2019-2035”, där
källhänvisningar, definitioner, underlag och exempel har tagits fram och
inkluderas i remissutgåvan.
Det aktuella förslaget är en revidering av tidigare utvecklingsstrategi för åren
2013-2025, där dock denna remissutgåva är omdisponerad och reviderad
avseende prioriteringar och mål. Prioriteringarna och målen har anpassats
utifrån en uppdaterad analys och förändringar i de nationella och
internationella styrdokumenten.
Den vision som ligger till grund för den regionala utvecklingsstrategin är:

Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga
region.
Strategin innehåller fem tydliga prioriteringar och mål:

Justerandes sign

1.

En hållbar region
Mål: 2035 är Jönköping den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, eva, verka och
åldras för alla

2.

En attraktiv och tillgänglig region
Mål: I Jönköpings län skapar tillgänglighet utvecklingskraft

3.

En smart region
Mål: Jönköpings län ska vara den fjärde tillväxtregionen i Sverige 2035

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-01-29

Sammanträdesdatum

8 (62)

4.

En kompetent region
Mål: I Jönköpings län säkerställs matchningen genom det livslånga lärandet

5.

En global region
Mål: Ett internationell konkurrenskraftigt län

Till de fem prioriterade områdena och dess mål har ett antal indikatorer
kopplats för att följa utvecklingen över tid
Målen och tillhörande handlingsplaner följs upp årligen och integreras i budget,
flerårs - och verksamhetsplaner för Region Jönköpings län.
Yttrandet revideras enligt följande inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.
- ”Eksjö kommun har haft liknande mål i tidigare kommunvisioner” på sid
1, tas bort.
- En smart region kompletteras med ”Kunskapsnivån i produktion och
tjänstesektorn”
- Yttrandet kompletteras med skrivning kring kollektivtrafik,
vattenförsörjning, elförsörjning och kompetensförsörjning.

Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2019-01-15 § 3
Tjänsteskrivelse Utvecklingschef Jurgen Beck 2019-01-09
Bilaga till tjänsteskrivelse om RUS 2019-2025
Remittering av Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi 2019-2035
Försättsblad remissutgåva - Remittering av regional utvecklingsstrategi
Jönköpings län 2019
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
Region Jönköpings län
Utvecklingschef Jürgen Beck

Justerandes sign
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Ks § 5 Internationell medverkan SWEDEC
Dnr 2018-Tun0178
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bidra med 40 000 kronor från budgetmedel för oförutsett för kommunens
värdskap gällande SWEDEC:s arrangemang med Natos besök.
På grund av jäv deltar inte Annelie Sjöberg (M) i handläggningen av ärendet.
Ärendebeskrivning
SWEDEC står värd för Natos arbetsgrupp för ammunitionsröjning under vecka
19. Arbetsgruppen arbetar med standardisering och inter-operabillitet inom
Nato och med de länder som har en särställning till försvarsalliansen, däribland
Sverige. Vårens möte i Eksjö är det 58:e mötet och för första gången är
Försvarsmakten genom SWEDEC värd. Delegaterna uppskattas bli cirka ett
sextiotal från 20-25 länder. Delegaterna är högt uppsatta inom respektive lands
ammunitionsröjningsfunktion. Värdskapet utgör en utmärkt möjlighet för
SWEDEC att påvisa sin roll som Sveriges kompetenscentrum för ammunitionsoch minröjning likväl som en möjlighet för Eksjö kommun att marknadsföra
staden som ett potentiellt resmål samt det goda samarbetet med
Försvarsmakten.
Marknadsföringsmaterial, enklare måltider, stadsvandring, busskostnader och
andra aktiviteter planeras och den totala kostnaden beräknas till cirka 40 000
kronor för Eksjö kommun.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-12-12 § 161
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Justerandes sign
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Ks § 6 ESAB – Förvärv av Eksjö Mattan 3 och 4
Dnr 2019-KLK0057
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förvärv av fastigheterna Eksjö Mattan 3 och 4.

Ärendebeskrivning
Ägarna till Eksjö Mattan 3 och 4 har aktualiserat en eventuell försäljning av
fastigheterna för att möjliggöra en nybyggnation vid Abborravik i Eksjö.
Kommunfullmäktige har 2018-12-11 beslutat att sälja fastigheten Kråkeberg 1: 1
vid Abborravik till ägarna, projektering av byggnation har påbörjats.
Värdering av fastigheterna Mattan 3 och 4 har gjorts av Svefa. Köpeskillingen
blir 8,5 procent lägre än den värdering som gjorts. En bedömning har gjorts att
framtida hyresintäkter kommer att täcka fastigheternas driftskostnad. AB
industribyggnader bedömer att fastigheterna är lämpliga utifrån näringslivets
behov.
Området där fastigheterna är belägna finns delvis eller helt på en gammal täckt
avfallsdeponi detta gör att det inte är lämpligt med framtida tillbyggnationer på
fastigheterna. Ansvaret för deponin är kommunens vilket gör att det är lämpligt
för kommunkoncernen att ha rådighet över fastigheten.
Fastighetsägarna har framfört önskemål om att avvakta med en försäljning av
fastigheterna tills nybyggnationen vid Abborravik kan tas i bruk. En
avsiktsförklaring har upprättas mellan ägarna och AB Eksjö Industribyggnader
som reglerar försäljningen.
Till kommunfullmäktiges sammanträde ska beslutsunderlaget kompletteras med
karta över fastigheterna.

Beslutsunderlag
ESAB sammanträde 2019-01-15 § 85
Eksjö Industribyggnader – tjänsteskrivelse VD Margaretha Hedman
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 7 Insatser för att bevara vårt kulturarv –
motion
Dnr 2018-KLK0161
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen besvarad
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02, § 232, att remittera rubricerad motion
till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till kommunfullmäktige
senast 2019-03-21.
Jan Lindholm (M) föreslår i rubricerad motion att fullmäktige beslutar att:
- uttala att Eksjö centrum är ett kulturarv som är unikt och värt att bevaras till
eftervärlden,
- uttala att Eksjö kommun har ett särskilt stort ansvar då kommunen äger och
förvaltar flest fastigheter på Norra Storgatan,
- när fullmäktige utser representanter i samarbetsorgan för utveckling av
centrum, särskilt ska beakta utsedda representanters kompetens, så att
dialogerna och besluten i samarbetsorganen gynnar utvecklingen och
stimulerar till fortsatta ansträngningar hos parterna.
Motionären framför att Eksjö kommun har ett kulturarv att förvalta till
kommande generationer och menar att kulturarvet inte enbart består i ett stort
antal trähus, utan ett levande och oförstört centrum som är unikt inte bara i
Sverige utan även i Europa. Vidare påtalar motionären att vad som gör Eksjö så
unikt är stadsmiljön med affärer i första planet och bostäder i övre planet.
Norra Storgatan har störst betydelse för Eksjö som kulturstad enligt motionären
och om inget görs för att bevara, och om fler affärer läggs ner eller bara blir
sommaröppna, och om fler butiker/salonger eller verksamhetslokaler
omvandlas till lägenheter så består inte kulturvärdet.
Tjänsteskrivelse har upprättats 2018-12-12.
Samhällsbyggnadschefen och stadsarkitekten redovisar för det skydd som finns i
lagstiftning och byggnadsminnesförklaring och andra föreskrifter som finns för
den kulturhistoriska bebyggelsen. De anger att Eksjö kommun har ett stort
ansvar för sitt kulturarv, inte bara som fastighetsförvaltare genom
Eksjöbostäder, Eksjö kommunfastigheter, Stiftelsen Aschanska gården med
flera utan även som tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighetens roll är att bevaka
bevarandet av bebyggelsen. De konstaterar att Eksjö centrum inte bara är
ovärderligt kulturarv utan även viktig del av besöksnäringen, vilken är en av våra
viktigaste näringsgrenar tack vare besökare som vill uppleva gamla stan. Om
denna gren av näringslivet drabbas, påverkas även de andra samhälleliga
Justerandes sign
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funktionerna, såsom skolan, äldreomsorgen och så vidare. Sammanfattningsvis
är staden av högsta intresse för Eksjö kommun och de kvalitéer som stadens arv
bär med sig ger Eksjö kommun en fördel.
I tjänsteskrivelsen anges även att utveckling av livet i och utanför husen inom
Eksjö stadskärna ständigt är i förändring. Verksamheter och organisationer
såsom Eksjö handel, fastighetsägarna, enskilda handlare och enskilda
fastighetsägare tillsammans med kommunen har ett stort gemensamt ansvar.
Eksjö stadsutveckling med företrädare för dessa är en samlande kraft för
samordning av utvecklingen i staden. I samtalet om stadens utveckling är
medborgarnas röst den viktigaste och att företrädarna, det vill säga politikerna,
därför har ett stort ansvar att föra dialogen. Huruvida ämnesspecifik kompetens
är nödvändig hos medverkande politiker i arbeten kopplade till staden håller
samhällsbyggnadschefen och stadsarkitekten inte med om. De anser snarare att
det är förmågan att förhålla sig i samspelet mellan tyckande och profession i de
aktuella frågorna som är avgörande.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom de synpunkter som anges i
tjänsteyttrandet.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-12-12 § 245
Tjänsteskrivelse 2018-12-12, Samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring
Motion från Jan Lindholm, 2018-09-17
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 8 Möjliggöra för ungdomar att bo kvar i
Eksjö under hela asylprocessen –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0068
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget, att Eksjö Kommun tillsammans med ideella föreningen
kvar i Eksjö och andra engagerande aktörer i
civilsamhället möjliggör för ungdomarna att bo kvar i Eksjö kommun under hela
asylprocessen. Förnärvarande finns i Kommunen 24 ensamkommande
asylsökande ungdomar som fått eller inom kort kommer att få lämna
kommunens boende med omedelbar verkan efter att de har fyllt 18 år.
Eksjö Kommun är mycket positivt inställda till det arbete som föreningen kvar i
Eksjö gör för dessa berörda ungdomar. Enligt SKL, så har staten ansvar för
vuxna asylsökande, det vill säga ensamkommande barn som fyller 18 år, är att se
som vuxna asylsökande. Staten har det huvudsakliga ansvaret för mottagande av
denna grupp. Asylsökande vuxna har rätt till logi enligt lagen om mottagande av
asylsökande (LMA). Kommunen har inte ansvar för boendefrågan. Behovet av
boende tillgodoses istället genom migrationsverket. Men om politiken i
kommunen beslutar att boende ska erbjudas, så kommer tjänstemännen
verkställa, eventuellt stödboende, familjehemsplaceringar, samt frivillig
organisationer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av socialchef Patrik Karlsson, 2019-01-10.
Socialnämndens beslut 2019-01-16 § 3
Medborgarförslag från Ingrid Åkeson Holmberg, ordförande i
föreningen Kvar i Eksjö
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 9 Taxor för vissa tjänster utförda av
räddningstjänsten
Dnr 2018-KLK0202
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ärendet anmäls
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten tar med stöd av beslut i kommunfullmäktige ut avgifter
för vissa serviceuppdrag som inte är räddningstjänst.
Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för
oktober månad år 2008 används som basindex. Vid negativt index bibehålls
tidigare pris.
Uppräkningen ska anmälas till fullmäktige innan taxan träder i kraft.
Index för år 2018 är 330,72 varför taxorna föreslås justeras enligt bifogat
förslag. (Index för 2017 var 323,38)
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets förslag till beslut 2018-12-11 § 215
Räddningschef Micael Carlsson – tjänsteskrivelse 2018-11-14
Förslag till Taxa för tjänster som utförs av räddningstjänsten
___________________________________________________________
Utdrag:

Räddningstjänsten
Kommunfullmäktige
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Ks § 10 Taxor för tillsyn och tillstånd,
räddningstjänsten
Dnr 2018-KLK0201
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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.
Taxan räknas enligt beslut 2010.0339 upp med konsumentprisindex inför varje
nytt år. Som basindex används oktober månad 2008 och utgångspris för år 2010
660 kr. Vid negativt index bibehålls tidigare pris. Enligt beslut i
kommunfullmäktige 2018-06-14 § 134 2018KLK0101 beslutades att höja taxan
med 150 kr per timma.
Uppräkningen anmäls till fullmäktige innan taxan träder i kraft.
Index för 2018 är 330,72 vilket gör att timtaxan för år 2019 kommer att bli 877
kr. Tidigare taxa var 845 kr

Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2018-12-11 § 216
Räddningschef Micael Carlsson – tjänsteskrivelse 2018-11-14
Förslag till Taxa för tillsyner och tillstånd
___________________________________________________________
Utdrag:

Räddningstjänsten
Kommunfullmäktige
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Ks § 11 Ersättning till förtroendevalda i Eksjö
kommun, komplettering
Dnr 2018-KLK0121
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att komplettera dokumentet ”Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun
2019-2022”, samt arvode till presidierna i kommunens helägda bolag” med
årsarvode för andre vice ordförande enligt nedan.
att fastställa årsarvodet för andre vice ordförande i:
Barn- och ungdomsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Tillväxt- och
utvecklingsnämnden till 1 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
Socialnämnden till 1,67 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
Eksjöbostäder AB/Stridh & Son, Eksjö kommunfastigheter AB och Eksjö
Energi AB till 0,5 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
Eksjö Energi Elnät AB till 0,34 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
att andre vice ordförande, inom ramen för årsarvodet, ska fullgöra vissa
arbetsuppgifter och att ovanstående arvoden i övrigt ska hanteras i enlighet med
dokumentets riktlinjer.
att ovanstående gäller från och med 2019-01-01.
att göra ändringar i de reglementen som Kommunfullmäktige tog beslut om KF
2018-06-14, § 128 (KS) och § 129 (nämnder), till följd av att
kommunfullmäktige 2018-12-11 § 116 beslutade att införa en andre vice
ordförande i samtliga nämnder som det tidigare nämnda besluten omfattar samt
att kommunstyrelsen 2019-01-07 § 1 beslutade att utse en andre vice ordförande
i Ledningsutskottet.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Sebastian Hörlin (S) ändring utav sista att satsen till,
Att göra ändringar i de reglementen som Kommunfullmäktige tog beslut om
KF 2018-06-14, § 128 (KS) och § 129 (nämnder), till följd av att
kommunfullmäktige 2018-12-11 § 116 beslutade att införa en andre vice
ordförande i samtliga nämnder som det tidigare nämnda besluten omfattar
samt att kommunstyrelsen 2019-01-07 § 1 beslutade att utse en andre vice
Justerandes sign
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ordförande i Ledningsutskottet.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Sebastian Hörlin (S) ändringsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag, varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Sebastian Hörlin (S) förslag.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag
Arvoden fördelning 2018
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 12 Riktlinjer till Upphandlings- och
inköpspolicy
Dnr 2018-KLK0224
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisat förslag till revidering av Riktlinjer till upphandlings- och
inköpspolicy.
Ärendebeskrivning
En revidering av riktlinjerna har genomförts av upphandlingsavdelningen och
omfattar bland annat följande;
•

Förändring av direktupphandlingens värde från 15 000 kronor till
25 000 kronor då valfritt antal företag kan tillfrågas,

•

Revidering av tröskelvärden, med anledning av Regeringens tillkännandegivande
(2016:14) av tröskelvärden vid offentlig upphandling,

•

Övriga ändringar av redaktionell karaktär.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-04, § 24, att fastställa riktlinjer för
upphandlings- och inköpspolicy.
Förslag till revidering av riktlinjerna har upprättats av upphandlingsavdelningen
och omfattar bland annat förändring av belopp för när prisjämförelse bör ske
vid direktupphandling.
I antagna riktlinjer framgår bland annat att enstaka inköp med värde upp till
15 000 kronor kan genomföras utan jämförande prisförfrågan.
Sektorerna har, efter fastställande av riktlinjerna, tagit fram gemensamma
rutiner för kontinuerlig uppföljning av genomförda direktupphandlingar.
Uppföljningen, som består av granskning av fakturor över 15 000 kronor där
inget ramavtal finns tecknat, genomförs en gång per kvartal och redovisas till
respektive nämnd.
Sedan 2008 samarbetar Höglandskommunerna inom inköp- och
upphandlingsområdet genom ett affärsstrategiskt råd. Ett syfte med samarbetet
är att göra det lättare för företag att göra affärer med kommunerna, bland annat
genom att uppträda på ett enhetligt sätt gentemot ”marknaden”.
När det gäller Eksjö kommuns riktlinjer för direktupphandlingar så avviker
dessa från övriga Höglandskommuner då det anges ett avsevärt lägre belopp för
när jämförande prisförfrågan bör ske.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-01-29

Sammanträdesdatum

19 (62)

Med anledning av att Eksjö kommun genomfört rutiner för kontinuerlig
uppföljning av direktupphandlingar, samt för att få likvärdiga riktlinjer med
övriga höglandskommuner, förslås att inköpsvärdet ändras till 25 000 kronor då
jämförande prisförfrågan bör ske.

Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2018-12-11 § 211
Upphandling samordnare Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Kommunledningskontoret Sven-Erik Johansson – tjänsteskrivelse 2018-11-07
Riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy.
___________________________________________________________
Utdrag:
Ekonomi-och upphandlingsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 13 Ägardirektiv – Eksjö Stadshus AB,
Eksjöbostäder AB, Eksjö kommunfastigheter
AB, AB Eksjö Industri byggnader, Eksjö Energi
AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB,
Dnr 2019-KLK0056
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv 2020 för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö
kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö Energi AB och
Byggnadsfirma Stridh & Son AB,
att ägardirektiven föreläggs respektive bolag på årsstämma 2019-03-26.
Ärendebeskrivning
Ägardirektiven för helägda bolagen redovisas med föreslagna förändringar.
Eksjöbostäder AB; beslut om förändrade avkastningskrav togs av fullmäktige
2018-12-11. Lagrum ändras med anledning av förändringar i kommunallagen.
Eksjö Kommunfastigheter AB; beslut om förändrade avkastningskrav togs av
fullmäktige 2018-12-11. Lagrum ändras med anledning av förändringar i
kommunallagen. Vid nyproduktion och renovering ska övervägande om
användning av träprodukter göras.
Målsättning
Bolaget ska tillgodose att verksamhetslokaler finns att tillgå så kostnadseffektivt
som möjligt.
AB Eksjö Industribyggnader; endast lagrum ändras.
Eksjö Energi AB; endast redaktionella ändringar.
Byggnadsfirma Stridh & Son AB; endast lagrum ändras.
ESAB; endast lagrum ändras.
Ägardirektiven ska årligen fastställas vid bolagsstämman. Direktiv med
eventuella förändringar redovisas av ägarens ombud vid årsstämman.
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Beslutsunderlag
ESAB beslut 2019-01-15 § 81
Ägardirektiv ESAB 2020
Ägardirektiv EBO 2020
Ägardirektiv EE 2020
Ägardirektiv EKFAB 2020
Ägardirektiv IB 2020
Ägardirektiv Stridh och son 2020
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks 14 § Lokalt partistöd 2019
Dnr 2019-KLK0017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att partistödet för 2019 ska vara 16 422 kronor i grundstöd och 9 894 kronor
per mandat.
Ärendebeskrivning
Syftet med partistödet är att stärka partiernas roll i den kommunala demokratin.
Det kommunala partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommunmedlemmarna.
Fullmäktige måste besluta, enligt antaget regelverk, om att de partier som får
partistöd ska redovisa att stödet har använts för sitt ändamål, det vill säga att
stärka partiets ställning i den lokala demokratin och lokala partiarbetet.
Redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnat till kommunen senast
30 juni.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-09-25, § 144, ska såväl grundstödet
som det mandatbundna stödet årligen justeras med KPI i augusti året innan.
Gällande regler innebär en höjning av partistödet för 2019 med 2,0 procent.
Bidraget ska avrundas uppåt till närmast 100 kr.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår därför att partistödet för 2019 höjs till
16 422 kr i grundstöd och 9 894 kr per mandat, och att utbetalning ska ske
snarast efter att ansökan kommit in.
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatstöd

Summa

________________________________________________________________
S
13
16 422
128 622
145 100
C
10
16 422
98 940
115 400
M
9
16 422
89 046
105 500
KD
4
16 422
39 576
56 000
SD
6
16 422
59 364
75 800
MP
2
16 422
19 788
36 300
L
2
16 422
19 788
36 300
V
3
16 422
29 682
46 200
Summa
616 600

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2019-01-16
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
Justerandes sign
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Ks § 15 Eksjö kommuns arkivreglemente
Dnr 2018-KLK0197
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Eksjö kommuns arkivreglemente
Ärendebeskrivning
Ersätter kommunalt arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige 1995-0615, § 151.
Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446)
intagna bestämmelserna om arkivvård ska följande bestämmelser meddelade
med stöd av 16 § arkivlagen, gälla för den kommunala arkivvården inom Eksjö
kommun.
• 1 § Tillämpningsområde
• 2 § Myndighetens arkivansvar
• 3 § Arkivmyndigheten
• 4 § Redovisning av arkiv
• 5 § Informationshanteringsplan
• 6 § Rensning
• 7 § Bevaring och gallring
• 8 § Överlämnande
• 9 § Arkivbeständighet och arkivförvaring
• 10 § Utlåning

Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2018-12-11 § 213
Eksjö kommunsarkivreglemente
Arkivreglemente, antaget 1995-06-15
__________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 16 Hantering av uppdraget som 1:e vice
ordförande, Kommunstyrelsens 1: e vice KSO
Dnr 2019-KLK0022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna fördelning av arbetsuppgifter och arvoden enligt redovisad
överenskommelse från och med 2019-01-01 till 2019-06-30.
Diana Laitinen Carlsson (S), Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S),
Ingegerd Axell (S) och Ulla Hägg (S) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Överenskommelse, mellan Markus Kyllenbeck (M), Anders Gustavsson (M) och
Marie-Louise Gunnarsson (M) under perioden 2019-01-01 till 2019-06-30.
Uppdraget som 1:e vice kommunstyrelsens ordförande under mandatperioden
(2019 - 2022) innehas av Markus Kyllenbeck och detta ansvar kan inte delegeras.
Markus Kyllenbeck har andra uppdrag som ibland kräver längre tjänsteresor,
även viss tid avsätts för att närvara i de östra kommundelarna.
För att kompensera för den rent tidsmässiga bortavaron och dels för att stärka
Markus Kyllenbeck i hans uppdrag, kommer Moderaterna att avdela tre personer
för att stödja Markus Kyllenbeck i hans roll som 1:e vice kommunstyrelsens
ordförande.
Anders Gustavsson kommer att stödja Markus Kyllenbeck med sin stora
politiska erfarenhet
Marie-Louise Gunnarsson kommer att stödja Markus Kyllenbeck inom det
sociala området, utöver hennes roll som ordförande i Socialnämnden.
Ulf Björlingson kommer att stödja Markus Kyllenbeck med allmänna frågor och
praktisk hantering.
Samtliga tre personer sitter i kommunfullmäktige, och är ledamöter eller
ersättare i kommunstyrelsen och ledningsutskottet. Detta innebär att en stor del
av kommunikationen i denna grupp sköts automatiskt inom den etablerade
politiska organisationen.
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Lön utgår inte för befattningen som 1:e vice KSO det är istället ett arvode som
betalas ut per månad.
1:e vice KSO arvoderas med 75 procent av KSO:s arvode. För att spegla de
olika insatserna gäller följande fördelning av dessa 75 procent.
Markus Kyllenbeck
Anders Gustavsson
Marielouise Gunnarsson
Ulf Björlingson

51 procent av KSO:s arvode
8 procent av KSO:s arvode
8 procent av KSO:s arvode
8 procent av KSO:s arvode

Beslutsunderlag
Överenskommelse – Hantering utav uppdraget som 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen 1:e vice KSO daterad december 2018
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 17 Länsstyrelsen – Beslut om fördelning av
anvisningar 2019 till kommuner i Jönköpings län
Dnr 2018-KLK0196
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar att fördelning av mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i
Jönköpings län (kommuntal) för kalenderåret 2019 ska ske enligt Bilaga 1 till
detta beslut.
En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning, att efter anvisning ta emot en nyanländ för
bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa förutsättningar.
Av förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår
det totala antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar per kalenderår
samt de länstal som följer av bilaga till förordningen. Enligt 2 §, med
ikraftträdande den 1 januari 2019, ska 9 000 nyanlända omfattas av anvisningar
till kommuner för år 2019. Av bilaga med förteckning över länstal 2019, också
med ikraftträdande den 1 januari 2019, framgår i förteckning över länstal att
länstalet för Jönköpings län är 244 för år 2019.
Länsstyrelsen ska, med hänvisning till 5 § förordning (2016:39) om mottagande
av vissa nyanlända invandrare för bosättning, besluta om fördelningen mellan
kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar
under ett visst kalenderår (kommuntal). Kommuntalen ska beslutas i förväg för
ett kalenderår i taget. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska
hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek,
sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt
omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen, 7 § lag (2016:38).
Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Mot bakgrund av
gällande lagstiftning beslutar Länsstyrelsen i Jönköpings län att fördelning av
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till
kommuner i Jönköpings län (kommuntal) för kalenderåret 2019 ska ske enligt
detta besluts bilaga, se Bilaga I.
Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kommuntalen
revideras.
Kommuntalen får också revideras under innevarande kalenderår efter
överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner,
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under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet,
7 § förordning (2016:39).
Det av Migrationsverket totala skattade mottagandet för Jönköpings län för år
2019 är 164 7 nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar med
uppehållstillstånd, varav 244 ska tas emot på anvisning.
Detta beslut kan enligt 9 § lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning, inte överklagas.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets förslag till beslut 2018-12-11 § 218
Länsstyrelsens fördelning av anvisningar år 2019
______________________________________________________
Utdrag:
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Ks § 18 Internbudget 2019 – förvaltningen
Dnr 2019-KLK0055
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att enligt Barn- och ungdomsnämndens beslut (BUN § 221, 2018-12-12)
upphäva tidigare beslut om att inte erbjuda 15-timmars barnen måltider inom
förskoleverksamheten och att finansiera denna besparing enligt internbudgeten,
samt
att därefter godkänna förvaltningens internbudget 2019.
att ge kommunstyrelsens presidium i uppgift att se över internbudgetarbetet i
nämnderna.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommuns budgetarbete består av tre olika huvudsteg. I steg 1 har
kommunfullmäktige fastställt budgetdirektiv inför planperioden 2019-2021 (Kf
§ 52, 2018-03-22) för att i juni fattat beslut om förvaltningsram (Kf § 118, 201806-14). I steg 2 har kommunfullmäktige beslutat om sektorsramar för respektive
sektor i Eksjö kommun (Kf § 8, 2018-10-18). I steg 3, internbudgetprocessen,
gör respektive sektor en internbudget för 2019. Nämnderna och
ledningsutskottet har behandlat internbudget. Ekonomiavdelningen har
sammanställt sektorernas internbudgetar i ett dokument, vari respektive sektor
på verksamhetsnivå redovisar sin budget, samt de större
verksamhetsförändringarna och riskavvägningar som gjorts.
När nämnderna och ledningsutskottet har behandlat respektive internbudget
har de tagit följande beslut:
Barn- och ungdomsnämnden (BUN § 221, 2018-12-12)
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Barn- och ungdomsnämndens beslutar vidare
att föreslå kommunstyrelsen att upphäva tidigare beslut om att inte erbjuda
15timmars barnen måltider inom förskoleverksamheten och att finansiera denna
besparing enligt internbudgeten, och
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna internbudget för 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden (SbN § 247, 2018-12-12)
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till internbudget 2019.
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Socialnämnden (SocN § 188, 2018-12-12)
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna internbudgeten för 2019 för sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingsnämnden (TUN § 158, 2018-12-12)
Tillväxt- och utvecklingsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till internbudget 2019.
Ledningsutskottet (Lu § 210, 2018-12-11)
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna internbudgeten 2019 för kommunledningskontoret och
överförmyndarverksamheten
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Sebastian Hörlin (S) att ge kommunstyrelsens presidium i uppgift att se över
internbudgetarbetet i nämnderna.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Sebastian Hörlin (S) förslag till tilläggsyrkande
mot kommunstyrelsens förlag till beslut, varvid kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Sebastian Hörlin (S) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Internbudget 2019 förvaltningen, daterat 2019-01-25
Bilaga: Sammanställt internbudgetdokument 2019, daterat 2019-01-25
BUN § 221 Internbudget 2019, daterat 2018-12-12
SbN § 247 Internbudget 2019 samhällsbyggnadssektorn, daterat 2018-12-12
SocN § 188 Internbudget 2019, daterat 2018-12-12
TUN § 158 Internbudget 2019, daterat 2018-12-12
Lu § 210 Internbudget KLK 2019, daterat 2018-12-11
Utdrag:
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Ks § 19 Riktlinjer för uthyrning av förvaltningens
minibussar
Dnr 2018-Tun0184
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förvaltningen ska inleda arbetet med att ta fram riktlinjer för uthyrning av
förvaltningens minibussar för ungdomsverksamheter inom Eksjö kommuns
föreningsliv, samt
att återredovisning av riktlinjer sker till kommunstyrelsen 5 mars 2019.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun har en stor fordonspark som används flitigt i främsta hand
under veckodagarna måndag till fredag. Personbilarna används till stor del även
under helger, då bland annat hemtjänsten åker till brukare. Minibussarna
används inte mycket under helgerna och har ibland lånats ut, utan några antagna
riktlinjer.
Vid dagens sammanträde informerar sektorchef i ärendet. Med tydliga riktlinjer
skapas möjligheter för föreningsliv med barn- & ungdomsverksamhet att hyra
minibuss. Samtal har påbörjats mellan förvaltningen och lokala näringslivet, som
inte ser några problem med att hyra ut minibussar under helger till
föreningslivet.

Beslutsunderlag
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-12-12 § 162
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 20 Delegationsordning – revidering
Dnr 2018-KLK0062
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna reviderad delegationsordning.
Ärendebeskrivning
På grund av förändringar hos ekonomi- och upphandlingsavdelningen är den
delegationsordning som antogs 2018-04-03, § 90 inaktuell.
Revideringen av delegationsordningen avser ändring av titel, upphandlingschef
är ersatt av upphandlingssamordnare.
Ändringar är markerade med rött.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2018-12-11 § 212
Ekonomichef Karin Höljfors – tjänsteskrivelse 2018-12-07
Delegationsordning för kommunstyrelsen
__________________________________________________________
Utdrag:

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-01-29

Sammanträdesdatum

32 (62)

Ks § 21 Revidering av socialnämndens
delegationsordning
Dnr 2019-SocN0002
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av revideringar samt förändringarna avseende
delegation och tillägg av beslut i delegationsordningen för sociala sektorn, samt
att anta delegationsordningen för sociala sektorn från och med 2019 i enlighet
med bilaga 1.
Ärendebeskrivning
Utifrån förändringar i lagstiftning bland annat Förvaltningslagen,
Kommunallagen, nya riktlinjer som antagits av socialnämnden inom ekonomiskt
bistånd och beslut som nämnden tagit för biståndshandläggning inom
äldreomsorg har en revidering av delegationsordningen skett.
Delegationsordningen har även anpassats till de nya befattningar som tillkommit
utifrån den nya organisationen för kommunens sociala sektor.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2019-01-16 § 4
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare Åsa Löfkvist, daterad 2019-01-10.
Bilaga 1. Revidering av Socialnämndens delegationsordning
Utdrag:

Kommunfullmäktige
Myndighetschef Biståndsenheten
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Ks § 22 Budgetuppföljning
Dnr 2018-KLK0058
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad uppföljningsrapport
Ärendebeskrivning
Sektorerna har till och med november förbrukat 955 mnkr (99 procent) av
budgetanslaget på 999 mnkr.
Helårsprognosen för årets resultat är något förbättrad (+0,6 mnkr) mot
prognosen efter oktober. Sektorernas prognos är 2 mnkr lägre och prognosen
för pensionskostnader är 1,2 mnkr högre än vid kvartalsrapporten.
Prognosen visar ett underskott i årets resultat på 28,5 mnkr att jämföra med
10,3 mnkr i budget. Prognosen motsvarar -2,7 procent av skatteintäkter och
bidrag och budget är +1,0 procent av skatteintäkter och bidrag.
Sektorerna redovisar i prognosen totalt en negativ avvikelse med -49 mnkr.
Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 0,9 mnkr.
Kommunikationsavdelningen och kansliet prognostiserar underskott vilket
beror i huvudsak på kostnader för att slutföra projektet med ny hemsida och att
beslutade neddragningar inte får helårseffekt 2018. Personal och ekonomi- och
upphandlingsavdelningen prognostiserar överskott beroende på vakanser under
året. Räddningstjänsten prognostiserar överskott beroende på mindre kostnader
för operativ verksamhet samt ökade intäkter och vakant tjänst.
Överförmyndarens negativa avvikelse på 0,2 mnkr beror på kostnader för
ställföreträdare ensamkommande flyktingbarn. Osäkerhet finns i prognosen om
hur Migrationsverkets nya ersättningssystem påverkar kommunen.
Samhällsbyggnadssektorns negativa avvikelse på 3,3 mnkr beror på
budgetöverskridande för vinterväghållning med 5, 2 mnkr som delvis vägs upp
av vakant tjänst och högre intäkter.
Barn- och ungdomssektorn redovisar ett underskott på 11,7, mnkr, där största
delen återfinns i grundskolan och beror på volymökningar. Även förskolan
prognostiserar underskott på grund av volymökning och gymnasiet på grund av
att fler studerar på andra gymnasieskolor. Öppen ungdomsverksamhet
prognostiserar underskott.
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Sociala sektorn redovisar en negativ avvikelse på 37,3 mnkr. Den negativa
prognosen är till allra största del hänförlig till områdena Socialt stöd och
LSS/SFB. Där volymökningar och överskjutande kostnader från staten är de
största anledningarna. Negativ avvikelse finns också inom äldreomsorgens
särskilda boenden.
Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en positiv avvikelse från budget
med 0,2 mnkr.
Sektorernas underskott vägs delvis upp av prognostiserat överskott för KS
oförutsett, utvecklingspott och buffert. Nettot av skatteintäkter och bidrag
prognostiseras också bli bättre än budgeterat på grund av positivt utfall i
utjämningssystemet och statsbidrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomichef Karin Höljfors 2019-12-14
Ledningsutskottet beslut 2018-12-11 § 209
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2018-11-14 § 246
Barn- och ungdomsnämnden beslut 2018-11-14 § 220
Socialnämnden beslut 2018-11-14 § 186
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslut 2018-11-14 § 157
Utdrag:

Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Samhällsbyggnadssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Social sektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 23 Val av ombud Kommuninvest
Dnr 2018-KLK0240
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ombud i Kommuninvest 2019, utse Annelie Hägg (C) med Ekonomichef
Karin Höljfors som ersättare.

---Utdrag:

Kommuninvest ekonomisk förening
De valda
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Ks § 24 Ombud ESAB – fyllnadsval
Dnr 2019-KLK0031
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ombud, utse Annelie Sjöberg med Bo Ljung som ersättare till ordinarie
bolagsstämma 2019 i Eksjö Stadshus AB

Utdrag:

ESAB
De valda
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Ks § 25 Ombud, Coompanion Jönköpings län –
fyllnadsval
Dnr 2019-KLK0032
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ersättare för ombud till ordinarie bolagstämma 2019 i Coompanion
Jönköpings län, efter Björn Alm (M) utse Annelie Sjöberg (M).

Utdrag:

Coompanion Jönköpings län
De valda

Justerandes sign
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Ks § 26 Ombud eksjo.nu – fyllnadsval
Dnr 2019-KLK0033
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ersättare för ombud till ordinarie bolagsstämma 2019 i eksjo.nu,
efter Nils-Gunnar Karlsson (KD) utse Bo Ljung (KD).

---Utdrag:

Eksjo.nu
De valda
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Ks § 27 Ombud Jönköpings läns arkivförbund –
fyllnadsval
Dnr: 2019-KLK0034
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ersättare för ombud till ordinarie bolagstämma 2019, efter
Elisabeth Hagelberg utse Catharina Tingvall.
Dnr 2019-KLK0034
---Utdrag:

Jönköpings läns arkivförbund
De valda
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Ks § 28 Ombud Jönköpings läns
Luftvårdsförbund -fyllnadsval
Dnr 2019-KLK0035
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ersättare för ombud till ordinarie bolagsstämma 2019 i Jönköpings läns
Luftvårdsförbund, efter Carina Lindström (M) utse Marcus Kyllenbeck (M).

---Utdrag:

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
De valda

Justerandes sign
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Ks § 29 Ombud Kreditgarantiföreningen
Jönköpings län – fyllnadsval
Dnr 2018-KLK0036
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ombud till ordinarie bolagsstämma 2019 i Kreditgarantiföreningen
Jönköpings län efter, Carina Lindström (M) utse Marcus Kyllenbeck (M).
---Utdrag:

Kreditgarantiföreningen
De valda

Justerandes sign
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Ks § 30 Ombud NTF Jönköpings län –
fyllnadsval
Dnr 2019-KLK0037
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ersättare för ombud i NTF Jönköpings län efter Ronny Jakobsson (S)
utse Lennart Gustavsson (S), till och med ordinarie bolagsstämma 2019.
---Utdrag:

NTF Jönköpings län
De valda
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Ks § 31 Ombud Science Park - fyllnadsval
Dnr 2018-KLK0038
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ersättare för ombud till ordinarie bolagsstämma 2019 i Science Park,
efter Carina Lindström (M) utse Marcus Kyllenbeck (M).
---Utdrag:

De valda

Justerandes sign
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Ks § 32 Ombud Smålands Turism AB fyllnadsval
Dnr 2019-KLK0039
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ersättare för ombud till ordinarie bolagsstämma 2019 i Smålands Turism
AB, efter Carina Lindström (M), utse Marcus Kyllenbeck (M).

---Utdrag:

De valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 33 Ombud Stiftelsen Träcentrum fyllnadsval
Dnr 2019-KLK0040
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ombud till ordinarie bolagsstämma 2019 i Stiftelsen Träcentrum, efter
Carina Lindström (M), utse Marcus Kyllenbeck (M).
---Utdrag:

De valda

Justerandes sign
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Ks § 34 Ombud Eksjöbostäder - fyllnadsval
Dnr 2019-KLK0041
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ombud till ordinarie bolagsstämma 2019 i Eksjöbostäder efter, Carina
Lindström (M) utse Marcus Kyllenbeck (M).

---Utdrag:

Eksjöbostäder
De valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 35 Ombud AB Eksjö Industribyggnader fyllnadsval
Dnr 2019-KLK0042
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ombud till ordinarie bolagsstämma 2019 i Eksjö Industribyggnader, efter
Carina Lindström (M) utse Marcus Kyllenbeck (M).
---Utdrag:

Eksjö Industribyggnader
De valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 36 Ombud Itolv AB, fyllnadsval
Dnr 2019-KLK0042
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ersättare för ombud till ordinarie bolagsstämma 2019 i Itolv AB efter
Carina Lindström (M) utse Marcus Kyllenbeck (M).
---Utdrag:

Itolv AB
De valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 37 Boendesituation för ensamkommande
asylsökande ungdomar som fyllt 18 år och sökt
uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0199
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för komplettering av underlaget, samt utreda
möjligheterna för idéburet Offentligt partnerskap.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget, angående boendesituationen för ensamkommande
asylsökande ungdomar som har fyllt 18 år och sökt uppehållstillstånd enligt nya
gymnasielagen. I medborgarförslaget föreslår föreningen kvar i Eksjö, gärna
inom ramen för idéburet Offentligt partnerskap, att i samverkan med
kommunen ta ett gemensamt ansvar för att dessa ungdomar skall kunna bo kvar
under tiden som respektive ansökan behandlas.
Ungdomar som ansöker om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen, har
därmed rätt att söka ekonomiskt stöd inom socialförsäkringssystemet
(bostadsbidrag), studiestödssystemet (studiehjälp, studiemedel) om deras
uppehållstillstånd är på mer än 1 år. Den enskilde kan även ansöka om
försörjningsstöd, vilket innebär att en individuell prövning om ansökan görs i
kommunen. Ungdomen kan antingen själv välja att bo kvar på migrationsverkets
boende, alternativt ordna eget boende i kommunen. Det vill säga kommunen har
inget ansvar för att ordna bostäder till de som fått uppehållstillstånd med stöd av
16 f paragraf. De omfattas inte av den så kallade bosättningslagen, individen har
som utgångspunkt ett eget ansvar att själv ordna sitt boende.
Ungdomarna får själva välja var de vill bo/studera. Ungdomen kan ansöka om
bistånd i form av till exempel bostad eller stödboende. En individuell
behovsbedömning görs då utifrån 4 kapitlet 1 paragrafen socialtjänstlagen.
Sammanfattningsvis hänvisar Eksjö kommun, berörda ungdomar att gör en
ansökan om försörjningsstöd. Kommunen prioriterar dessa individuella inkomna
ansökningar.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Stellan Johnsson (C) återremiss med bifall från Sebastian Hörlin (S), Diana
Laitinen Carlsson (S), Göran Augustsson (SD), Markus Kyllenbeck (M), och Ulf
Björlingson (M) att komplettera underlaget, samt utreda möjligheterna för
idéburet Offentligt partnerskap.
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, först proposition på Stellan Johnsson (C) återremiss mot att
kommunstyrelsen ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Stellan Johnsson (C) återremissyrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Socialchef Patrik Karlsson, 2019-01-10
Socialnämndens beslut 2019-01-16 § 2
Medborgarförslag från Hans Fredholm
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 38 Införande av barnvagnsparkeringar med
tak/regnskydd vid förskolor i kommunen –
medborgarförslag - fördelning
Dnr 2018-KLK0168
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat förslag till Barn- och Ungdomsnämnden med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2019-04-25.
Ärendebeskrivning
Magnus Bodenäs Eksjö, framför i medborgarförslag 2018-09-26 att
barnvagnsparkeringar med tak/ regnskydd anordnas vid kommunens förskolor.
Förslagsställaren anser att kommunen borde ordna barnvagnsparkering med tak
eller regnskydd vid Eksjös förskolor. Vid till exempel Galaxen finns i nuläget
ingen plats att ställa barnvagnar. Man är hänvisad till att placera vagnarna
utanför områdets staket. Där står de helt oskyddade, i princip mitt i cykel- och
biltrafik, och likaså helt utlämnade åt regn, snö och vind. Förslagsställaren har
blivit informerad om att situationen är densamma vid övriga förskolor, men att
det kommunala fastighetsbolaget kategoriskt nekat tidigare önskemål från
brukare/ föräldrar att ordna skyddande barnvagnsparkeringar.
Barnvagnar är kostsamma, och om de står ute i regn och rusk och dessutom
med risk att bli påkörda eller vandaliserade, innebär förstörelsen förstås ett
kännbart ekonomiskt slag för familjerna.
Resultatet av nuvarande situation är att många föräldrar avstår från att
promenera med sina barn till och från förskolorna, och i stället tar bilen. Det ger
såväl en oönskad negativ miljöpåverkan, som sämre trafikmiljö kring
förskolorna.
Ryktesvägen har Magnus Bodenäs hört motargument mot uppförandet av
barnvagnsparkeringar med tak, såsom att taken skulle kunna utgöra en
säkerhetsrisk eller att de skulle hindra snöröjning. Båda dessa motargument faller
på sin egen orimlighet. Liknande parkeringar med tak finns runt om i
kommunen för cyklar, och anses i de fallen varken som säkerhetsrisker eller
hinder för snöröjning. Dessutom kan man näppeligen ploga snö där barnvagnar
står parkerade, oavsett om de har ett tak/ regnskydd över sig eller ej.
Inte heller kostnaden för barnvagnsparkeringar torde vara ett relevant
motargument. Det rör sig om en marginell utgiftspost, och motsvarar sannolikt
mindre än motsvarande pris för en enda förstörd barnvagn vid respektive
uppställningsplats.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-18 § 19
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 39 Anläggande av en bana för Eisstock,
både för sommar- och vinterspel medborgarförslag - fördelning
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till Tillväxt- och utvecklingsnämnden,
med återredovisning till kommunfullmäktige senast 13 juni 2019.
På grund av jäv deltar inte Markus Kyllenbeck (M) i handläggningen av detta
ärende.
Ärendebeskrivning
Erwin Dömer framför i medborgarförslag att han noterat att Eksjö kommun
planerar en upprustning av tennisparken i Mariannelund.
Som medlem i SPF Seniorerna i Mariannelund, och som representant för ett
tjugotal medlemmar, föreslås att en bana anläggs för Eisstock, både för
sommar och vinterspel.
Eisstock spelas mycket i Tyskland och Österrike. SPF Seniorerna har spelat
Eisstock i tennisparken och på sjöis på provisoriska banor.
Med en eller två professionella banor är förslagsställaren övertygad om att
många fler kommer att intressera sig för denna sport, som kan utövas av både
kvinnor och män.
De som spelar bowling och boule är hänvisade till olika inomhushallar vintertid.
Eisstock ger möjlighet att njuta av den friska luften och naturen. Bänkar,
grillplats och tillgång till vatten för spolning av banorna är allt som behövs för
att njuta av en ny sport med stor utvecklingspotential. Det är inte bara seniorer,
utan alla åldrar kan känna gemenskap och glädje.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-11 § 87
Utdrag:

Tillväxt och utvecklingssektorn
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Kommunstyrelsen

2019-01-29

Sammanträdesdatum
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Ks § 40 Håll liv i träden i stan –
medborgarförslag - fördelning
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till Samhällsbyggnadsnämnden, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 13 juni 2019.

Ärendebeskrivning
Jan Engdahl, Eksjö, framför i medborgarförslag 2018-11-21 följande.
Söder ut på Vetlandavägen från jämvägsövergången, finns en del träd på östra
sidan av vägen. En del av dessa träd har svåra barkskador i marknivå. Ett av
träden har så svåra skador att det är helt dött. Flera av de övriga träden är också
svårt skadade. Skadorna kan mycket väl ha uppstått av en grästrimmer under
unga år.
För att förebygga barkskador bör stammarna i unga år skyddas från
trimmerskador. Träden kostar och tar lång tid för att kunna utvecklas till vuxna
träd.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-11 § 88
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-01-29

Sammanträdesdatum
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Ks § 41 Uppmärksamma Eksjö Folkets Park –
medborgarförslag - fördelning
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till Tillväxt- och utvecklingsnämnden,
med återredovisning till kommunfullmäktige senast 13 juni 2019.

Ärendebeskrivning
Jan Engdahl, Eksjö, framför i medborgarförslag 2018-11-21 följande.
Eksjö Folkets park bildades 1920, alltså för snart hundra år sedan, av de så
kallade vanliga knegarna. Det anser förslagsställaren ska uppmärksammas år
2020.
1945 var det 7 styrelsemedlemmar som representerades av maskinsnickare,
plåtslagare, hovslagare, vägförman, sadelmakare, bagare och kommunalarbetare.
Folkets park var belägen där förskolan Blåsippan ligger idag. Det är en liten
backe upp till förskolan. Till vänster mitt i backen finns ett litet berg. Där tändes
varje valborgsmässoafton en eld för att fira säsongens första danskväll.
Jan Engdahl föreslår att bergknallen rensas upp och att en ljuskägla riktas mot
berget.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-11 § 89
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-01-29

Sammanträdesdatum
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Ks § 42 Hundrastgård i Vildparken –
medborgarförslag - fördelning
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till Samhällsbyggnadsnämnden, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 13 juni 2019.
Ärendebeskrivning
Malva Andersson Karlsson framför i medborgarförslag 2018-11-21 att det skulle
vara bra med en hundrastgård i Vildparken, det bor många hundar i närheten
och i det området. Om hundarna behöver springa finns ingen plats till att kunna
släppa dom lösa, så en hundrastgård skulle vara perfekt i Vildparken eftersom
det finns så stor plats! Det finns inte heller någon annan rastgård i Eksjö och
eftersom det bor många hundar i området och är stor plats så skulle Vildparken
vara perfekt.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige beslut 2018-12-11 § 90
Utdrag:

Samhällsbyggnadassektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-01-29

Sammanträdesdatum
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Ks § 43, 72 timmar vid vinterkräksjuka –
medborgarförslag - fördelning
Dnr 2018-KLK0231
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till Barn- och ungdomsnämnden, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Roger Garpö Silverå, Eksjö, framför i medborgarförslag 2018-12-16 följande.
Vid vinterkräksjuka är standarden att man är hemma 48 timmar från och med
sista symptom, men ibland kan man vara smittobärare ända upp till 72 timmar
från sista symptom.
Enligt folkhälsomyndigheten, tidigare smittskyddsinstitutet, rekommenderar de 72
timmar från sista symptom. Inom vården och flera kommuner använder man sig
av 72 timmar.
I Eksjö kommun är det 48 timmar från sista symptom. Förslagsställaren anser att
även Eksjö kommun ska använda 72 timmar.
Fördelarna med detta är att man minskar frånvaro av personal, samt elever. Det
minskar risken för spridning av sjukdomen, vilket leder till färre frånvarotimmar
på företag.
På skolor och dagis vill flera inom personalen att man ändrar till 72 timmar för
minskning av spridning av vinterkräksjukan.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-24 § 119
Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-01-29

Sammanträdesdatum
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Ks § 44 Hindra vräkning av barnfamiljer –
medborgarförslag – fördelning Kf § 120 Hindra
vräkning av barnfamiljer – medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0232
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till Socialnämnden, med återredovisning
till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Roger Garpö Silverå, Eksjö, framför i medborgarförslag 2018-12-17 följande.
Eftersom fler och fler barnfamiljer vräks varje år i våra kommuner, anser
förslagsställaren att man i Eksjö kommun behöver ligga i framkant och skydda
barnen bättre.
Vidare anser Roger Garpö Silverå att kommunen bör hjälpa barnfamiljer som
riskerar att vräkas, med olika insatser som genomgång av ekonomi, insatser ihop
med socialtjänsten och stöd av hyresvärdar, för att vräkning av barnfamiljer ska
kunna hindras. Med andra ord behöver kommunen ta beslut om att inte en enda
barnfamilj ska kunna vara utan egen bostad, och det gäller inte bara att ha tak över
huvudet, till exempel på en camping.
En form av samarbete behövs med de hyresvärdar som finns inom kommunen, så
att vräkning av barnfamiljer blir nästintill en omöjlighet, i och med olika insatser.
Förslagsställaren anser att en bra handlingsplan behöver tas fram för hur detta ska
kunna ske, och vilka olika samarbeten och insatser som behövs för att
barnfamiljer inte ska vräkas.
Roger Garpö Silverå anser att det är någonting som inte ska kunna hända år 2018
i vårt land, nu eller i framtiden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-24 § 120
Utdrag:

Sociala Sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-01-29

Sammanträdesdatum

Ks 45 Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisade ärenden anmäls

Ärendebeskrivning
VD-brev från Marie Brask
Protokoll BUS samverkan 2019-01-10
Protokoll BUS samverkan 2018-12-20
Protokoll SOC 2018-12-17
Protokoll BUS samverkan 2018-12-06
Protokoll BUS MBL § 11 2018-11-13
Förhandlingsprotokoll MBL § 19, Soc. 2018-11-07
Protokoll SOC samverkan 2018-11-07
Protokoll samverkan SOC 2018-10-11
Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11SOC 2018-11-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-01-29

Sammanträdesdatum

Ks § 46 Delegationsärende
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delegationsärendet anmäls

Ärendebeskrivning
Begäran om utlämnande av allmän handling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-01-29

Sammanträdesdatum

61 (62)

Ks § 47 Utskottsprotokoll 2018-12-11 och 201901-15, samt beslut fattade med stöd av
delegationen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Ledningsutskottets sammanträde 2018-12-11 och 2019-01-15, anmäls.

Ärendebeskrivning
Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2018-12-11 och 2019-01-15.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-01-29

Sammanträdesdatum

Ks § 48 Nämndprotokoll 2018-12-12 och
2019-01-16
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nämndernas protokoll anmäls.

Ärendebeskrivning
Protokoll från
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-12
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-16
Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-12
Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-16
Socialnämnden 2018-12-12
Socialnämnden 2019-01-16
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2018-12-12, samt
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2019-01-16, redovisas.

----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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