SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-17

Sammanträde med

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen-salen kl. 08:00-09.00

Beslutande
Ledamöter

Markus Kyllenbeck (M), ordförande
Sebastian Hörlin (S)
Annelie Sjöberg (M)
Ulf Björlingson (M)
Lennart Gustavsson (S)
Stellan Johnsson (C)
Ingegerd Axell (S)
Bo Ljung (KD)
Christer Ljung (L)

Tjänstgörande ersättare

Karin Eriksson (C) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C)
Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD)
Rozita Hedqvist (S) tjänstgörande ersättare för Ulla Hägg (S)
Kjell Axell (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Johansson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande
Karin Höljfors, ekonomichef § 70-75

Övriga

Tone Andreasson, elev Prästängsskolan
Klara du Rietz, elev Prästängsskolan

Utses att justera

Stellan Johnsson
Stadshuset 2020- 03-23 kl. 15:00

Justeringens plats
och tid

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………

Helena Lundborg

Ordförande

……………………………………………

Markus Kyllenbeck
Justerande

…………………………………………….

Stellan Johnsson
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Datum då anslag
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……………………………………………

Helena Lundborg
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Upprop
Val av justerare
§ 70

Godkännande av föredragningslistan

§ 71

Godkännande av praktikanter

§ 72

Covid 19 - Information

§ 73

2020/71

§ 74

Årsredovisning med revisionsberättelser för kommunens hel- och
delägda bolag,
Prövning av om bolagen följt den kommunala kompetensen

§ 75

Direktiv till ombud vid ordinarie bolagsstämma 2020

2020/31

§ 76

Val av ny representant i den politiska referensgruppen i
Översiktsplan efter Bosse Ljung (KD)

2019/261
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

EKSJÖ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Datum

Kommunstyrelsen

Ks § 70 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
Ärendebeskrivning

Ärende som tillkommer:
Godkännande av praktikanter från Prästängsskolan
Covid 19 – information
Val av ny representant i den politiska referensgruppen efter Bosse Ljung (KD),
Översiktsplan Eksjö

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Ks § 71 Godkännande av praktikanter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Klara du Rietz och Tone Andreasson, elever vid Prästängskolan Eksjö,
godkänns närvara under dagens sammanträde.
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Sammanträdesdatum

Ks § 72 Coronaviruset, covid 19 - Information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19, och tar
löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering och rekommendationer.
På Eksjö kommuns hemsida finns information om Eksjö kommuns arbete med
anledning av utbrottet av coronaviruset, covid -19.
Eksjö kommuns hemsida uppdateras fortlöpande eftersom informationen
uppdateras kontinuerligt.
Inom kommunen finns en intern inriktnings- och samordningsfunktion (ISF).
Gruppen består av olika kompetenser och representanter från kommunens olika
verksamheter och har som uppgift att samordna information och insatser.
Kommunens arbete inriktar sig på att aktivt följa händelseutvecklingen, arbeta
med förberedande åtgärder, samordna arbetet och ha beredskap för att förstärka
insatserna vid behov.
I dagsläget finns ingen påverkan på kommunens verksamheter. Kommunens
förskolor och skolor håller öppet som vanligt.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla människor med symtom på
luftvägsinfektion, även lindriga, att begränsa sina sociala kontakter där smitta
riskerar att spridas. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet, och kan bidra till
att minska spridningens omfattning. Det viktigaste du som individ kan göra är att
stanna hemma om du är sjuk. Prioritet nummer ett är att skydda de som riskerar
att bli svårast sjuka. Det handlar om äldre och personer med allvarliga
underliggande sjukdomar.
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Ks § 73 Årsredovisning med revisionsberättelser
för kommunens hel- och delägda bolag,
Dnr KLK 2020/71
Beslut
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret
2019.
Ärendebeskrivning
Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen Eksjö Stadshus AB,
Byggnadsfirma Stridh och son AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter
AB, Eksjö Energi AB med dotterbolagen Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi Elit
AB, samt AB Eksjö Industribyggnader med dotterbolaget Skruven
Fastighetsbolag i Mariannelund AB och de delägda bolagen Eksjö
Fordonsutbildning AB och Itolv AB har upprättats vid respektive bolag i
koncernen Stadshus AB.
Därefter har även koncernredovisning sammanställts för bolagskoncernen.
Koncernens resultat efter skatt var 10,6 mnkr (38,6 mnkr) och soliditeten har
minskat från 21,2 procent 2018 till 21,0 procent 2019.
Beslutsunderlag
ESABs beslut 2020-03-10 § 95
Årsredovisning och koncernredovisning Eksjö Stadshus AB 2019
Utdrag:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

7

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-03-17

Sammanträdesdatum

Ks § 74 Prövning av om bolagen följt den
kommunala kompetensen
Dnr KLK 2020/72
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att i sista att: satsen i direktiv till ombud för Itolv AB stryka ”har varit förenligt med
det fastställda kommunala ändamålet i ägardirektivet”.
att notera att Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB i den del som
avser kommunens policy avseende upphandlingar, inte följt ägardirektivet.
att, i övrigt efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjöbostäder AB
under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
att, i övrigt efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö
Kommunfastigheter AB, under föregående kalenderår har varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Stridh och Son AB, under
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet
i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Energi AB, under
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet
i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Ingegerd Axell deltar inte i överläggningen på grund av jäv.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Energi Elit AB, under
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet
i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Elnät AB, under
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet
i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,
Ingegerd Axell deltar inte i överläggningen på grund av jäv.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i AB Eksjö
Industribyggnader, under föregående kalenderår har varit förenligt med det
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fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Skruven Fastighetsbolag i
Mariannelund AB, under föregående kalenderår utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Fordonsutbildning,
under föregående kalenderår utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Itolv AB, under föregående
kalenderår utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,
Sebastian Hörlin deltar inte i beslutet på grund av jäv.
att hänskjuta prövningen för Eksjö Stadshus AB till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag
som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i enligt 3 kap 17 o 18
§§ KL, under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Styrelsen har under året följt de helägda bolagens verksamhet, och
tagit del av den ekonomiska redovisningen vid ägarsamråd.
Under dagens sammanträde hänskjuts prövning av om bolagen följt den
kommunala kompetensen till kommunfullmäktige med anledning av att styrelsen
inte är beslutsmässig på grund av jäv.
Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar
Sebastian Hörlin (S) yrkar att i sista att:satsen i direktiv till ombud för Itolv AB
stryka ”har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet i
ägardirektiven”.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Sebastian Hörlins (S) ändringssyrkande mot Eksjö
Stadshus AB:s förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sebastian Hörlins (S) ändringsyrkande.
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Beslutsunderlag
ESABs beslut 2020-03-10 § 96
Granskningsrapporter 2019
Utdrag:
Kommunfullmäktige
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Ks § 75 Direktiv till ombud vid ordinarie
bolagsstämma 2020
Dnr KLK 2020/31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisade direktiv för respektive bolag att redovisas vid ordinarie
bolagsstämma 2020 samt
att ge respektive ombud i uppdrag att vid kommande årsstämmor godkänna
resultat- och balansräkningar och bevilja styrelse och Vd i respektive bolag,
ansvarsfrihet.
Ärendebeskrivning
Förslag till direktiv för ombud för helägda bolag har sammanställts utifrån beslut
fattade i kommunfullmäktige sedan föregående årsstämma.
De helägda bolagen är Eksjöbostäder AB, Eksjö kommunfastigheter AB, AB
Eksjö Industribyggnader, Eksjö Energi AB och byggnadsfirma Stridh och Son
AB.
Redovisade direktiv kommer att kompletteras med beslut fattade av
kommunfullmäktige från dagens datum fram till årsstämma.
Under förutsättning att kommunfullmäktige 2020-03-19, §, beslutar att godkänna
lämnad Årsredovisning med revisionsberättelser för kommunens hel- och delägda
bolag, samt att ge ombuden i uppdrag att vid kommande årsstämmor godkänna
resultat- och balansräkningar och bevilja styrelse och vd i respektive bolag,
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
ESAB 2020-02-11 § 87
ESAB 2020-03-10 § 95
Direktiv till ombud 2020
Utdrag:
Kommunfullmäktige
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Ks § 76 Val av ny representant i den politiska
referensgruppen efter Bosse Ljung (KD),
Översiktsplan Eksjö
Dnr KLK 2019/261
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till politisk styrgrupp utse Magnus Berglund (KD) efter Bosse Ljung (KD).

Utdrag:
Den valde
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