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Kf § 100 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Då inga frågor ställs, förklaras Allmänhetens frågestund för avslutad.
-----
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Kf § 101 Informationssäkerhetspolicy för Eksjö
kommun, och information om GDPR
Dnr 2018-KLK0079
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till Informationssäkerhetspolicy.
Ärendebeskrivning
Dataskyddsombudet Erik Selander och informationssäkerhetsspecialist Cecilia
Ragnarsson från Höglandsförbundet, informerar kring den
informationssäkerhetspolicy som tagits fram i samverkan mellan kommunerna i
Höglandsförbundet. Arbetet har letts av Höglandsförbundet
informationssäkerhetsspecialist.
Informationssäkerhetspolicyn är ett dokument som redovisar kommunens
övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet, samt hur ansvaret i
dessa frågor är fördelat.
Informationssäkerhetspolicyn utgör kommunens viljeinriktning att systematiskt
följa de lagar och förordningar som finns gällande information. Uttalad
viljeinriktning är särskilt viktig inför den nya dataskyddsförordningen – General
Data Protection Regulation, GDPR, som ersätter dagens Personuppgiftslag, PUL.
Målet för Eksjö kommuns informationssäkerhetsarbete är att hantera och skydda
informationen i verksamheterna på sådant sätt att rättsliga och
verksamhetsmässiga krav, samt invånarintressen, kan tillgodoses.
En särskild information om GDPR lämnas. Förordningen träder i kraft den 25
maj. Arbetet med att förbereda förvaltningen och de kommunala bolagen har
pågått en längre tid, men det kommer inte att hinna färdigställas helt till 25 maj.
Beslutsunderlag
Informationssäkerhetspolicy
Tjänsteskrivelse från e-strateg Carola Andersson, 2018-04-09
Ledningsutskottets beslut 2018-04-16, § 63
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 112
Utdrag:

Cecilia Ragnarsson Höglandsförbundet
Carola Andersson

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 102 Redovisning av erhållna bidrag
Dnr 2018-KLK0032
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad redovisning.
Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22, beslutade kommunfullmäktige
om en redovisning av kommunens erhållna bidrag.
Ekonomichef Karin Höljfors redovisar bland annat varifrån kommunens intäkter
kommer. Främst är det genom verksamhetsbidrag, skatteintäkter, kommunal
utjämning och statliga generella bidrag, vilka tillsammans uppgår till cirka 90
procent.
Det kommunala utjämningssystemet syftar till att åstadkomma likvärdiga
ekonomiska förutsättningar för alla kommuner att bedriva verksamhet
Inkomstutjämningen syftar till att utjämna effekterna av kommunernas olika
skattekraft.
Kostnadsutjämningens syfte är att utjämna för strukturella skillnader i behov och
kostnader.
För Eksjös del 2018 fördelas utjämningen enligt följande.
Inkomstutjämning
+ 164,0 mnkr
Kostnadsutjämning
- 7,3 mnkr
Regleringsbidrag
+ 2,7 mnkr
LSS-utjämning
+ 9,0 mnkr
Total utjämning
+ 168,5 mnkr
Det finns två typer av stadsbidrag; Generella statsbidrag, som ingår i utjämningen,
och Riktade stadsbidrag som söks av varje kommun. Dessa redovisas som
verksamhetsbidrag.
Generella statsbidrag betalas ut enligt schabloner, det vill säga samma belopp per
invånare, för alla kommuner. I Eksjö ingår de i den totala fördelningen av budget
och fördelas till verklig kostnad ut i verksamheterna.
-----
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Kf § 103 Höglandsförbundet – information
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning

Malena Tovesson, förbundsdirektör för Höglandsförbundet, lämnar en kort
information om Höglandsförbundets verksamhet, årets resultat, investeringar och
måluppfyllelse.
Under Höglandsförbundet finns tre olika grenar;
- Familjerätten som utför arbetsuppgifter inom det familjerättsliga området för de
fem höglandskommunerna.
- Höglandets kompetens som innefattar Teknikcollege Höglandet, Vård- och
omsorgscollege Höglandet. Inom kompetens planeras även samverkansområden
inom kommunal vuxenutbildning. Via noderna Eksjö och Nässjö sker
eftergymnasial utbildning med högskoleprogram och yrkeshögskoleutbildningar
från Jönköping University.
- Höglandets IT som är höglandskommunernas leverantör av IT-tjänster.
2017 års resultat blev negativt, då man i en tidig prognos ansåg sig ha möjlighet att
kreditera medlemskommunerna. När utfallet inte blev så som man beräknat, valde
man ändå att kreditera medlemskommunerna. Budgeterat resultat för 2017 var
1 548 tkr, resultatet blev – 454 tkr.
När måluppfyllelse redovisas, konstateras att resultatmålet blivit negativt och
därmed inte uppfylls för 2017. Revisionen anser inte att processmognaden kan
bedömas, varför man under 2018 förtydligar målet, så att det lättare ska kunna
bedömas.
-----
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Kf § 104 Årsredovisning med revisionsberättelse
2017 – Höglandsförbundet
Dnr 2018-KLK0081
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisning 2017 för Höglandsförbundet, samt
att bevilja Direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
Annelie Hägg (C), Carina Lindström (M) och Stellan Johnsson (C) deltar inte i
beslutet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning

Direktionen för Höglandsförbundet har 2018-03-29, § 5, godkänt förslag till
Årsredovisning 2017 för Höglandsförbundet.
Utsedda revisorer tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017, samt att förbundets årsredovisning för verksamheten
godkänns.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017 för Höglandsförbund
Revisionsberättelse 2018-03-29
Direktionsbeslut 2018-03-29, § 5
Ledningsutskottets beslut 2018-04-16, § 64
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 113
_________________________________________________________
Utdrag:

Höglandsförbundet
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Utdragsbestyrkande
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Kf § 105 Hanteringen av återuppbyggnaden i
kvarteret Ciselören – interpellation
Dnr 2018-KLK0098
Sven-Olov Lindahl (L) framför i interpellation till kommunstyrelsens ordförande
följande;
Den 16 augusti, för 3 år sedan, händer det som inte får hända. Elden kommer lös
på Forssellska gården, en ung kvinna avlider och hela den anrika gården brinner
ner.
Så småningom fattas beslut om att gården ska återuppbyggas, och i avvaktan det
färdigställs ett omtyckt trädäck. Efter en arkitekttävling presenteras ett vinnande
förslag på nybyggnad och arbetet går ut på anbud.
För att de arkeologiska undersökningarna ska kunna slutföras, rivs trädäcket
hösten 2017 och ett öppet sår uppstår åter i stadsvyn.
När det visar sig att anbuden vida överskrider vad som är ekonomiskt rimligt, tar
byggnationsplanerna time out. Trädäcket förblir borta sommaren 2018.
Interpellanten ställer följande frågor;
- Vem fattade beslut om att ett tillfälligt trädäck skulle byggas av
tryckimpregnerat virke, vilket är väsentligt dyrare än obehandlat granvirke.
Dessutom byggdes däcket med spik istället för med trallskruv. Det senare
skulle ha möjliggjort återanvändning av virket.
- Vilka förutsättningar gavs vid arkitekttävlingen, och vem var ansvarig för
utformningen?
- för byggnationens totalkostnad?
- för att exklusiva material ska användas interiört? Kostnaderna för dessa är
mångdubbelt högre än för standardmaterial.
- Hur har man tänkt gällande kostnader för underhåll och förnyelse?
Standardiserade produkter finns att köpa lokalt.
- För att inte använda stadardiserade byggnadslösningar interiört, vilket innebär
avsevärd fördyrning?
- Vem bär ansvaret för beslut som kan ha fördubblat byggnadskostnaden?
Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) lämnar följande svar:
När byggnaderna på Ciselören 1 hade brunnit ner, fanns två alternativa lösningar.
Att låta förre ägaren hantera den uppstådda situationen och inte köpa fastigheten
eller att förvärva fastigheten. Kommunen köpte fastigheten för att kunna styra
utformning av huset och sträva efter att kulturminnesstämpeln bevarades.
Utifrån kommunens varumärke – Den unika trästaden – var det viktigt att
återuppbygga ett hus som arkitektoniskt ”smälter in” i övrig bebyggelse längs
Norra Storgatan. Att behålla källare, träd och stenläggning på innergården var
viktiga krav från Länsstyrelsen för att fortfarande kunna behålla
byggnadsminnesförklaringen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Hade kommunen inte köpt huset, hade det varit svårt att påverka den
arkitektoniska utformningen, då gällande bygglov enbart föreskriver hus med två
våningar samt möjlighet till inredd vind i en tredjedel av byggnaden.
Fasadutformning och färgsättning skulle inte vara möjlig att påverka. Samtidigt
belystes möjligheten att ur ekonomiskt hänseende klara ett sådant projekt.
Erfarenhet hämtades här bland annat från uppförandet av Banken 1, där ett
tidigare förslag fanns, men som inte ansågs vara ekonomiskt genomförbart.
Kommunfullmäktige beslutade att köpa bolaget Byggnadsfirman Stridh och Son
AB, innehållande aktuell fastighet, med syfte att återuppbygga ett hus som
arkitektoniskt passade in i stadsmiljön.
Det beslutades även att behållande av byggnadsminnesförklaringen var
eftersträvansvärd. En arkitekttävling utlystes med syfte att komma med förslag på
arkitektonisk lösning, där vinnande förslag även skulle få detaljprojektera
fastigheten. Vinnande förslag hade tagits fram av arkitektfirman Okidoki AB,
som kommunen även har tecknat avtal med angående projekteringen.
För att från ägarens sida bevaka projekteringen, har en arbetsgrupp tillsatts med
byggkompetens, förvaltningskompetens och arkitektonisk kompetens.
Projekteringen färdigställdes i slutet av februari 2018. Upphandling startade med
målsättning att anta anbud i slutet av mars för byggstart i maj 2018.
Då väldigt få anbud kom in, förlängdes anbudstiden till den 10 april. Vid
anbudstidens utgång hade endast två anbud kommit in. Båda anbuden var högre
än den budget som tagits fram för att kunna hyra ut lägenheterna till
marknadsmässiga hyror.
Budgeten var framräknad utifrån erfarenheten av priser avseende byggnation av
Lunden 1 och Lunden 2. Lunden 1 hade ett produktionspris på ca 20 000 kr/m2
och Lunden 2 ett produktionspris på ca 26 000 kr/m2. Att denna byggnad skulle
bli dyrare, ingick i kalkylen.
Lunden 2 upphandlades 2017. Utifrån dagens läge med en väldigt överhettad
byggmarknad, i kombination, med få lokala företag med vana att bygga större hus
i trä, bidrog till att det inte kom in något anbud inom kalkylerad budget. Vid
jämförbara projekt har det visat sig att prisökningen på grund av ”överhettad”
byggmarknad varit upp till 50 procent, vid jämförelse mellan 2017 och 2018.
Flertalet byggprojekt har av denna anledning tvingats till nya upphandlingar eller
till och med ”läggas på is”.
När det gäller standard och materialval, har det utifrån upphandlingen överlåtits
till kontrakterad projektör att avgöra. Vid samtal med projektören efter anbudens
öppnande, har de varit väldigt förvånade över prisnivån i inkomna anbud.
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Byggherrens arbetsgrupp har i samråd med projektören startat ett arbete med
målsättning att sänka kostnaderna. Planen är att gå ut med ny upphandling innan
midsommar, och att byggstart kan ske i oktober 2018.
Att kräva någons ansvar för det inträffade, känns felaktigt. En kompetent
arbetsgrupp med såväl byggkompetens, förvaltningskompetens som arkitektonisk
kompetens, har på bästa sätt hanterat ett antal komplexa frågeställningar och
både tidigare och nuvarande styrelsen har fått den relevanta informationen som
kan anses lämplig.
Trädäcket tillkom efter ett initiativ från samhällsbyggnadssektorn. Eftersom
tomten skulle vara öde i en till två somrar, föreslogs att platsen tillfälligt skulle
förskönas. Detta till så låg kostnad som möjligt. Förslaget innebar att en
upphandling genomfördes, där lägsta anbud antogs.
Några föreskrifter om materialval eller monteringssätt, föreskrevs inte. Lägsta
anbud innebar spikat golv av tryckimpregnerat virke. Ur miljösynpunkt hade det
troligen varit lämpligt att föreskriva återvinningsbart virke och möjlighet till
återupptagande. Utifrån tidigare framförda synpunkter har ett alternativ med
obehandlat virke och skruvning kostnadsberäknats. Det har då framkommit att
obehandlat granvirke inte är väsentligt billigare än tryckimpregnerat virke,
snararare tvärtom. Att skruva med trallskruv hade blivit betydligt dyrare än att
spika, så som skedde. Ur ett ekonomiskt perspektiv var valt alternativ det
billigaste. Ur miljösynpunkt skulle ett annat alternativ ha kunnat övervägas.
Hade man i förväg vetat att byggprocessen skulle försenas, skulle man givetvis ha
låtit trädäcket vara kvar även denna sommar. Det var tyvärr inte möjligt att
förutse vid tiden för när trädäcket avlägsnades och förberedelser för byggnation
genomfördes.
-----
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Kf § 106 Revisionens skrivelse angående
Årsredovisning 2017 – justering av beslut
Dnr 2018-KLK0085
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att med ändring av tidigare beslut i fullmäktige 2018-04-19 § 79, remittera
revisionens skrivelse angående årsredovisning 2017 till kommunstyrelsen, med
återrapportering till kommunfullmäktige 2018-06-14.
Ärendebeskrivning

Vid föregående sammanträde behandlades revisionens berättelse för 2017. I den
tillstyrktes ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter i dessa
organ, vilket även kommunfullmäktige beslutade i § 78.
Vidare framgick av revisionens skrivelse, att dessa riktar anmärkning mot
styrelsen med anledning av bristande styrning och ledning ur ett
uppsiktsperspektiv, samt skarp kritik till socialnämndens styrning och ledning
avseende det ekonomiska utfallet.
Inför behandlingen i kommunfullmäktige begärde fullmäktiges presidium in en
redovisning av kommunstyrelsens ordförande, avseende vilka åtgärder som
vidtagits i kommunstyrelsen med anledning av det ekonomiska utfallet.
Vid fullmäktiges sammanträde 2018-04-19, föredrogs delar av det underlag som
delgivits inför sammanträdet, liksom fullmäktiges beredning.
Jan Lindholm (M) yrkade i enlighet med revisorernas förslag om anmärkning mot
styrelsen och kritik mot socialnämnden. Diana Laitinen Carlsson (S) och Ronny
Jakobsson (S) yrkade om anmärkning mot styrelsen. Kommunfullmäktige
beslutade i enlighet med lagda yrkanden. Inga övriga yrkanden redovisades.
I samband med protokollskrivningen uttrycktes fullmäktiges beslut tyvärr
felaktigt vad gäller den första att-satsen, då det inte tydligt framgick vad som
avsågs i själva beslutet.
Fullmäktiges beslut i denna fråga har överklagats till Förvaltningsrätten i
Jönköping. Överklagandet avser en laglighetsprövning med motivet att inte
ärendet har beretts enligt kommunallagens 5 kapitel, paragraf 26, 27 och 28, och
därmed inte har tillkommit i laga ordning, då styrelsen inte har beretts tillfälle att
yttra sig.
Behandling av överklagandet kommer inte att avgöras i närtid.
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Ordföranden tar på sig ansvaret för om det inte har varit en fullgod
beredningsprocess i frågan och för det otydligt formulerade protokollet, och ber
därför om ursäkt.
Eftersom beslutet inte kom till i laga ordning – ärendet var inte berett i
kommunstyrelsen – föreslår kommunfullmäktiges presidium att ärendet tas upp
till förnyad behandling vid sammanträdet i juni.
Beslutsunderlag

Kommunrevisionens skrivelse 2018-04-03
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2018-04-18
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-19, § 79
_________________________________________________________
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Kf § 107 Revisionens granskning av jämställd
tillämpning av kommunala medel
Dnr 2018-KLK0040
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad rapport till kommunstyrelsen, med återredovisning till
fullmäktige senast 2018-09-20.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har gett Deloitte i uppdrag att genomföra en granskning
avseende jämställd tillämpning av kommunala medel inom kultur- och
fritidsområdet. Granskningens syfte var att granska om tillväxt- och
utvecklingsnämnden har en ändamålsenlig resursfördelning som säkerställer en
jämställd tillämpning av kommunala medel.
Utifrån genomförd granskning och kompletterande inhämtning av information
rekommenderar kommunrevisionen att:
• Tillväxt- och utvecklingsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag bör uppdateras till
nuvarande politisk organisation, samt utveckla riktlinjerna för att säkerställa en mer
jämställd fördelning av kommunala medel.
• Tillväxt- och utvecklingsnämnden på ett transparant sätt årligen bör redogöra hur
föreningsbidragen fördelar sig, mellan lokalbidrag, aktivitetsbidrag, stödbidrag,
anläggnings- och investeringsstöd, arrangemangsbidrag och riktade
hyressubventioner. Endast vid en öppen och transparant redovisning går det att
beakta hur föreningsbidragens fördelning står sig i förhållande till genus. Denna
redovisning bör även innehålla en utvärdering om beviljade medel använts på det sätt
som avsågs.
• Tillväxt- och utvecklingsnämndens har enligt riktlinjerna rätt att fatta beslut
utanför budget om det finns särskilda skäl. Denna delegation bör regleras och
lämpligen hänskjutas till kommunstyrelsen för beslut eller till kommunfullmäktige för
beslut vid ärenden av principiell art.
• Kommunstyrelsen bör årligen inhämta information från samtliga nämnder om
beviljade föreningsbidrag för att säkerställa en sammanställd bild av hur tillämpning
av kommunala medel hanteras.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse daterad 2018-05-08
Granskningsrapport januari 2018
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Kf § 108 Placering av stiftelsemedel – förändring i
finanspolicyn
Dnr 2018-KLK0080
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att i finanspolicyn, under punkten 4. Medelsplacering, lägga till följande:
”Stiftelsemedel får placeras i fonder innehållande aktier. Risknivån i fonder där
stiftelsemedel placeras, får inte överstiga medelhög risk.”
Ärendebeskrivning
De av kommunen förvaltade stiftelserna ska följa kommunens finanspolicy. Det
innebär att placeringar inte får göras i aktier eller i fonder som innehåller aktier, om
de inte innehöll aktier från upprättandet. Det låga ränteläget innebär att avkastning
på stiftelserna de senaste åren varit mycket låg och möjlighet till utdelning varit
mycket begränsad. För vissa stiftelser har avkastningen varit obefintlig.
Administrationskostnaderna för stiftelserna har i flera fall överstigit avkastningen,
vilket inneburit att stiftelsernas kapital minskat.
Brukarrådet på Solgården har synpunkter på att ingen utdelning sker från Hildings
Johanssons stiftelse, och Simon och Arthurs Karlssons stiftelse. Likaså har
styrelsen för Tesch stiftelse framfört att andra placeringar bör göras för att
möjliggöra utdelning.
Stiftelsemedel finns idag placerade på bankkonto (SBAB) om 6,7 mnkr med en
ränta om 0,4 procent. Dessutom finns aktier i de stiftelser som hade detta vid
upprättandet, om 5 mnkr. Förra året övertogs förvaltningen av Borghild Ross
stiftelse, som innehar aktiefonder om 1,1 mnkr.
Placering i aktier eller aktiefonder innebär en högre risk för kapitalet än dagens
placering på bankkonto, men möjliggör också en högre avkastning.
Eftersom kapitalet ändå minskar då avkastningen är så låg att
förvaltningskostnaderna inte täcks, föreslås att stiftelsemedel får placeras i aktier för
att öka möjligheten till avkastning. Risknivån föreslås bli begränsad till medelhög,
och de etiska avvägningar vid placeringar som anges i finanspolicyn ska följas.
Följande tillägg föreslås i finanspolicyn:
- Stiftelsemedel får placeras i fonder innehållande aktier. Risknivån i fonder där
stiftelsemedel placeras, får inte överstiga medelhög risk.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2018-03-27
Ledningsutskottets beslut 2018-04-16, § 62
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 110
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Kf § 109 Avyttring av mark från del av fastigheten
Hässelås 2:1
Dnr 2018-SbN0027
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avyttra del av fastigheten Hässelås 2:1, motsvarande ca 5 200 kvm, till
M Transport AB för en köpeskilling om 178 tkr.
Ärendebeskrivning
Företaget M Transport Eksjö AB har hos Eksjö kommun efterfrågat lämplig
mark att etablera åkeri och maskinpark på.
Det område som föreslås efter diskussion och förhandling är beläget i kvarteret
Tordyveln utmed Verkstadsgatan i Eksjö. Det avsedda området är i detaljplan
avsett för industriändamål och lokaliseringen anses väl lämpad för denna typ av
verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundqvist
2018-04-01
Köpekontrakt, del av Hässelås 2:1, jämte karta
Ledningsutskottets beslut 2018-04-16, § 67
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 114
__________________________________________________________
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Kf § 110 Antal möten med kommunfullmäktige –
motion
Dnr 2018-KLK0038
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Sven-Olof Lindahl (L) och Christer Ljung (L) föreslår i motion att
kommunfullmäktige ska begränsa antalet fullmäktigemöten till högst sex stycken
under 2018.
Motivet till motionen är att kommunens ekonomi innevarande år är hårt
ansträngd. Varje möte med kommunfullmäktige kostar cirka 50 tkr. Alla möten
med kommunfullmäktige upplevs inte ha ett sådant innehåll att de absolut måste
genomföras. Genom långsiktig planering och framförhållning kan antalet möten
begränsas väsentligt. Sex möten ger en besparing om cirka 200 tkr.
Motionärerna anser att färre möten också ger en koncentration till
kommunfullmäktiges huvuduppgift – att fatta övergripande beslut. En sådan
besparing skulle ge en viktig signal till hela organisationen och skulle på så sätt
kunna stärka krismedvetenheten.
Under 2018 planeras att genomföra tio kommunfullmäktigemöten, ett per månad
med uppehåll för juli och augusti.
Från april 2017 till och med mars 2018, har tio möten genomförts. Dessa har i
genomsnitt innehållit 19,6 ärenden och pågått i 4 timmar. Om antalet möten
minskas till sex, utan att ändra innehållet, skulle det innebära cirka 30 ärenden per
möte, med en mötestid om cirka 7 timmar.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25, § 4, att utse en parlamentarisk
beredning som till sin uppgift har att:
- analysera och anpassa de politiska styrdokument som behöver revideras med
anledning av förändringar i kommunallagen, beslutade av riksdagen
föregående år,
- aktualitetspröva den politiska organisationen och lämna förslag till
eventuella förändringar inför kommande mandatperiod, samt
- analysera och lämna förslag på ersättningsreglemente för
förtroendevalda, dels med anledning av ändringar i kommunallagen, dels
utifrån en utvärdering av nuvarande villkor.
För att i stor grad ändra innehållet i mötena och antalet möten, krävs
omarbetning av reglementena. Detta görs lämpligen som en del i den
parlamentariska beredningen.
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Beslutsunderlag
Motion från Sven-Olof Lindahl (L) och Christer Ljung (L), 2018-02-14
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz, 2018-04-19
Ledningsutskottets beslut 2017-04-26, § 78
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 115
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Kf § 111 Upprustning av badplats nedanför
Sjöängen, brygga och bord, samt bättre väg ner
till sjön - medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0213
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget då det finns god tillgång till kommunala badplatser.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30, § 42, att remittera medborgarförslag
från Pia Olsson, Eksjö, till samhällsbyggnadsnämnden, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast juni 2018.
Pia Olsson framför i medborgarförslaget att det skulle vara bra för de boende på
äldreboendet Mogården med en fin badplats nedanför Sjöängen, Eksjö. Förslaget
är att rusta upp badplatsen och förse den med brygga och bord, samt att förbättra
vägen ner till sjön. Då kunde de boende på Mogården få bada, fiska eller bara
njuta av utsikten över sjön.
Samhällsbyggnadssektorn och tillväxt- och utvecklingssektorn gör tillsammans
bedömningen att tillgången till både kommunala badplatser och naturliga allmänt
tillgängliga badplatser är god i Eksjö.
Samhällsbyggnadssektorn tar just nu fram en skötselplan för Sjöängen där driftoch underhållsåtgärder ska framgå. I den ingår i huvudsak hur
vegetationsröjningar ska genomföras för att succesivt få ett mer öppet och tryggt
parkområde och i det ingår badplatsområdet. Gång- och cykelvägar ska ses över
succesivt och då även den gång som leder ut till badplatsen.
Sammantaget kommer åtgärder att genomföras i samma andemening som
förslagsställarens förslag, även om det inte görs en satsning på ytterligare en
kommunal badplats. Finns intresse från förening, enskild eller företag att åta sig
en upprustning av en allmän plats är det fullt möjligt med förutsättning att platsen
hålls öppen för allmänheten i full utsträckning och att Eksjö kommun tillfrågas.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Pia Olsson, 2017-11-22
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19, § 232
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 42
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2018-04-16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-04-18 § 68
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 116
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Kf § 112 Kostnadsfri fettåtervinning för
kommunens hushåll – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0154
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med kommunstyrelsens förslag, ställa sig bakom Eksjö Energi ABs
förslag till hantering av fettåtergivning och därmed anse medborgarförslaget
besvarat.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-03, § 242, att remittera medborgarförslag
från Lennart Andersson, Eksjö, till samhällsbyggnadsnämnden, med
återredovisning till kommunfullmäktige, senast mars 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter ansökt om, och beviljats, förlängd
svarstid i ärendet.
Lennart Andersson framför att det kan finnas många vinster med att återvinna
hushållsfett från den vardagliga användningen. Fettet som återvinns kan användas
inom många olika användningsområden, och därmed ge vinst för både miljö och
ekonomi. Förslaget är att kommunen inför en kostnadsfri fettåtervinning för
hushåll.
Matfett kan ge upphov till stopp i avloppssystemet och även en problematik i
kommunens reningsverk. Fettet har en hög energihalt och som bränsle i
fjärrvärmeverket är det ett mycket bättre bränsle än till exempel plast som
används idag i stor utsträckning.
Av diskussion med Eksjö Energi AB framkommer att det redan idag finns
möjlighet att lämna matfett vid beställning av grovsopor. Dock används denna
tjänst i mycket liten utsträckning. Eksjö Energi AB meddelar att det inte finns
några hinder för att införa möjligheten att lämna hushållsfett på kommunens
återvinningscentraler och att avfallshanteringsansvaret därefter tas över av Eksjö
Energi AB.
Ett sätt som många kommuner använder sig av för att samla in matfett är dela ut
en särskild tratt som kan sättas på en plastflaska, för att enklare kunna samla ihop
matfettet. Detta bedöms som en bra och billig metod, och Eksjö Energi AB
meddelar att åtgärden kan utföras med kort genomförandtid.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lennart Andersson, 2017-08-24
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-09-21, § 167
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-03, § 242
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2018-04-16
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 117
__________________________________________________________
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Kf § 113 Pedagogisk måltid – avgift
Dnr 2018-BUN0017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare utredning.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-16, § 231, att pedagogiska måltider ska
finnas inom förskolan, förskoleklass – årskurs (åk) 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 - åk 6 och grund- och
gymnasiesärskola, samt 60 procent av ett månadsabonnemang för åk 7-9.
Övrig personal har möjlighet att äta enstaka måltider eller teckna
månadsabonnemang utan procentavdrag.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) att ärendet återremitteras för vidare utredning.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Annelie Häggs yrkande mot att ärendet avgörs idag.
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från måltidschef Malin Nilsson, 2018-02-27
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-04-18, § 68
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 118
________________________________________________________
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Kf § 114 Kvartalsrapport med uppföljning per
2018-03-31
Dnr 2018-KLK0058
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att rapporten anmäls.
Ärendebeskrivning
Sektorerna har efter tre månader förbrukat 27,8 procent av driftbudgetens 982
mnkr. Förbrukningen vid samma tidpunkt förra året var 26,1 procent av driftbudgeten. Utfallet överstiger den linjära riktpunkten. Alla intäkter och kostnader
har inte fullt ut periodiserats, vilket gör att utfallet inte är helt rättvisande.
Helårsprognosen för årets resultat är negativt, -23,1 mnkr, vilket är 33,5 mnkr lägre
än budgeterat resultat på 10,3 mnkr. Sektorerna överskrider budget med 42,4 mnkr,
där de största negativa prognoserna i belopp återfinns inom sociala sektorn (-29,1
mnkr, -7,1 procent) och barn och ungdomssektorn (-14,7 mnkr, - 3,7 procent). Avvikelserna specificeras och kommenteras i sektorernas redovisningar.
Underskottet från sektorerna kompenseras delvis av outlagda medel hos
kommunstyrelsen för utveckling, oförutsett och buffert om 4,8 mnkr, liksom
förbättrad prognos för skatteintäkter med 1,3 mnkr. Utfallet av årets löneökningar
är inte klart för alla fackförbund. I aktuell prognos räknas med att det avsatta
utrymmet kommer att nyttjas.
I prognosen motsvarar resultatet -2,2 procent av skatteintäkter och
utjämningsbidrag, vilket är lägre än budgetens resultatmål på 1,0 procent.
Enligt prognosen kommer investeringarna att uppgå till 40,4 mnkr mot budgeterade
50,4 mnkr, inklusive tilläggsbudget från 2017. Med prognostiserat resultat om -23,1
mnkr, avskrivningar om 19,5 mnkr, och amortering av revers från Eksjö
kommunfastigheter på 5 mnkr, finns utrymme för självfinansierade investeringar
med 1,4 mnkr.
Därmed kommer inte investeringarna på 40,4 mnkr i prognosen, att vara
självfinansierande, i den meningen att investeringarna täcks av årets resultat och
avskrivningar. I dagsläget bedöms dock inte lån behövas för att finansiera planerade
investeringar, men situationen är beroende av när den fordran kommunen har på
Migrationsverket, betalas. Målet om finansiellt sparande med 5 mnkr kommer inte
heller att uppnås.
2017-12-31 var soliditeten 61 procent. I helårsprognosen efter 3 månader bedöms
soliditeten 2018-12-31 minska till 59,2 procent. Det finansiella målet är att
soliditeten årligen ska öka, samt som långsiktigt mål nå 75 procent, uppnås inte i
prognosen för 2018.
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Kommunens skatteintäkter och bidrag beror till största del på skatteunderlagets
utveckling i riket och kommunens befolkning per 1 november året före budgetåret.
Kommunen har de senaste åren ökat sin befolkning genom utrikes invandring.
Födelsenettot har varit negativt. Befolkningsökningen har fortsatt under 2018 och
från årsskiftet fram till mitten av april har invånarantalet ökat med 125 personer
och uppgår nu till 17 541 invånare.
Den svenska ekonomin är i en högkonjunktur. SKL (Sveriges kommuner och
landsting) bedömer att BNP (bruttonationalprodukten, det vill säga värdet av varor
och tjänster som produceras i landet) kommer att växa med 3 procent i år.
Skatteunderlaget under året kommer att i reala tal öka med 1,1 procent enligt
prognosen, vilket är lägre än tidigare år och beror på lägre ökning av arbetade
timmar och pensionsinkomster. Prognosen för skatteintäkter och bidrag är enligt
SKL:s senaste prognos från februari.
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport per 2017-03-31, från ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 111
-----
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Kf § 115 Regler för kommunala bidrag till
trossamfund och föreningar i Eksjö kommun –
motion
Dnr 2018-KLK0097
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-11-15.
Ärendebeskrivning
Sven-Olov Lindahl (L) framför i motion inkommen 2018-05-14 följande.
Kommunfullmktige antog 2016-10-20 ett integrationspolitiskt program, där det
fastslogs att ett övergripande mål för kommunen är att lagar och grundläggande
normer följs, att nolltolerans råder mot alla former av diskrimingering, samt att
grundläggande demokratiska värden respekteras.
Rätten till trosfrihet, människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, social
ställning och härkomst, har uppnåtts efter en mer än 150-årig kamp, i vårt land.
Efter flera år av att Myndigheten för stöd till trossamfund svajat på kraven för
bidrag, går nu socialdemokratiska partiet i år till val på att bidrag ska vara
förknippade med krav på följsamhet mot demokratiska värderingar. Som liberal
delar motionären helt den uppfattningen.
Sven-Olov Lindahl (L) yrkar på att reglerna för utbetalning av kommunala bidrag
i kommunen ändras, så att en förutsättning för dessa är att trossamfund och
föreningar, i stadgar och agerande, visar en följsamhet mot grundläggande
demokratiska värden. Föreningar som diskriminerar på grund av kön, etnicitet,
sexuell läggning eller härkomst, ska nekas kommunala bidrag.
Beslutsunderlag
Motion från Sven-Olov Lindahl (L), 2018-05-14
________________________________________________________
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