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Kf § 22 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Vid dagens sammanträde ställer Ingrid Åkesson Holmberg, Christer Gustafsson
och Östen Johnsson, representanter för föreningen Kvar i Eksjö, följande frågor.
1.
De 22 (tidigare 25) ungdomar som föreningen Kvar i Eksjö stödjer med boende, aktiviteter, stöd i
asylprocessen och kurativt arbete har ju utgjort underlag för regeringens tillfälliga kommunbidrag
till Eksjö kommun, närmare 2,5 mnkr 2017-2018. Utan nämnda ungdomar hade dessa pengar
överhuvudtaget inte kommit Eksjö till del.
Med hänvisning till bifogade dokument ställs frågan:
Varför har de 22 ensamkommande asylsökande ungdomarna som stöds ideellt av
Kvar i Eksjö, hittills inte erhållit någon del av detta bidrag?
Kvar i Eksjös pengar, som regeringen kanaliserat via Svenska kyrkan och Röda
korset tar slut vid årsskiftet. Finns beredskap i Eksjö kommun att inom ramen för
ett Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, samverka med Kvar i Eksjö beträffande
ansvaret för dessa ungdomars boendekostnader?
2.
Målgruppen för regeringens tillfälliga kommunbidrag är ensamkommande asylsökande ungdomar
över 18 år.
Om inte särskilda skäl föreligger såsom t.ex. uttalad funktionsnedsättning ska inte ungdomar
över 18 år vara placerade i HVB eller stödboende. Inte heller har Överförmyndarnämnden ansvar
för ungdomar över 18 år utan funktionsnedsättning. Regeringens avsikt är alltså inte att det
tillfälliga kommunbidraget ska användas för att finansiera kostnader för ensamkommande
ungdomar under 18 år eller ungdomar med uppehållstillstånd. För dessa ungdomar erhåller
kommunen redan andra statliga bidrag.
Med hänvisning till bifogade dokument ställs frågan:
Är verkligen underlaget för kommunstyrelsens beslut i överensstämmelse med
regeringens uttalade syfte, att bidraget ska vara riktat mot den specificerade
målgruppen ensamkommande asylsökande ungdomar över 18 år?
3.
Det finns grundad anledning att anta att de flesta av de 22 ensamkommande som föreningen Kvar
i Eksjö stödjer på olika sätt, och som sökt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen, får sin
ansökan beviljad.
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Ansvaret blir då ännu tydligare för kommunen att främja en god integration för dessa ungdomar
Kommunen har resurser inom sina olika nämnd - och sektorsområden för bland annat studie - och
yrkesvägledning, sociala stödinsatser, näringslivskontakter som kan användas för att dessa
ungdomar ska kunna bli ett gott tillskott till det behov av personal som finns inom snart sagt alla
samhällsområden. Åtgärder som kan komma ifråga är t.ex. praktik, informationsinsatser, stöd
för föreningar, uppmuntran till civilsamhället att bidra etc.
Är kommunen villig att tillsammans med Kvar i Eksjö i ett gemensamt arbete, helst
ett IOP, med alla de medel som står till buds, verka för en så bra integration som
möjligt för dessa ungdomar?
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carina Lindström (M) meddelar att
frågorna, på grund av dess komplexitet, besvaras på nästa fullmäktige den 11
december.
Då inga ytterligare frågor ställs, förklarar ordföranden frågestunden avslutad.
-----
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Kf § 23 Träbyggnadsstrategi
Dnr 2017-KLK0203
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Träbyggnadsstrategi för Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
en träbyggnadsstrategi med syfte att stimulera till ökad användning av trä i
byggandet, såväl för hel- och delägda kommunala bolag, som för andra
entreprenörer.
Träbyggnadsstrategi för Eksjö kommun har tagits fram och redovisas av
planarkitekt Anna Josephsson.
Trä har positiva egenskaper för både klimat, miljö, ekonomi, social hållbarhet och
hälsa. I Eksjö kommun finns en lång tradition av byggande i trä med flera äldre
och väl bevarade träbyggnader. I kommunen finns en ambition att bygga vidare på
denna tradition och sätta träbyggandet i ett modernt sammanhang. En modern
tappning av den unika trästaden bygger vidare på den attraktivitet Eksjö kommun
har idag. Kommunen vill inspirera och bidra till att stimulera marknaden så att trä
blir ett självklart val i Eksjö kommun. För att lyckas med det behövs ökad
kunskap inom kommunen och en utveckling på marknaden.
Syftet med strategin är att den ska bli ett verktyg för att stimulera marknaden och
utvecklingen mot ett ökat användande av trä i byggprojekt. Strategin innebär att
Eksjö kommun tror på en långsiktig kunskapsutveckling kring träbyggande för att
användningen ska kunna öka. I kommunen ska aktivt arbete göras för att höja den
egna kompetensen och kunskapen kring träbyggande.
Eksjö kommunkoncern ska alltid efterfråga trä, och inspirera och bidra till att
stimulera marknaden så att trä blir ett självklart val i Eksjö kommun..
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 295, 2018-10-30, § 224
Träbyggnadsstrategi för Eksjö kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-09-19, § 181
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

8 (64)

Kf § 24 VA-plan
Dnr 2018-Sbn0071
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta VA-plan för 2019-2022.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun har tillsammans med Eksjö Energi AB tagit fram förslag till ny
VA-plan för 2019-2022. Planen redovisas och kommenteras av
samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring.
Syftet med en VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering för hela
kommunen, både inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde.
VA-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar för
budgetarbetet och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den
allmänna Va-anläggningen. Det ger även en möjlighet att planera för en långsiktig
hållbar VA-försörjning i områden som inte berörs av de allmänna
vattentjänsterna.
Vattenförsörjning och avlopp, VA, är antingen kommunal eller enskild.
I Eksjö kommun finns kommunal vatten- och avloppsförsörjning på nio orter. De
kommunala vatten- och avloppsanläggningarna ägs av Eksjö Energi AB.
En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både
inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde.
Eksjö kommun och Eksjö Energi AB planerar för fortsatt utveckling av VA i
kommunen och har tagit fram förslag till VA-plan för 2019-2022.
VA-planen består av tre delar;
Del 1: Översikt, generell information om VA i Eksjö kommun.
Del 2: VA-Policy, strategiska riktlinjer som styrdokument för arbetet med VA och
målsättning för varje delområde.
Del 3: Handlingsplan, specifika åtgärder och prioriteringsordning för VA-åtgärder
och dagvatten.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Sven-Olov Lindahl (L), Johan Starck (S) och Ulf Svensson (SD) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Kf § 25 Budgetuppföljning per 2018-09-30
Dnr 2018-KLK0058
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Sektorerna har efter nio månader förbrukat 80 procent av driftbudgetens 1 003
mnkr. Utfallet är fem procent-enheter över den linjära riktpunkten. Alla intäkter
och kostnader har inte fullt ut periodiserats i samma om-fattning vilket gör att
utfallet inte är helt rättvisande men visar ändå på en tydlig negativ avvikelse mot
budget.
Helårsprognosen för årets resultat är negativt, -29 mnkr, vilket är 39,4 mnkr
lägre än budgeterat resultat på 10,3 mnkr. Sektorernas helårsprognos överskrider
budget med 50,4 mnkr, vilket motsvarar 5,1 procent av budgeten. Samtliga
sektorer har negativa avvikelser i helårsprognosen. Politiken och
kommunledningskontoret redovisar positiva prognoser och revisionen har ingen
budgetavvikelse. De största negativa avvikelserna i andel av budget finns i
samhällsbyggnadssektorn, sociala sektorn, överförmyndaren och barn- och
ungdomssektorn.
Det stora negativa resultatet i kvartalsprognosen innebär att lagens balanskrav
inte uppfylls. Kravet enligt lagen är att underskott ska återställas de kommande
tre åren. Underskottet påverkar därför utrymmet för verksamhet de kommande
åren. För att återgå till positiva resultat måste budgetföljsamhet återupprättas.
I prognosen motsvarar resultatet -2,8 procent av skatteintäkter och
utjämningsbidrag, vilket är lägre än budgetens resultatmål på +1,0 procent.
Dessutom innebär prognosen att balanskravet inte uppfylls, då kostnaderna
överstiger intäkterna.
Enligt prognosen kommer investeringarna att uppgå till 38,9 mnkr mot
budgeterade 50,4 mnkr, inklusive tilläggsbudget från 2017.
Kommunens skatteintäkter och bidrag beror till största del på skatteunderlagets
utveckling i riket och kommunens befolkning. Utvecklingen av kommunens
befolkning är positiv. De senaste åtta åren har befolkningen i kommunen ökat,
främst på grund av utrikes invandring. De senaste prognoserna visar även på ett
positivt födelsenetto 2018. Trenden med befolkningsökning har fortsatt och
från årsskiftet fram till 9 oktober har invånarantalet ökat med 208 personer och
uppgår nu till 17 624 invånare.
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport per 30 september 2018
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30, § 243
Justerande
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Kf § 26 Ändrad period för delårsrapport och
uppföljningsrapporter
Dnr 2018-KLK0182
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att delårsrapport från och med 2019 ska upprättas i koncernen per 31 augusti,
samt att tertialrapport för kommunen ska upprättas per 30 april och anmälas i
kommunfullmäktige,
att månadsrapporter för kommunen upprättas och behandlas av
kommunstyrelsen de månader (exklusive januari och juli) som tertial- eller
delårsrapport inte upprättas, samt
att finanspolicyn under p 6. Rapportering och uppföljning ändras till följande
lydelse ”Finansrapport för kommunen lämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige vid tertialrapport, samt delårs- och årsbokslut”.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om kommunal redovisning ska en delårsrapport upprättas efter juni,
juli eller augusti. Enligt nuvarande regler upprättas delårsrapporten i Eksjö
kommun för koncernen per 30 juni, vilken också revideras av revisorerna.
Kvartalsrapporter upprättas i Eksjö kommun per 31 mars och 30 september. Till
kommunstyrelsen rapporteras månadsuppföljningar de månader (exklusive
januari och juni) som inte kvartals- eller delårsrapporter upprättas.
Från och med 2019 börjar en ny kommunal redovisningslag att gälla, som bland
annat innebär att kommunstyrelsen måste överlämna delårsrapporten till
kommunfullmäktige och revisorer inom två månader från periodens slut. Det
innebär att en delårsrapport per 30 juni måste kommunstyrelsen överlämna
senast 31 augusti till revisorerna och kommunfullmäktige.
Tidsmässigt blir det svårt för kommunstyrelsen att före 31 augusti hinna
överlämna delårsrapporten till revisorerna och kommunfullmäktige. Tiden blir
knapp både för tjänstepersoner och för politiker, då semesterperioden infaller
under tiden och kommunstyrelsen vanligen inte sammanträder i augusti.
För att kunna uppfylla lagen skulle tiden för delårsrapporten i Eksjö kommun
kunna ändras till 31 augusti. Genom att ändra tiden kommer
kommunfullmäktige att behandla delårsrapporten i oktober istället för som idag,
i september, det vill säga en månad senare. Trots att perioden avser två månader
senare kommer rapporten endast en månad senare till politiken, beroende på att
det är semestertider.
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För att få en jämn fördelning av rapporter till kommunfullmäktige bör, om man
ändrar delårsrapporten till 31 augusti, kvartalsrapporterna per 31 mars och 30
september utgå och ersättas av en tertialrapport per 30 april. Det blir då en
rapport mindre till kommunfullmäktige per år. Delårsrapporten kommer då en
månad senare till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige.
För att minska nackdelen med en senare delårsrapport och en rapport mindre till
kommunfullmäktige, blir det viktigt att fortsätta med månadsuppföljningar till
kommunstyrelsen de månader som tertial- eller delårsrapport inte upprättas.
Förslaget innebär inte färre uppföljningar eller prognoser, men en rapport
mindre, vilket minskar arbetet med att producera texter för chefer och
ekonomer, samt för kommunikationsavdelningen som sätter dokumenten.
Genom att månadsuppföljningar görs varje månad (exklusive januari och juli)
och rapporteras till kommunstyrelsen, ska utfall och prognos i delårsrapporten
inte vara någon överraskning. Hittills har förhållandena som presenterats i
delårsrapporterna varit väl kända. Kommunfullmäktige har möjlighet att ta del
av kommunstyrelsens protokoll och månadsuppföljningarna, och kan därmed
vara väl underrättade med en tertialrapport och en delårsrapport.
Enligt Finanspolicyn 6. Rapportering och uppföljning, ska finansrapport lämnas
till kommunstyrelsen i samband med månadsuppföljning och till
kommunfullmäktige vid kvartalsrapporter, samt delårs- och årsbokslut. Om
kvartalsrapport inte upprättas, bör det även finanspolicyn ändras.
Idag lämnas finansrapport varje månad till kommunstyrelsen. Det är oftast inga
stora skillnader, varför det bör vara tillräckligt för kommunstyrelsen med
finansrapporter vid tertialrapport, delårs- och årsbokslut. Om behov finns, kan
kommunstyrelsen fatta besluta om tätare finansrapporter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors 2018-10-11
Ledningsutskottets beslut 2018-10-16, § 163
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30, § 244
____________________________________________________________
Utdrag:

Ekonomichef Karin Höljfors

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kf § 27 Kommunfullmäktiges mål för budget 2019
Dnr 2018-KLK0183
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att 2019 års framgångsfaktorer i styrkortet fastställs att vara kommunfullmäktiges
verksamhetsmål för 2019.
GunBritt Henning (S), Ingrid Ottosson (S), Sebastian Hörlin (S), Johan Starck
(S), Ingegerd Axell (S), Birgitta Johansson (S), Kjell Axell (S) Christina Bladh (S),
Stig Axelsson (S), Jonas Nilsson (S), Bertil Granman (S), Lars Aronsson (S)
Simon Nordin (S), Lea Petersson (MP), Eva Ekenberg (MP), Johan Ragnarsson
(V), Jürgen Beck (V) och Ami Fagrell (V) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2018-03-22, § 52, direktiv för budget 2019-2021
som anger kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen avseende
utarbetandet av budget- och verksamhetsplan. När budget- och verksamhetsplan
fastställts, är det den som gäller och inte direktiven.
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige ange finansiella mål, och mål för
verksamheten som är av betydelse för att en god ekonomisk hushållning ska
uppnås. I kommunrevisionens skrivelse och granskningsrapport av kommunens
delårsbokslut, framgår bland annat att kommunen behöver tydliggöra hur
uppföljningen kopplas till kommunfullmäktiges beslutade mål. Budget- och
verksamhetsplan 2019-2021 behandlades av kommunfullmäktige 2018-10-18.
Dokumentet har en liknande struktur som tidigare år. Kommunfullmäktiges mål
för verksamheten behöver förtydligas.
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål som är av betydelse för att uppnå en god
ekonomisk hushållning föreslås vara de som benämns som framgångsfaktorer i
styrkortet. Måluppfyllnaden av dessa mäts sedan med det som benämns som mål i
styrkortet.
Verksamhetsområde

Attraktivitet

Hållbar utveckling
Justerande

Prioriterade verksamhetsmål som är av betydelse
för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås
(benämns framgångsfaktorer i styrkortet)
Mångfald och kvalitativ fri tid med ett rikt föreningsliv
Attraktiv boendemiljö med ett blandat utbud av
boendeformer
Bevara och utveckla kommunens centrummiljöer
God näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat
Väl utvecklade besöksmål
Ökad användning av tjänster på nätet
Bra bemötande i all kommunal verksamhet
God planberedskap för olika ändamål
God tillgång till strategisk mark enligt översiktsplanen
Minskad miljöbelastning
Energieffektivisering

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum
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Omsorg och utveckling
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God behovstäckning inom barnomsorgen
Alla barn och elever känner sig trygga i
förskolan/familjedaghemmen och skolan
Alla barn och ungdomar ska känna att skolarbetet är så
intressant att de får lust att lära mer
Höga kunskapsmål
Trygg och rättssäker myndighetsutövning
Ungdomars inflytande, delaktighet och ansvar
Uppväxt och vård i trygg och invand miljö
Trygg och rättssäker myndighetsutövning
Självständighet och delaktighet
Nöjda brukare
God tillgång till vård och omsorg i invand miljö med
rätt insatser utifrån behov
Bostad med eget kontrakt
God integration av nyanlända i samhället
God arbetsgivare
God arbetsmiljö
Gott ledarskap
Förståelse för ekonomiska samband och förtroende för
ekonomiska styrprocesser bland alla medarbetare
Ramavtalstrohet
Inom tilldelad budgetram skapa största möjliga värde
för pengarna

I samband med implementeringen av visionen Alla är vi Eksjö kommun, samt
projektet Förenklat och effektivt styrsystem i samverkan med Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, görs en genomgripande översyn av Eksjö
kommuns styrning och ledning, däribland mål och arbetssätt med styrkort. Nytt
arbetssätt ska användas i budgetprocessen 2020-2022.
Finansiella mål som är av betydelse för att en god ekonomisk hushållning
ska uppnås

Likt de prioriterade målen har kommunfullmäktige angett direktiv vid upprättande
av de finansiella målen. De finansiella målen är fastställda i budget 2019-2021:
• Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under
planperioden
• Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av
skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2019-21 ska
tillsammans med budgeten 2018 och bokslut 2012-2017 vara i snitt minst
1,8 procent
• Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.
• För finansiellt sparande under planperioden ska 5 mnkr årligen avsättas
2019-2021.
• Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till
65 procent som långsiktigt mål.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 40
procent som långsiktigt mål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande ekonomichef Simon Lennermo 2018-10-11
Kommunstyrelsens styrkort
Ledningsutskottets beslut 2018-10-16, § 163
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30, § 245
____________________________________________________
Utdrag:

Ekonomichef Karin Höljfors

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 28 Kommunstyrelsens yttrande över
revisionsskrivelse med KomRedos rapport med
anledning av delårsrapporten
Dnr 2018-KLK0151
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Revisorernas bedömning i revisionsskrivelse daterad 2018-09-06 inklusive
KomRedos rapport är remitterad till kommunstyrelsen med återrapportering till
kommunfullmäktige senast 2018-11-15.
Av revisionsskrivelsen framgår följande
”Sammanfattning:
• Vi bedömer att Eksjö kommun 2018-06-30 inte lever upp till kommunallagens krav på
en ekonomi i balans och fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
• Vi kan inte bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med övergripande
verksamhetsmål då utvärderingen av målen inte görs överskådligt och begripligt för läsaren.
Redovisningen av måluppfyllelsen har inte ”knutits samman” med förutsättningarna i
fullmäktiges mål och riktlinjer.
• Totalt justerat resultat för året är -27,3 miljoner kronor. Det lagstadgade balanskravet för
2018 är därmed inte uppfyllt, och tillräckliga medel i resultatutjämningsreserven saknas
för att täcka underskottet.
• Sociala sektorn visar ett underskott mot budget om -33,9 miljoner kronor.
Socialnämnden är ansvarig för att vidta ytterligare åtgärder för att nå en
ekonomi i balans. Kommunstyrelsen är ansvarig för uppsiktsplikten och ytterst
att nämnden når en ekonomi i balans.”
I KomRedos rapport lämnas, förutom ovanstående bedömning, följande
rekommendationer:
Bestämmelser och anvisningar
”Vi rekommenderar kommunen att se över anvisningar och arbetssätt för överensstämmelse
med gällande redovisningsregler. En genomgång av rutiner och arbetssätt kan lämpligen göras
inför kommande årsbokslut för att säkerställa efterlevnaden till ny redovisningslag från och
med 2019.”
Förvaltningsberättelse, resultat och balansräkningar ”Med tanke på de förändringar som
kommer i ny lagstiftning, rekommenderar vi kommunen att anpassa rapporteringen till
gällande och kommande regler och rekommendationer.”

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens yttrande
Kommunstyrelsen håller med om att ekonomin i Eksjö kommun inte är i balans
vid delårsrapporten eller helårsprognosen, och inte uppfyller lagens balanskrav
eller fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Av socialnämndens prognostiserade underskott om 33,9 mnkr är 20,4 mnkr
överskjutna kostnader från staten (förändrade beslut om personlig assistans och
det så kallade ”glappet”). Socialnämnden och kommunstyrelsen arbetar för att
de ökade kostnaderna ska rymmas i budget men de stora beloppen gör att det
tar tid och prognosen är därför ett underskott 2018.
En ekonomi i balans är prioriterat för kommunstyrelsen. Ekonomin följs
nogsamt varje månad och ett antal beslut är tagna för att minska underskottet.
Beslut om begräsningar i delegationsordning gällande anställning och inköp
infördes från 2018-04-09. I samband med budgetberedningen för 2019-2021 har
kommunstyrelsen fattat beslut om översyn av taxor, och gett nämnderna i
uppdrag att överväga effektuering av förslag som framkom vid
budgetberedningen 2019-2021, för att nå viss effekt redan 2018 och helårseffekt
2019.
Effekten av åtgärder som är beslutade i budget 2018-2019 följs upp. Uppnås
inte full effekt, har kommunstyrelsen 2018-09-04 beslutat att andra besparingar
ska genomföras så att prognostiserat underskott 2018 begränsas, och
sektorsramarna 2019 hålls. Vidtagna åtgärder har delvis gett effekt, vilket
påverkar resultatet positivt, men ett överskott i ekonomin väntas först 2019 i
den budget som föreslagits kommunfullmäktige.
Uppföljningen av mål har inte förändrats i årets delårsrapport mot tidigare
år. Uppföljning sker enligt den fastlagda modellen för balanserad styrning
som tillämpats sedan 2010 och revisorerna har inte tidigare haft den invändning
man har i årets delårsrapport.
Kommunstyrelsen anser att det behöver tydliggöras att det är
framgångsfaktorerna i styrkortet som är kopplade till budgeten som
kommunfullmäktige fastställt, som ska följas upp.
I KomRedos rapport hänvisas till kommunfullmäktiges mål i budgetdirektivet.
Budgetdirektivet är fullmäktiges viljeinriktning till kommunstyrelsen vid
framtagandet av förslag till budget. När kommunstyrelsen lägger fram budgeten
för fullmäktige, beskrivs i vilken mån målen i direktiven uppfylls i budgeten.
När fullmäktige sedan fastställt budgeten är det den med styrkortets mål (som
harmoniserar med tilldelad budgetram), som är kommunfullmäktiges och följs
upp - inte budgetdirektivet.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Arbetet med att ta fram en ny modell för styrning och ledning pågår och ska
vara klart för införande till budgetåret 2020. I det arbetet kommer revisorernas
synpunkter om uppföljning av kommunfullmäktiges mål vid delårsrapporten att
beaktas. För 2019 kommer styrmodellen inte att förändras mot 2018. För att
förtydliga vad som är kommunfullmäktiges mål, föreslås att kommunfullmäktige
i särskilt beslut fastställer framgångsfaktorerna i styrkortet. Måluppfyllelsen för
dessa redovisas i delårsrapport och årsredovisning för 2019. Till
årsredovisningen 2018 kommer presentationen för att öka läsbarheten att ses
över.
Delårsrapportens och årsredovisningens utformning kommer att ses över
utifrån nu gällande och kommande lagstiftning och rekommendationer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors 2018-10-12
Granskning av delårsrapport 2018, 2018-09-06
Revisionsskrivelse - Granskning av Delårsrapport 2018, 2018-09-06
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-30, § 145
Ledningsutskottets beslut 2018-10-16, § 166
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30, § 246
___________________________________________________________
Utdrag:

Ekonomichef Karin Höljfors

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 29 Reglemente för Eksjö kommunrevision
Dnr 2018-KLK0114
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att nuvarande reglemente behålls oförändrat.
Ärendebeskrivning
Den tillfälliga beredningen har gått igenom reglementet för kommunrevisionen
och har kommit fram till att några ändringar inte ska göras i reglemente för
kommunrevisionen. Det är en fråga för partivisa överläggningar, som sker i
samband med valberedningens arbete.
Kommunen har 5-9 revisorer som, efter allmänna val, utses av
kommunfullmäktige för en mandatperiod. Revisorn får inte vara ledamot eller
ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, fullmäktigeberedningar, eller i
kommunens hel- och delägda bolag.
Bland kommunens revisorer utser kommunfullmäktige lekmannarevisorer och
suppleanter till kommunens aktiebolag, och revisorer med suppleanter i
kommunala stiftelser och ekonomiska föreningar, i det antal som fastställs för
varje enskilt företag.
Revisionen ska ändra i sin arbetsordning och förtydliga uppdraget för respektive
revisor.
Beslutsunderlag
Tillfälliga beredningens förslag till reglemente
Ledningsutskottets beslut 2018-10-16, § 176
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30, § 247
Utdrag:

Kommunrevisionen
EKFS

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 30 Ersättningar för förtroendevalda i Eksjö
kommun 2019-2022, samt arvode till presidierna i
kommunens helägda bolag
Dnr 2018-KLK0115
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Ersättningar för förtroendevalda i Eksjö kommun och arvoden till
presidier i kommunens helägda bolag 2019-2022, i sin helhet innebärande;
ett förtydligande av vad som ingår i årsarvode för revisionens ledamöter
att arvodet sänks för ordförande i Eksjö Energi AB med 1 procentenhet till
7 procent
att arvodet sänks för vice ordförande i Eksjö Energi AB med 1,67 procentenheter
till 2,33 procent
att arvodet sänks för vice ordförande i Eksjö Elnät AB med 0,33
procentenheter till 0,67 procent
att arvodet sänks för vice ordförande i Eksjö Energi Elit AB med 0,5
procentenheter till 1,0 procent
att arvodet sänks för vice ordförande i Eksjöbostäder AB/Stridh & son AB
med 1,17 procentenheter till 2,33 procent
att arvodet sänks för vice ordförande i Eksjö Kommunfastigheter AB med
1,17 procentenheter till 2,33 procent
att arvodet sänks för vice ordförande i AB Eksjö Industribyggnader med
0,83 procentenheter till 1,67 procent
att arvodet sänks för vice ordförande i Eksjö Fordonsutbildning AB med
0,31 procentenheter till 1,5 procent.
GunBritt Henning (S), Ingrid Ottosson (S), Sebastian Hörlin (S), Johan Starck
(S), Ingegerd Axell (S), Birgitta Johansson (S), Kjell Axell (S) Christina Bladh (S),
Stig Axelsson (S), Jonas Nilsson (S), Bertil Granman (S), Lars Aronsson (S)
Simon Nordin (S), Lea Petersson (MP), Eva Ekenberg (MP), Johan Ragnarsson
(V), Jürgen Beck (V) och Ami Fagrell (V) reserverar sig mot beslutet i de delar (S)
yrkat annat.
Ulf Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 § 131 om revidering Ersättningar till
förtroendevalda i Eksjö kommun. Tillfälliga beredningens uppdrag som återstod,
var att analysera och lämna förslag till ersättningsreglemente för de
förtroendevalda i kommunens helägda bolag.
Ledamöterna i kommunrevisionen har årsarvode. Ett förtydligande har gjorts av
vilka arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet.
Beredningens förslag är att samma princip ska gälla för bolagen som i nämnderna,
det vill säga att vice ordförande ska ha motsvarande en tredjedel av ordförandes
arvode. Beredningen föreslår vidare att det ska vara samma nivå på årsarvode för
ordförande och vice ordförande (en tredjedel av ordförandes årsarvode) i Eksjö
Energi AB, Eksjöbostäder AB/Stridh & Son AB och i Eksjö Kommunfastigheter
AB.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Carina Lindström (M) att en redaktionell ändring görs så att
kommunfullmäktige godkänner förslag till Ersättningar för förtroendevalda i sin
helhet, och att de föreslagna ändringarna beskrivs i beslutet.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande på proposition kommunstyrelsens
förslag till beslut mot Carina Lindströms yrkande om redaktionell ändring, varvid
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Carina Lindströms ändringsyrkande.
Sebastian Hörlin (S)
- att arvodet för revisionens vice ordförande sänks från 4 till 2,67 procent,
- att arvodet för revisionens ledamöter sänks från 3 till 2 procent,
- att reglementet revideras så att även arvoden för lekmannarevisorer innefattas,
- att arvodet för vice ordförande i Eksjö Fordonsutbildningen AB, ska tas bort.
Ulf Svensson (SD) att arvodet till kommunstyrelsens andre vice ordförande delas
på två.
Anders Gustafsson (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sebastian Hörlin (S) avslag till Ulf Svenssons ändringsyrkande.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Ulf Svenssons ändringsyrkande mot avslag.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Ulf Svenssons ändringsyrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Vidare ställer ordförande, med kommunfullmäktiges godkännande, proposition på
Sebastian Hörlins yrkande om att arvodet för revisionens vice ordförande sänks
från 4 till 2,67 procent, att arvodet för revisionens ledamöter sänks från 3 till 2
procent, och att reglementet revideras så att även arvoden för lekmannarevisorer
innefattas, mot avslag.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Sebastian Hörlins yrkanden.
Slutligen ställer ordförande, med kommunfullmäktiges godkännande, proposition
på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Sebastian Hörlins yrkande om att
arvodet för vice ordförande i Eksjö Fordonsutbildning AB ska tas bort.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut
med de redaktionella ändringar som föreslagits av Carina Lindström.
Beslutsunderlag
Tillfälliga beredningens förslag till reglemente
Ledningsutskottets beslut 2018-10-16, § 177
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30, § 248
Utdrag:

Kommunala helägda bolag
Administrativa ledningsgruppen
Löneavdelningen
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Kf § 31 Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område, riktlinjer
Dnr 2018-SbN0073
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinjer för ändrad taxa, samt
att ändringen ska gälla från och med 2019-01-01.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden diskuterade hösten 2017 att övergå till
indexuppräkning, vilket SKL rekommenderar.
I 4 § i nuvarande taxa inom miljöbalksområdet, står att handläggningskostnad per
timme beräknas och avrundas till jämt 50-tal kronor, samt fastställs för ett år i
taget av samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån denna beräkning får nämnden besluta
om att höja de fasta avgifterna och timavgiften.
Samhällsbyggnadssektorn föreslår, utifrån SKLs underlag, att 4 § i taxan istället får
följande lydelse:
4 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften från och med 2019, 1 008
kronor per hel timme handläggningstid.
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de, i
denna taxa, antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsatsen för
det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKl) som
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkning är oktober månad 2018.
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift, fattas av den
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den
anmälan eller den tillsyn, som medför avgiftsskyldighet.
I 21 § samma taxa ändras Handläggningskostnad för en timme - till Timavgiften.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-10-17, § 200
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30, § 249
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

24 (64)

Kf § 32 Taxa för prövning och kontroll inom
livsmedelsområdet, riktlinjer
Dnr 2018-Sbn0074
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinjer för ändrad taxa, samt
att ändringen ska gälla från och med 2019-01-01.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden diskuterade hösten 2017 att övergå till
indexuppräkning, vilket SKL rekommenderar.
I 4 § i nuvarande taxa inom livsmedelsområdet står att timavgiften beräknas och
avrundas till jämt 50-tal kronor, samt fastställs för ett år i taget av tillstånds- och
myndighetsnämnden. Utifrån denna beräkning får nämnden besluta om att höja
de avgifter som anges i denna taxa.
Samhällsbyggnadssektorn föreslår, utifrån SKLs underlag, att 4 § i taxan får
följande lydelse:
4 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften, från och med 2019, 1 093
kronor per timme kontrolltid.
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkning är oktober månad 2018.
Dessutom föreslås vissa redaktionella ändringar:
Tillstånds-och myndighetsnämnden ersätts med samhällsbyggnadsnämnden.
20 § förekommer två gånger.
§§ under rubriken Verkställighetsfrågor, ändras till 21 § respektive 22 §.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2018-10-17, § 201
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30, § 250
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 33 Bidragsregler för ideella kultur- och
fritidsorganisationer i Eksjö kommun
Dnr 2018-Tun0142
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderade bidragsregler för ideella kultur- och fritidsorganisationer i
Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning
Under 2018 har riktlinjerna för föreningsbidrag inom kultur- och
fritidsområdet genomgått en större översyn. Riktlinjerna har anpassats till
nuvarande organisation och har inom vissa områden förtydligats. Helt nytt är
stycket om elitstöd, som tidigare legat avskilt från övriga bidrag.
Bakgrunden till översynen är bland annat att kommunstyrelsen har belyst att
bidragsregler och riktlinjer behöver uppdateras. Vidare har en motion om Regler
för kommunala bidrag till trossamfund och föreningar i Eksjö kommit in och
revisionen har genomfört en granskning av jämställd tillämpning av kommunala
medel inom kultur- och fritidsområdet.
Förslag till nya bidragsregler för ideella kultur- och fritidsorganisationer har tagits
fram och redovisas.
Bland annat kompletteras de övergripande riktlinjerna vad gäller kommunens
ståndpunkter för beviljade av bidrag enligt följande.
- Av föreningens stadgar ska det framgå att alla har rätt att bli
medlemmar i föreningen och delta i verksamheten, såvida det inte
finns sakliga, och för kommunen godtagbara skäl att hindra detta.
- Föreningen ska ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter, och de ska dela inflytande
och ansvar.
- Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
- Föreningen ska bedriva sina aktiviteter i en helt rök-, alkohol- och
drogfri miljö.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Sven-Olov Lindahl (L) bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Tjänsteskrivelse från fritidschef Stefan Hallberg 2018-09-11
Bidragsregler 2018
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslut 2018-10-17, § 131
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30, § 251
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

26 (64)

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

27 (64)

Kf § 34 Levandegör Gamla stans innergårdar och
torg genom att sätta upp djur i trä –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0159
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2018-10-02, § 235, remitterat medborgarförslag från
Christina Gieb, till tillväxt- och utvecklingsnämnden med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2019-03-21.
Förslagsställaren pekar på att Eksjö är en turiststad som besöks av många svenska
och utländska turister varje år. Därför behöver Gamla stan göras mer intressant
och tilltalande för till exempel småbarnsfamiljer. Förslagsställaren föreslår att
Eksjö kommun ska ställa upp olika naturtrogna, skulpterade djur på gårdar
alternativt torg. Djuren ska spegla gamla tiders djur som fanns på de olika
gårdarna i Eksjö.
Medborgarförslaget ligger i linje med det projekt som planeras i samarbetet Tre
Trästäder där Hjo, Nora och Eksjö ingår. I planeringen finns olika förslag, dock
inte skulpterade djur av trä. Huvudinriktningen är dock att barn och unga står i
fokus, samt att materialvalet ska vara trä. Tre Trästäders arbetsgrupp strävar efter
att ha ett förslag klart under 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzèn 2018-10-05
Medborgarförslag från Christina Gieb 2018-09-10
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-10-17, § 132
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30, § 252
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Kf § 35 Pedagogiska måltider – avgift 2018
Dnr 2018-BUN0017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka förslag om avgift för pedagogiska måltider 2018 inom barn- och
ungdomssektorns verksamhet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-16, § 231, att pedagogiska måltider ska
finnas inom förskolan, förskoleklass - årskurs 9, fritidshem samt grund- och
gymnasiesärskola. Personal med direkt arbete i barn- och elevgrupp har möjlighet
att äta så kallad pedagogisk måltid.
Prissättningen utgår från avgiften för månadsabonnemang av personallunch, där
viss subventionering ges. Avgiften regleras också i form av två nivåer, 30 procent
av ett månadsabonnemang för förskoleverksamhet - årskurs 6 och grund- och
gymnasiesärskola, samt 60 procent av ett månadsabonnemang för årskurs 7-9.
Övrig personal har möjlighet att äta enstaka måltider eller teckna
månadsabonnemang utan procentavdrag.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17, § 113, att återremittera ärendet för
ytterligare utredning.
Barn- och ungdomssektorn har återigen granskat underlaget för förslaget till nya
måltidspriser för pedagogisk måltid. De poster i förteckningen som hamnar på en
lägre nivå beror på en felberäkning när den tidigare prislistan upprättades.
Utgångspunkt för de nya priserna är desamma som sociala sektorn har i sin
aktuella prislista. Denna beslutades i kommunstyrelsen 2016-06-07.
Priserna för pedagogisk måltid i förvaltningen bör bygga på samma grunder och
ses som en helhet. Därför finner barn- och ungdomssektorn ingen anledning att
förändra det förslag som barn- och ungdomsnämnden beslutade om 2018-02-27.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 118
Tjänsteskrivelse från måltidschef Malin Nilsson 2018-02-27 2018-10-15
Pedagogiska måltider, avgifter inom barn- och ungdomssektorn
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-10-17, § 179
____________________________________________________________
Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn
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Kf § 36 Eksjö kommun behöver en handlingsplan
för hur självmorden ska minska –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0185
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återrapportering till kommunfullmäktige 2019-06-13.
Ärendebeskrivning
Frank Pettersson - volontär i Suicide Zero, framför i medborgarförslag 2018-1029 att Eksjö kommun behöver en handlingsplan för hur självmorden ska minska.
Under 2012-2017 har 250 personer i Jönköpings län tagit sina liv. Ungefär tio
gånger fler har försökt att ta sitt liv. Det vill säga ungefär 2500 personer. Varje
självmord producerar ett ofattbart lidande för familjemedlemmar, vänner, kollegor
och grannar. Konsekvenserna av ett självmord resulterar i depressioner,
sjukskrivningar, skuldkänslor och i flera fall kopieras självmorden.
De allra flesta som tar sitt liv är deprimerade eller lider av annan psykisk ohälsa. I
dag kan vi bota depressioner och det finns mycket kunskap om hur självmorden
kan minska radikalt. Men kunskapen är inte allmänt känd. Självmord är behäftat
med stort stigma och okunskap.
År 2008 antog riksdagen en nollvision för självmord. "Ingen bör hamna i en så
utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som
vision att ingen ska behöva ta sitt liv" (Utdrag ur proposition 2007/2008:110).
Förslagsställaren anser att ifall självmorden ska minska radikalt, måste varje län
och kommun göra sitt. Eftersom Sverige har en nationell nollvision finns det inget
som hindrar Eksjö kommun från att ha en lokal sådan. Och det är första steget.
Nästa bör rimligtvis vara att Eksjö kommun sätter upp ett delmål, exempelvis att
självmorden och självmordsförsöken ska minska med 20 procent på fem år. I
samband med det bör en eller flera samordnare leda ett långsiktigt arbete för att
uppnå målet. Samordnarna bör regelbundet bjuda in aktörer som på olika sätt
kommer i kontakt med människor som har självmordstankar. Exempelvis
psykiatrin, blåljusmyndigheterna, skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan,
ideella organisationer, kyrkan med flera. Var och en bör bidra med kunskap och
genom att årligen utvärdera statistiken kan slutsatser dras om hur effektivt arbetet
går.
Vidare framförs att det runt om i Sverige pågår liknande arbete. Bland annat i
Sörmland, Gotland, Sandviken, Sala, Norrköping och Värmland. Det går att lära
sig av vad andra har gjort, både i Sverige och utomlands.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har räknat ut att de förtidiga
dödsfallen i Sverige innebär en förlust på mer än 48 000 levnadsår eller 32 år per
självmord. Denna lidandeproduktion är något vi i stor utsträckning kan förebygga.
Ingen kan göra allt men Eksjö kommun kan göra sitt. Därför vill Frank Pettersson
se att Eksjö kommun snarast tar fram en handlingsplan enligt ovan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Frank Pettersson, 2018-10-29
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 37 Avsägelse av uppdrag – Björn Alm (M)
Dnr 2018-KLK0203
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Björn Alm (M), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Björn Alm (M), avsäger sig uppdraget som suppleant i AB Eksjö
Industribyggnader, från och med 2018-11-15.
____________________________________________________________
Utdrag:

Björn Alm
AB Eksjö Industribyggnader
Bolagsverket
Valberedningen
Löneavdelningen
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Kf § 38 Valberedningens arbetsordning för
mandatperioden 2019-2022
Dnr 2018-KLK0209
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till arbetsordning för valberedningen för mandatperioden
2019-2022.
Ärendebeskrivning
Förslag till arbetsordning för valberedningen för mandatperioden 2019-2022
redovisas.
I fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige stadgas i 43 § bland annat att
”valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer”.
Praktiska skäl talar för att valberedningen i dess helhet (8 ledamöter) inte kallas in
vid varje valärende. Bortsett från det sammanträde i början av varje mandatperiod
då beredningar, styrelser och nämnder med mera utses, behandlas nästan
uteslutande enstaka ärenden som ofta har karaktären av rutinmässiga fyllnadsval.
Med hänvisning till det föreslås följande arbetsordning för valberedningen:
1 § I fråga om förfarandet vid avgivande av förslag, protokollföring, protokollets
innehåll, justering, reservation samt jäv äger vad i kommunallagen är föreskrivet
om kommunstyrelsen motsvarande tillämpning om inte annat anges nedan.
2 § Vad som anges kommunstyrelsens reglemente, fastställt av
kommunfullmäktige 2018-06-14, § 128, om kallelse till sammanträde, anmälan om
hinder att närvara vid sammanträde och inkallande av ersättare, gäller även
valberedningen.
3 § I fråga om enstaka fyllnadsval och andra rutinmässiga valärenden har
ordföranden och vice ordföranden, efter samråd med berörda partier, på
valberedningens vägnar rätt att avge förslag till kommunfullmäktige.
I vissa fall har ordföranden och vice ordföranden rätt att via brev eller e-post till
valberedningens ledamöter, ta in synpunkter på redovisat förslag. Om ingen
ledamot har avvikande mening, avger ordföranden och vice ordföranden redovisat
förslag till kommunfullmäktige.
Ordföranden och vice ordföranden avgör vilka ärenden som är att betrakta som
rutinmässiga. Vid tveksamhet hänskjuts ärendet till valberedningen för avgörande.
När förslag lämnas på sådant sätt som anges i denna punkt behöver
formföreskrifterna i 1 och 2 §§ inte iakttas.
-----
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Kf § 39 Principer för inkallande av ersättare i
kommunstyrelsen, övriga nämnder och
beredningar mandatperioden 2019-2022
Dnr 2018-KLK0210
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att följande principer ska gälla för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen,
övriga nämnder och beredningar under mandatperioden 2019-2022:
- Ersättarna tjänstgör utifrån partitillhörighet i den ordning de är invalda.
- Är ersättare från samma parti förhindrad att tjänstgöra, ska
för ledamot tillhörande
nedanstående parti

ersättare inträda i nedan
angiven partiordning

S
C
M
SD
KD
V
L
MP

V, MP, M, C, KD, L, SD
M, KD, L, MP, S, V, SD
C, KD, L, S, MP, SD, V
L, M, KD, C, MP, V, S
L, C, M, S, MP, SD, V
MP, S, C, L, KD, M, SD
KD, C, M, S, MP, SD, V
S, V, C, L, KD, M, SD

Ledamöter och ersättare i alla styrelser/nämnder ska förtecknas i den
ordningsföljd som det skulle blivit om proportionella val ägt rum.
att samtliga ersättare i personlig ordning innan ovanstående lista träder in.
Ulf Svensson (SD), Elisabeth Werner (SD) , Göran Augustsson (SD) Mats
Svensson (SD), Helena Möller (SD) och Urban Svensson (SD), reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Ulf Svensson (SD) Ersättare tjänstgör utifrån partitillhörighet i den ordning de är
invalda i kommunstyrelsen.
- att samtliga ersättare i nämnder och beredningar går in i personlig ordning innan
principer för inkallande av ersättare träder i kraft.
Sebastian Hörlin (S) avslag på Ulf Svenssons ändringsyrkande.
Justerande
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, först proposition på Ulf Svenssons ändringsyrkande mot avslag.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag till beslut.
Utdrag:

Administrativa ledningsgruppen
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Kf § 40 Val av 8 ledamöter i kommunrevisionen
2019-01-01--2023-06-30, ordförande och vice
ordförande

Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i Eksjö kommunrevision 2019-01-01--2023-06-30 utse
Karin Elardt (M)
Stig Andersson (S)
Marianne Löwgren (C)
Vakant (MP)
Larsolov Egbäck (KD)
Olle Sjöberg (L)
Tore Sand (SD)
Thomas Lindström (V)
att till ordförande utse Stig Andersson (S) och till vice ordförande utse Karin
Elardt (M), samt
att uppmana Miljöpartiet att snarast komma in med nominering till
valberedningen.
Utdrag:

De valda
Löneavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

36 (64)

Kf § 41 Val av 13 ledamöter och 13 ersättare i
kommunstyrelsen 2019–2022, ordförande, 1:e och
2:e vice ordförande
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i kommunstyrelsen 2019-01-01--2022-12-31 utse
Annelie Hägg (C)
Diana Laitinen Carlsson (S)
Vakant (M)
Sebastian Hörlin (S)
Annelie Sjöberg (M)
Ulf Björlingson (M)
Elisabeth Werner (SD)
Lennart Gustavsson (S)
Stellan Johnsson (C)
Ingegerd Axell (S)
Bo Ljung (KD)
Johan Starck (S)
Christer Ljung (L)
att till ersättare i kommunstyrelsen 2019-01-01--2022-12-31 utse
Ulf Bardh (C)
Birgitta Johansson (S)
Maria Havskog (C)
Kjell Axell (S)
Karin Eriksson (C)
Tomas Erazim (M)
Göran Augustsson (SD)
Ulla Hägg (S)
Anders Gustafsson (M)
Johan Ragnarsson (V)
Marie-Louise Gunnarsson (M)
Lea Petersson (MP)
Julia Liderfelt (C)
att till ordförande utse Annelie Hägg (C), att lämna platsen som 1:e vice
ordförande vakant till (M), samt till 2:e vice ordförande utse Diana Laitinen
Carlsson (S), samt
att uppmana (M) att snarast komma in med nominering till valberedningen.
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Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Sebastian Hörlin (S) att Diana Laitinen Carlsson (S) väljs till ordförande i
kommunstyrelsen.
Valberedningen föreslår att Annelie Hägg (C) väljs till ordförande
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar att utse Annelie Hägg (C) till ordförande i kommunstyrelsen.
Omröstning
Omröstning begärs och den är sluten eftersom ärendet avser personval.
Lennart Nilsson och Johan Ragnarsson, tillika justerare, utses att biträda
ordföranden vid omröstningen.
Blanka valsedlar delas ut.
De röstande avger sina valsedlar i en valurna och prickas av.
Sedan omröstningen avslutats sker röstsammanräkning. Antalet avgivna röster är
49. En blank röst har lämnats.
Ordföranden finner, efter genomförd röstsammanräkning,
att kommunfullmäktige beslutar att till ordförande i kommunstyrelsen utse
Annelie Hägg (C) med 30 röster, mot Diana Laitinen Carlsson (S) 18 röster.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Ulf Svensson (SD) att Johan Starck (S) utses till andre vice ordförande.
Johan Starck (S) meddelar att han inte står till förfogande.
Göran Augustsson (SD) att Sebastian Hörlin (S) utses till andre vice ordförande.
Sebastian Hörlin (S) meddelar att han inte står till förfogande.
Helena Möller (SD) att Elisabeth Werner (SD) utses till andre vice ordförande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar att utse Diana Laitinen Carlsson (S) till andre vice ordförande i
kommunstyrelsen.

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

38 (64)

Protokollsanteckning:
Göran Augustsson (SD) anser att oppositionsrådet ska delge Sverigedemokraterna den
information man får del av i egenskap av oppositionsråd.
Utdrag:

De valda
Moderaterna
Löneavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

39 (64)

Kf § 42 Val av ledamöter och ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden 2019–2022,
ordförande och vice ordförande
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-01–2022-12-31 utse
Anders Gustafsson (M)
Bertil Granman (S)
Karin Eriksson (C)
Johan Starck (S)
Tommy Ingvarsson (C)
Ronnie Gustavsson (M)
Urban Svensson (SD)
att till ersättare utse
Jan Nilsson (C)
Alf Nordell (S)
Lars Jansson (M)
Maria Österberg (S)
Gunnar Svensson (KD)
Sven-Olov Lindahl (L)
Eva Ekenberg (MP)
att till ordförande utse Anders Gustafsson (M), samt till vice ordförande utse
Karin Eriksson (C).
Utdrag:

De valda
Samhällsbyggnadssektorn
Löneavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

40 (64)

Kf § 43 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i barnoch ungdomsnämnden 2019–2022, ordförande
och vice ordförande
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i barn- och ungdomsnämnden 2019-01-01--2022-12-31 utse
Bo-Kenneth Knutsson (C)
Sebastian Hörlin (S)
Anders Pansell (KD)
Stig Axelsson (S)
Raoul Adolfsson (M)
Julia Liderfelt (C)
Ingrid Ottosson (S)
att till ersättare utse
Lars Ugarph (M)
Kasper Dam Larsen (S)
Micael Frisk (C)
Helena Fagrell (V)
Roddy Brun (KD)
Magnus Alm (L)
Helena Möller (SD)
att till ordförande utse Bo-Kenneth Knutsson (C), samt till vice ordförande utse
Anders Pansell (KD).
Utdrag:

De valda
Barn- och ungdomssektorn
Löneavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

41 (64)

Kf § 44 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i
socialnämnden 2019–2022, ordförande och vice
ordförande
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i socialnämnden 2019-01-01--2022-12-31 utse
Marie-Louise Gunnarsson (M)
Kjell Axell (S)
Ulf Bardh (C)
Ann-Charlotte Käck Karlsson (S)
Tomas Erazim (M)
Birgitta Liljerås Larm (KD)
Verniza Gazibara (S)
att till ersättare utse
Claes-Göran Stelpe (M)
Mattias Granath (S)
Martina Nord (C)
Felizia Pedersen Dambo (S)
Kerstin Wredén (L)
Mattias Ingeson (KD)
Elisabeth Werner (SD)
att till ordförande utse Marie-Louise Gunnarsson (M), samt till vice ordförande
utse Ulf Bardh (C).
Utdrag:

De valda
Sociala sektorn
Löneavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

42 (64)

Kf § 45 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i
tillväxt- och utvecklingsnämnden 2019–2022,
ordförande och vice ordförande
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i tillväxt- och utvecklingsnämnden 2019-01-01--2022-12-31 utse
Maria Havskog (C)
Lars Aronsson (S)
Annelie Sjöberg (M)
Mikael Andreasson (S)
Magnus Berglund (KD)
Sandra Mulaomerovic (C)
Johan Andersson (S)
att till ersättare utse
Kristina Carlo (M)
Britt-Marie Palm (S)
Linnea Bäckmark (C)
Jürgen Beck (V)
Magnus Kullberg (KD)
Jes Suhr (M)
Göran Augustsson (SD)
att till ordförande utse Maria Havskog (C), samt till vice ordförande utse Annelie
Sjöberg (M).
Utdrag:

De valda
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Löneavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

43 (64)

Kf § 46 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i
krisledningsnämnden 2019–2022, ordförande och
vice ordförande
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i krisledningsnämnden 2019-01-01--2022-12-31 utse:
Annelie Hägg (C)
Diana Laitinen Carlsson (S)
Vakant (M)
Sebastian Hörlin (S)
Stellan Johnsson (C)
Ulf Björlingson (M)
Ulf Svensson (SD)
att till ersättare utse:
Ulf Bardh (C)
Lennart Gustavsson (S)
Anders Gustafsson (M)
Birgitta Johansson (S)
Bo Ljung (KD)
Christer Ljung (L)
Göran Augustsson (SD)
att till ordförande utse Annelie Hägg (C), och lämna platsen till vice ordförande
vakant till (M), samt
att uppmana (M) att snarast komma in med nominering till valberedningen.
Utdrag:

De valda
Moderaterna
Löneavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

44 (64)

Kf § 47 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i
valnämnden 2019–2022, ordförande och vice
ordförande
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i valnämnden 2019-01-01--2022-12-31, utse
Lars-Åke Andersson (M)
Bo Bergvall (S)
Ulla Johnson (C)
Christina Bladh (S)
Anders Pansell (KD)
att till ersättare utse:
Raoul Adolfsson (M)
Johan Andersson (S)
Per Sixtensson (C)
Farhan Maroufpour (S)
Micael Carlsson (L)
att till ordförande utse Lars-Åke Andersson (M), samt till vice ordförande utse
Ulla Johnsson (C).
Utdrag:

De valda
Löneavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

45 (64)

Kf § 48 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i
gemensam överförmyndarnämnd 2019-2022
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot i den gemensamma överförmyndarnämnden 2019-2022, utse
Lars-Åke Andersson (M), samt
att till ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden 2019-2022, utse Arne
Ullman (C).
Utdrag:

De valda
Löneavdelningen
Överförmyndarnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

46 (64)

Kf § 49 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i
styrelsen för Eksjö Stadshus AB från och med
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023, ordförande och
vice ordförande
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i Styrelsen för Eksjö Stadshus AB från och med ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023, utse
Annelie Hägg (C)
Diana Laitinen Carlsson (S)
Vakant (M)
Sebastian Hörlin (S)
Stellan Johnsson (C)
Ulf Björlingson (M)
Ulf Svensson (SD)
att till suppleanter utse:
Ulf Bardh (C)
Lennart Gustavsson (S)
Anders Gustafsson (M)
Birgitta Johansson (S)
Bo Ljung (KD)
Christer Ljung (L)
Göran Augustsson (SD)
att till ordförande utse Annelie Hägg (C), och lämna platsen som vice ordförande
vakant till (M), samt
att uppmana (M) att snarast komma in med nominering till valberedningen, samt
att ge valberedningen i uppdrag att undersöka huruvida en andre vice ordförande
ska utses i styrelsen för Eksjö Stadshus AB.
Utdrag:

De valda
Eksjö Stadshus AB
Moderaterna
Bolagsverket
Löneavdelningen
Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Justerande

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

Sida

47 (64)

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

48 (64)

Kf § 50 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i
styrelsen för Eksjöbostäder AB från och med
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023, ordförande och
vice ordförande
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter för Eksjöbostäder AB från och med ordinarie bolagsstämma
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023, utse
Rolf Abelsson (M)
Per-Olof Bjarnbäck (S)
Emeli Olaison (C)
Peter Lindholm (S)
Jes Suhr (M)
Håkan Dufva (KD)
Leif Fransson (S)
att till suppleanter utse
Kristina Carlo (M)
Simon Nordin (S)
Ingbritt Martinsson (C)
Lena Sandström (S)
Micael Carlsson (L)
Jan-Erik Wahlström (C)
Göran Augustsson (SD)
att till ordförande utse Rolf Abelsson (M), samt att till vice ordförande utse Emeli
Olaison (C).
Utdrag:

De valda
Eksjöbostäder AB
Bolagsverket
Löneavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

49 (64)

Kf § 51 Val av ledamöter och suppleanter i
styrelsen för Eksjö Kommunfastigheter AB från
och med ordinarie bolagsstämma 2019, till och
med ordinarie bolagsstämma 2023, ordförande
och vice ordförande, ordförande och vice
ordförande
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i styrelsen för Eksjö Kommunfastigheter AB från och med
ordinarie bolagsstämma 2019, till och med ordinarie bolagsstämma 2023 utse
Emeli Olaison (C)
Per-Olof Bjarnbäck (S)
Rolf Abelsson (M)
Peter Lindholm (S)
Håkan Dufva (KD)
Ingbritt Martinsson (C)
Leif Fransson (S)
att till suppleanter utse
Jes Suhr (M)
Simon Nordin (S)
Jan-Erik Wahlström (C)
Lena Sandström (S)
Micael Carlsson (L)
Kristina Carlo (M)
Göran Augustsson (SD)
att till ordförande utse Emeli Olaison (C), samt att till vice ordförande utse Rolf
Abelsson (M).
Utdrag:

De valda
Eksjö Kommunfastigheter AB
Bolagsverket
Löneavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

50 (64)

Kf § 52 Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter i
styrelsen för AB Eksjö Industribyggnader från
och med ordinarie bolagsstämma 2019, till och
med ordinarie bolagsstämma 2023, ordförande
och vice ordförande
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i AB Eksjö Industribyggnader från och med ordinarie
bolagsstämma 2019, till och med ordinarie bolagsstämma 2023 utse
Jan Holmqvist (M)
Bo Bergvall (S)
Sten Eriksson (C)
Ulla Hägg (S)
Anders Pansell (KD)
att till suppleanter utse
Lars Ugarph (M)
Peter Lindholm (S)
Erling Johansson (C)
Lars Persson (S)
Jan Hall (M)
att till ordförande utse Jan Holmqvist (M), samt att till vice ordförande utse Sten
Eriksson (C).
Utdrag:

De valda
AB Eksjö Industribyggnader
Bolagsverket
Löneavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

51 (64)

Kf § 53 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i
styrelsen för Byggnadsfirma Stridh och Son AB
från och med ordinarie bolagsstämma 2019 till
och med ordinarie bolagsstämma 2023,
ordförande och vice ordförande
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter för Byggnadsfirma Stridh och Son AB från och med ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023, utse
Rolf Abelsson (M)
Per-Olof Bjarnbäck (S)
Emeli Olaison (C)
Peter Lindholm (S)
Jes Suhr (M)
Håkan Dufva (KD)
Leif Fransson (S)
att till suppleanter utse
Kristina Carlo (M)
Simon Nordin (S)
Ingbritt Martinsson (C)
Lena Sandström (S)
Micael Carlsson (L)
Jan-Erik Wahlström (C)
Göran Augustsson (SD)
att till ordförande utse Rolf Abelsson (M), samt att till vice ordförande utse Emeli
Olaison (C).
Utdrag:

De valda
Byggnadsfirma Stridh och Son AB
Bolagsverket
Löneavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

52 (64)

Kf § 54 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i
styrelsen för Eksjö Energi AB från och med
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023, ordförande och
vice ordförande
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i Eksjö Energi AB från och med ordinarie bolagsstämma 2019,
till och med ordinarie bolagsstämma 2023 utse
Lennart Nilsson (C)
Johan Starck (S)
Bo-Anders Jansson (M)
Ingegerd Axell (S)
Magnus Berglund (KD)
SvenInge Ågren (C)
Stig Axelsson (S)
att till suppleanter utse
Lars Ugarph (M)
Benjamin Jangenfelt (S)
Erik Johansson (C)
Ami Fagrell (V)
Lars-Göran Lind (KD)
Jes Suhr (M)
Lea Petersson (MP)
att till ordförande utse Lennart Nilsson (C), samt till vice ordförande utse Johan
Starck (S).
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Sebastian Hörlin (S) att Johan Starck (S) väljs till ordförande i Eksjö Energi AB.
Valberedningen föreslår att Lennart Nilsson (C) väljs till ordförande i Eksjö
Energi AB.

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

53 (64)

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar att utse Lennart Nilsson (C) till ordförande i styrelsen för Eksjö Energi
AB.
Omröstning
Omröstning begärs och den är sluten eftersom ärendet avser personval.
Lennart Nilsson och Johan Ragnarsson, tillika justerare, utses att biträda
ordföranden vid omröstningen.
Blanka valsedlar delas ut.
De röstande avger sina valsedlar i en valurna och prickas av.
Sedan omröstningen avslutats sker röstsammanräkning. Antalet avgivna röster är
49.
Ordföranden finner, efter genomförd röstsammanräkning,
att kommunfullmäktige beslutar att till ordförande i Eksjö Energi AB utse Lennart
Nilsson (C) med 26 röster, mot Johan Starck (S) 23 röster.
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Sebastian Hörlin (S) att Johan Starck (S) väljs till vice ordförande i Eksjö Energi
AB.
Valberedningen föreslår att Bo-Anders Jansson (M) väljs till ordförande i Eksjö
Energi AB.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar att utse Bo-Anders Jansson (M) till vice ordförande i styrelsen för Eksjö
Energi AB.
Omröstning
Omröstning begärs och den är sluten eftersom ärendet avser personval.
Lennart Nilsson och Johan Ragnarsson, tillika justerare, utses att biträda
ordföranden vid omröstningen.
Blanka valsedlar delas ut.
De röstande avger sina valsedlar i en valurna och prickas av.
Sedan omröstningen avslutats sker röstsammanräkning. Antalet avgivna röster är
49.

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

54 (64)

Ordföranden finner, efter genomförd röstsammanräkning,
att kommunfullmäktige beslutar att till vice ordförande i Eksjö Energi AB utse
Johan Starck (S) med 25 röster, mot Bo-Anders Jansson (M) 24 röster.
Utdrag:

De valda
Eksjö Energi AB
Bolagsverket
Löneavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

55 (64)

Kf § 55 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i
styrelsen för Eksjö Elnät AB från och med
ordinarie bolagsstämma 2019, till och med
ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att skjuta upp återstående val enligt valberedningens protokoll 2018-11-14 till
december månad.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Ulf Björlingson (M), med bifall av Tomas Erazim (M), att valberedningens förslag;
tas upp på nästa sammanträde med kommunfullmäktige i december.
Sebastian Hörlin (M) att valen företas idag.

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

56 (64)

Kf § 56 Val av 3 ledamöter och 1 suppleant i
Styrelsen för Eksjö Energi Elit AB från och med
ordinarie bolagsstämma 2019, till och med
ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att skjuta upp återstående val enligt valberedningens protokoll 2018-11-14 till
december månad.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Ulf Björlingson (M), med bifall av Tomas Erazim (M), att valberedningens förslag;
tas upp på nästa sammanträde med kommunfullmäktige i december.
Sebastian Hörlin (M) att valen företas idag.

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

57 (64)

Kf § 57 Val av 3 ledamöter och 3 suppleanter i
styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB från
och med ordinarie bolagsstämma 2019, till och
med ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att skjuta upp återstående val enligt valberedningens protokoll 2018-11-14 till
december månad.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Ulf Björlingson (M), med bifall av Tomas Erazim (M), att valberedningens förslag;
tas upp på nästa sammanträde med kommunfullmäktige i december.
Sebastian Hörlin (M) att valen företas idag.

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

58 (64)

Kf § 58 Val av ny ledamot i AB Eksjö
Industribyggnader efter Birgitta Karlsson (M)
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i AB Eksjö Industribyggnader efter Birgitta Karlsson (M) till
och med ordinarie bolagsstämma 2019, utse Jan Holmqvist (M).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-09-20 godkänt avsägelsen från Birgitta Karlsson
(M) som ledamot i Eksjö Industribyggnader AB.
Till ny ledamot nominerar Moderaterna Jan Holmqvist (M).
Utdrag:

Jan Holmqvist
Eksjö Industribyggnader AB
Löneavdelningen
Bolagsverket

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

59 (64)

Kf § 59 Val av ny suppleant i AB Eksjö
Industribyggnader efter Björn Alm (M)
Dnr 2018-KLK0203
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant i AB Eksjö Industribyggnader efter Björn Alm (M) till och
med ordinarie bolagsstämma 2019, utse Jan Hall (M).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Björn Alm (M)
som suppleant i Eksjö Industribyggnader AB från och med 2018-11-15.
Till ny suppleant nominerar Moderaterna Jan Hall (M).
Utdrag:

Jan Hall
Eksjö Industribyggnader AB
Löneavdelningen
Bolagsverket

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

60 (64)

Kf § 60 Val av ny ledamot i Eksjö
Fordonsutbildning AB efter Mats Danielsson (M),
samt vice ordförande
Dnr 2018-0172
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i Eksjö Fordonsutbildning AB efter Mats Danielsson (M) till
och med ordinarie bolagsstämma 2019, utse Lars Ugarph (M), samt
att till vice ordförande i bolaget utse Lars Ugarph (M).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-10-18 godkänt avsägelsen från Mats Danielsson
(M) som ledamot i Eksjö Fordonsutbildning AB från och med 2018-10-18.
Till ny ledamot nominerar Moderaterna Lars Ugarph (M).
Utdrag:

Eksjö Fordonsutbildning AB
Lars Ugarph
Löneavdelningen
Bolagsverket

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-15

Sammanträdesdatum

Sida

61 (64)

Kf § 61 Boendesituationen för ensamkommande
asylsökande ungdomar som fyllt 18 år och sökt
uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0199
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återrapportering till kommunfullmäktige 2019-06-13.
Ärendebeskrivning
Hans Fredholm, Eksjö, framför i medborgarförslag 2018-11-12 följande.
Fyra av de 22 ensamkommande ungdomar som föreningen Kvar i Eksjö stödjer
på olika sätt och som sökt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen fick under v
44 och 45 sin ansökan beviljad. Det finns välgrundad anledning att utgå från att
merparten av övriga 18 också kommer att få uppehållstillstånd med stöd av nya
gymnasielagen. Fyra av dessa får sannolikt sina beslut före jul, övriga under våren
2019. Ansvaret blir då ännu tydligare för kommunen att främja en god integration
för dessa ungdomar.
Förslagsställaren informerar vidare om att Föreningen Kvar i Eksjö för
närvarande bereder 22 ungdomar inom denna grupp bostad, för att de inte ska
behöva ryckas upp ur sin skolmiljö och sina andra nätverk som de skaffat sig i
Eksjö under 3 år sedan de kom till Sverige 2015. Ungdomarna har haft att välja
mellan hemlöshet eller att omplaceras till något av Migrationsverkets
anläggningsboenden varsomhelst i Sverige, och därigenom riskera att gå miste om
chansen till uppehållstillstånd med stöd av nya gymnasielagen.
Föreningen Kvar i Eksjö har kunnat finansiera ungdomarnas boende med hjälp av
pengar som regeringen genom ideella organisationer som Svenska Kyrkan och
Röda Korset anvisat för detta ändamål. Dessa pengar tar dock slut kring
årsskiftet, och ungdomarna blir hemlösa, om inte åtgärder mot detta vidtas.
Hans Fredholm anser att frågan är akut och kräver ytterst snabba beslut. Annars
är ungdomarnas egna förhoppningar och ansträngningar, kommunens satsning
under deras första år här, och Kvar i Eksjös arbete med att hålla dem från
skuggsamhället och gatan, förgäves.
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Förslaget är att kommunen i samverkan med Föreningen Kvar i Eksjö, gärna
inom ramen för ett Idéburet Offentligt Partnerskap, tar ett gemensamt ansvar för
att dessa ungdomar ska kunna bo kvar under tiden som respektive ansökan
behandlas.
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Hans Fredholm
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Kf § 62 Valteknisk samverkan, intyg
Dnr 2018-KLK0204
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Intyg avseende valteknisk samverkan för mandatperioden 2019-2022 har kommit
in från
- Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2018-11-13
- Alliansen 2018-11-14
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