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Godkännande av föredragningslista

§ 19

Rastgård för hundar i Eksjö tätort - medborgarförslag

2020/42

§ 20

2020/44

§ 23

Redovisad intäkt för avverkad skog Klintens naturreservat tillförs
Hultbygdens Intresseförening - medborgarförslag
Intrångsersättning á 1 770 tkr tillförs Hultbygdens Intresseförening
- medborgarförslag
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Region
Jönköpings län
Arkitektur- och byggnadsvårdspris 2020

§ 24

Miljövårdspris 2020

2020/32

§ 25

Budget 2021-2023, samhällsbyggnadssektorn - information

2020/38

§ 26

Budgetuppföljning 2020-03-31
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Internkontroll 2020, samhällsbyggnadssektorn
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§ 28
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2019/52

§ 29

Extra-ärende: Pandemiplan Samhällsbyggnadssektorn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

EKSJÖ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsberedningen

2020-04-20

SBB § 18 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida med tillägg av extra-ärendet om
Pandemiplan samhällsbyggnadssektorn. Diarienummer: Sbn 2020/55.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsberedningen

2020-04-20

Sammanträdesdatum

SBB § 19 Rastgård för hundar i Eksjö tätort medborgarförslag
Dnr Sbn 2020/42
Beslut
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut, 2012-09-27, 2013-1031, 2015-06-16 samt 2019-05-23, avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03, § 57, att remittera rubricerat
medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till
fullmäktige senast 2020-09-24.
Förslagsställaren framför önskemål om att kommunen styckar av en del av
kommunens mark i tätort för en hundrastgård, exempelvis en del av Vildparken,
alternativt att använda den del av gräsplanen mellan Reningsverket och Bykvarn i
Eksjö, som redan är stängslad. Vidare önskar förslagsställaren att förutom en
gräsplan, där hundarna kan springa fritt, vore det bra om man kunde installera
fasta agilityövningar, exempelvis gungbräda, ramp, slalombana och hopphinder
och gärna bänkar där hussar och mattar kan slå sig ner.
Utredning
Medborgarförslag om hundrastgård i Eksjö har behandlats tidigare.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-27, 2013-10-31, 2015-06-16 samt 201905-23 att avslå medborgarförslag om att i kommunens regi anlägga en
hundrastgård. Anledningar som angavs var bland annat att grannar motsatte sig en
hundrastgård, samt att alternativen bedömdes bli för kostsamma. Vidare finns
goda möjligheter att vistas i skog och natur i direkt anslutning till tätorten.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2020-01-19
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 30
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 § 57
Tjänsteskrivelse, 2020-04-15

Utdrag:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren (missiv)
Justerandes sign
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2020-04-20

Sammanträdesdatum

SBB § 20 Redovisad intäkt för avverkad skog
Klintens naturreservat tillförs Hultbygdens
Intresseförening - medborgarförslag
Dnr Sbn 2020/44
Beslut
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå förslaget med hänvisning till genomförd utredning.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03, § 58, att remittera rubricerat
medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till
fullmäktige senast 2020-09-24.
Förslagsställaren framför önskemål om att intäkt för avverkad skog på Klintens
naturreservat ska tillföras Hultbygdens Intresseförening, ekonomisk förening.
Utredning
De åtgärder som utförts i Klintens naturreservat bedrivs inte i enlighet med ett
rationellt skogsbruk med fokus på ekonomi utan enligt särskild beslutad
skötselplan för Klintens naturreservat, laga kraft 2005-08-25. De åtgärder som
genomförts i Klintens naturreservat har inte inneburit några nettointäkter för
Eksjö kommun totalt sett då kostnaderna över tid för åtgärder i reservatet
överstigit intäkterna. De medel som finns avsatta för förvaltandet av Klintens
naturreservat ökar inte med anledning av de avverkningar som skett i enlighet
med skötselplanen.
Reservatsskötseln inriktas på att bevara och återskapa naturvärden. De åtgärder i
form av bland annat avverkning som skett på senare tid är engångsåtgärder för
planterade bestånd skog som förekommer delvis inom reservatet. Syftet är att för
dessa delar återskapa naturskogsstrukturer. Stor hänsyn tas vid dessa åtgärder i
reservatet vilket innebär högre kostnader än vad som är normalt inom sedvanligt
skogsbruk.
Det finns flera olika typer av bidrag som kan vara bidragsberättigade som
förslagsställaren föreslås ombe Hultbygdens intresseförening att formellt ansöka
om.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2020-01-28
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 31

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 § 58
Tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren (missiv)

Justerandes sign
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SBB § 21 Intrångsersättning á 1 770 tkr tillförs
Hultbygdens Intresseförening - medborgarförslag
Dnr Sbn 2020/46
Beslut
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå förslaget med hänvisning till genomförd utredning.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03, § 59, att remittera rubricerat
medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till
fullmäktige senast 2020-09-24.
Förslagsställaren framför följande: Intrångsersättning á 1770 tkr utbetalades till
Eksjö kommun vid bildandet av Klintens naturreservat. Förslagsställaren föreslår
att pengarna ska tillföras Hultbygdens Intresseförening ekonomiska förening.
Utredning
Den intrångsersättning Eksjö kommun erhöll i samband med bildandet av
Klintens naturreservat har använts och används löpande för att bekosta åtgärder
som sker i enlighet med skötselplan för Klintens naturreservat. Eksjö kommun är
förvaltare av naturreservatet och intrångsersättningen som erhölls 2005 används
endast för att genomföra åtgärder i enlighet med skötselplan, laga kraft 2005-0825. Avsatta medel bedöms som väsentliga att bibehålla för att trygga förvaltningen
av reservatet över tid för att säkerställa att fastställda åtgärder enligt skötselplanen
genomförs.
Syftet med naturreservatet är enligt beslutad skötselplan att;
- Bevara och utveckla ett för regionen ovanligt stort barrskogsområde med
naturskogskvalitéer och de arter som är knutna till dessa miljöer.
- Tillvarata området betydelse för friluftslivet, inom ramen för bevarandet
av områdets naturvärden.
Det finns flera olika typer av bidrag som kan vara bidragsberättigade som
förslagsställaren föreslås ombe Hultbygdens intresseförening att formellt ansöka
om.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2020-01-28
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 32
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 § 59
Tjänsteskrivelse 2020-04-08
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren (missiv)
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SBB § 22 Regionalt trafikförsörjningsprogram
2021-2035 för Region Jönköpings län
Dnr Sbn 2020/14
Beslut
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att, efter redaktionella ändringar av
yttrandet, föreslå
Kommunstyrelsen besluta
att avge yttrande enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska det
finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att
upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.
Region Jönköpings län har tagit fram förslag till regionalt
trafikförsörjningsprogram 2021-2035. Förslaget har sänts till kommunen för
yttrande.
Förslag till yttrande för Eksjö kommun har upprättats. Sammanfattningsvis ger
förslaget från Regionen anledning till en tilltro på en successivt förbättrad
kollektivtrafik i hela regionen. Ett genomförande av programmet i sin helhet
skulle bedömas som en stor framgång för länet och för Eksjö kommun utifrån
såväl ett kompetensförsörjnings-, attraktions- och miljöperspektiv.
Förslaget är ambitiöst och de årliga anslagen för kollektivtrafiken föreslås öka i
alla alternativ. För Eksjö kommuns del finns ett antal huvudfrågor att bevaka och
belysa i detta sammanhang, vilket redovisas i yttrandet.
Beslutsunderlag
Remiss; Trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Region Jönköpings län,
2020-01-30
Förslag till yttrande, 2020-04-17
Reviderat förslag till yttrande, 2020-04-23
Utdrag:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SBB § 23 Arkitektur- och byggnadsvårdspris 2020
Dnr Sbn 2020/40
Beslut
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Arkitektur- och byggnadsvårdspriset är inrättat för att uppmärksamma god
arkitektur och byggnadsvård. Denna utmärkelse kan tilldelas för ny- eller
ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering,
stadsbyggnad, fysisk planering eller andra förtjänstfulla insatser som gjorts inom
de olika arkitektoniska områdena. Enskilda, företag, föreningar eller
organisationer kan motta priset.

Utdrag:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SBB § 24 Miljövårdspris 2020
Dnr Sbn 2020/32
Beslut
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Miljövårdspriset är inrättat för att uppmärksamma person, förening eller
organisation inom Eksjö kommun som utfört en betydande och aktiv insats för
miljön inom Eksjö kommun. Med miljö avses både den inre och den yttre miljön.
Tanken med priset är inte att alltid belöna det "stora" miljöarbetet eller det
miljöarbete som redan idag fått stort utrymme i media. I lika stor utsträckning ska
det värdefulla arbete, som oftast sker i skymundan, belönas och lyftas fram.

Utdrag:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SBB § 25 Budget 2021-2023,
samhällsbyggnadssektorn - information
Dnr Sbn 2020/38
Beslut
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Sektorschefen och sektorsekonomen informerar om förutsättningarna inför
budget 2021-2023. Kommunfullmäktige ska fastställa ett utgiftstak i juni.
Sektorerna ska inför det presentera underlag till budgetberedningen. I underlaget
ska följande tre delar presenteras:
- Behov för oförändrad kvalitet jämfört med fastställd budget 2021.
- Behov för ökad ambition.
- Möjliga effektiviseringar och minskad ambition.

Justerandes sign

13

Utdragsbestyrkande

n

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsberedningen

2020-04-20

Sammanträdesdatum

SBB § 26 Budgetuppföljning 2020-03-31
Dnr Sbn 2020/41
Beslut
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot
budget med 44 tkr,
att notera åtgärder kommer vidtas per verksamhet beskrivna utifrån tjänsteskrivelsen,
samt
att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning
- Sektorns driftutfall efter mars månad är 5 739 tkr, vilket motsvarar 13
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 25 procent. I utfallet
är inte kapitalkostnader eller städkostnader bokförda, vilket förklarar det
låga utfallet. Sektorns helårsprognos för driften är 42 693 tkr, vilket
innebär en negativ avvikelse mot budget med 44 tkr.
-

Sektorsövergripande prognostiserar en positiv avvikelse med 250 tkr
motsvarande 9 procent av budget.

-

Mätverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse med 200 tkr
motsvarande 11 procent av budget.

-

Exploateringsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 200
tkr motsvarande 12 procent av budget.

-

Skogen prognostiserar ingen avvikelse.

-

Fastighetsförvaltningen prognostiserar ingen avvikelse.

-

Miljö- och hälsoskydds samt alkohol med mera prognostiserar en negativ
avvikelse med 172 tkr motsvarande 6 procent av budget.

-

Trafikverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 79 tkr
motsvarande 4 procent av budget.

Justerandes sign
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-

Övergripande planering, gator, vägar och parker samt kommunikationer
redovisar ingen avvikelse mot budget.

-

Plan- och byggverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot
budget motsvarande 12 procent av budget.

Sektorns investeringsutfall efter mars månad är 346 tkr, vilket motsvarar 2 procent
av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 23 256 tkr vilket
motsvarar ett överskott mot budget med 2 586 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-17
Utdrag:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SBB § 27 Internkontroll 2020, samhällsbyggnadssektorn
Dnr Sbn 2020/35
Beslut
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar
att godkänna internkontrollplanen 2020.
Ärendebeskrivning
Syftet med internkontrollen är att följa upp om verksamheten är effektiv och
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt därför genomförs kontroller att rutiner och lagar
inom vissa områden följs. Eksjö kommun har fastställt regelverk för den interna
kontrollen. Kontrollen ska beröra tre områden, effektivitet och ändamålsenlighet i
verksamheten, tillförlitlighet i finansiell rapportering samt anpassning till gällande
lagstiftning och förordningar. Kontrollen sker inom den egna verksamheten.
För kontrollen 2020 redovisas ett antal angelägna områden inom ovan nämnda
kontrollområden. En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts för respektive punkt.
Ett par av kontrollerna fanns även med 2019. Punkterna är:
Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten
-

Rapportering av delegationsbeslut
Kontroll av diarieföring av ärenden
Kontroll av uppföljning av beslut om förelägganden

Tillförlitlighet i finansiell rapportering
-

Kontroll av hur stor överensstämmelse det är mellan delårsprognos och
bokslut.

Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar
-

Kontroll av direktupphandlingar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Internkontroll 2020, bruttolista
Utdrag:
Akten

Justerandes sign
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SBB § 28 Översiktsplan Eksjö kommun information
Dnr Sbn 2019/52
Beslut
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 § 325 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att upprätta förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen ska kunna
användas som ett strategiskt styrdokument. För detta behöver den ta sikte på nya
mål med uppdaterade förutsättningar för den fysiska planeringen för att av
allmänhet, näringsliv, politiker och tjänstepersoner, uppfattas som aktuell och
trovärdig.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03 § 39 att tillsätta en styrgrupp för
översiktsplanearbetet. Ett uppstartsmöte i styrgruppen och referensgruppen har
hållits.

Utdrag:
Akten

Justerandes sign
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SBB § 29 Pandemiplan,
samhällsbyggnadssektorn
Dnr Sbn 2020/55
Beslut
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förelagd pandemiplan samt anmäla denna till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i
stora delar av världen. Det innebär ofta stora konsekvenser för vårt samhälle.
Syftet med pandemiplanerna i Eksjö kommun är att fastställa vilken lägsta
acceptabla nivå av personal som krävs för att upprätthålla de mest prioriterade
verksamheterna inom respektive sektor. Målet med pandemiplanerna i Eksjö
kommun är att möjliggöra en konkret prioriteringslista med omfördelning av
personal till de verksamheter som mest behöver det vid en viss tidpunkt. Detta
sker i först hand inom respektive sektor och i andra hand på en
kommunövergripande nivå.
Samhällsbyggnadssektorn har upprättat pandemiplan för sektorn, daterad 202003-26.
Beslutsunderlag
Pandemiplan samhällsbyggnadssektorn 2020, upprättad 2020-03-26
Tjänsteskrivelse, 2020-04-17
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Säkerhetssamordnare

Justerandes sign

18

Utdragsbestyrkande

