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Sammanträdesdatum

Sammanträde med

Kommunstyrelsen

.Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen Stadshuset Eksjö, kl. 13.00–17.00

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Annelie Hägg (C), ordförande
Carina Lindström (M)
Maria Havskog (C)
Lennart Gustavsson (S)
Per Sixtensson (C)
Ulf Bardh (C)
Ulf Björlingson (M)
Bo Ljung (KD)
Bo Bergvall (S)
Ulla Hägg (S)
Lea Petersson (MP)
Elisabeth Werner (SD)
Christina Bladh (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S)
Markus Kyllenbeck (M) tjänstgörande ersättare för Björn Alm (M)
Bertil Granman (S) tjänstgörande ersättare för Diana Laitinen Carlsson (S)

Ersättare

Eva Ekenberg (MP)
Ingegerd Axell (S)
Christer Ljung (L)

Tjänstemän

Helena Lundborg, kommunsekreterare
Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande
Karin Höljfors, ekonomichef, § 275, 300
Catharina Tingvall, kanslichef § 274, 292
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 269, 274
Maria Lagneby, hållbarhetsstrateg § 292
Martina Jönsson, HR-konsult § 294, 297
Ingvar Lundquist, mät- och exploateringschef § 268
Kim Forsman, fritidsutvecklare, § 290
Tomas Eliason, gymnasiechef, § 296

Utses att justera
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Ks § 267 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Ks § 267 Godkännande av föredragningslistan ........................................................................... 3
Ks § 268 Kråkeberg 1:1 Abborravik............................................................................................ 5
Ks § 269 Åtgärder där utfall avviker stort ifrån styrkortsmål Beslut .......................................... 6
Ks § 270 Mediacenters delårsrapport 2018-06-30 ....................................................................... 8
Ks § 271 Reglemente för Höglandets överförmyndarnämnd 2019-2022 .................................... 9
Ks § 272 Samverkansavtal för Höglandets Överförmyndarnämnd och
Överförmyndarverksamhet ........................................................................................................ 11
Ks § 273 Förbundsordning för Höglandsförbundet .................................................................. 13
Ks § 274 Policy för Styrning och Ledning ................................................................................ 14
Ks § 275 Ägardirektiv 2019 med avkastningskrav för Eksjöbostäder AB Beslut .................... 16
Ks § 276 Ägardirektiv för Eksjö Kommunfastigheter AB Beslut ............................................ 17
Ks § 277 Höglandsförbundet – delårsrapport per 2018-06-30.................................................. 19
Ks § 278 Revidering av avgifter för stadsvandringar och visningar .......................................... 20
Ks § 279 Nya avgifter biljettförsäljning vid Eksjö Tourist center ............................................. 22
Ks § 280 Höjning av taxa för rengöring och taxa för brandskyddskontroll enligt lagen om
skydd mot olyckor ..................................................................................................................... 23
Ks § 281 Revidering delprogram operativa insatser, handlingsprogram enligt lagen om skydd
mot olyckor Eksjö kommun....................................................................................................... 24
Ks § 282 Återlämnande av överlåten tillsyn enligt miljöbalken ................................................ 26
Ks § 283 Aktivt arbete för att effektivisera den kommunala förvaltningen i Eksjö – motion ... 27
Ks § 284 Förvaltningskostnader för Stiftelsen Wilhelm och Emelie Tesch minne ................... 29
Ks § 285 Trafiksituationen vid Ränneborg – medborgarförslag ................................................ 31
Ks § 286 Skapa ett attraktivt seniorboende/ äldreboende i Hjältevad – medborgarförslag ....... 32
Ks § 287 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS ......................................... 33
Ks § 288 Tilläggsyttrande efter granskningsutlåtande för förslag till vägplan för ombyggnad av
väg 40, delen Nässjö – Eksjö ..................................................................................................... 34
Ks § 289 Reviderad arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan ............................ 38
Ks § 290 Ungdomsledarpris ...................................................................................................... 39
Ks § 291 Utdelning från Sjöstedtska fonden ............................................................................. 40
Ks § 292 Ansökan ur kommunstyrelsens integrationspott – Emilkraften .................................. 41
Ks § 293 Ansökningsanvisningar stiftelser................................................................................ 44
Ks § 294 Riktlinjer och rutin för Företagshälsovård.................................................................. 46
Ks § 295 Delegationsordning - revidering ................................................................................. 47
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Ks § 268 Kråkeberg 1:1 Abborravik
Dnr 2018-SbN0089
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna köpekontrakt för fastigheten Kråkeberg 1:1, motsvarande ca
10 000 kvm till ett pris om 1 000 000 kr enligt köpekontrakt, till Eksjö
Motorrcentrum AB.
Ärendebeskrivning
Området utgörs av en till huvuddelen grovterraserad yta som är beläget i
kvarteret Pumpen Abborravik och ligger norr om befintliga
handelsverksamheter.
Det avsedda området är i detaljplan avsett för bilservice, handel med mera, och
lokaliseringen är väl lämpad för denna typ av verksamhet.
Försäljningen innebär ett åtagande för kommunen att bygga ut anslutande gata
till den nya fastigheten.
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) att kommunen avyttrar del av fastigheten Kråkeberg 1:1
motsvarande ca 10 000 kvm, till ett pris om 1 000 000 kr enligt köpekontrakt till
Eksjö Motorrcentrum AB.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ledningsutskottets
förslag till beslut, om att avyttra del av fastigheten Kråkeberg 1:1 motsvarande
ca 12 500 kvm till ett pris om 1 250 000 kr köpekontrakt, till Eksjö
Motorcentrum AB, mot Annelie Häggs ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2018-11-08
Köpekontrakt 10.000 kvm med tillhörande kartbilaga.
Köpekontrakt 12.500 kvm med tillhörande kartbilaga.
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 192
__________________________________________________________
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
Kommunstyrelsen
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Ks § 269 Åtgärder där utfall avviker stort ifrån
styrkortsmål
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att godkänna lämnad rapport,
att uppföljning av hur arbetet går ska ske i samband när bokslut 2018 och
delårsbokslut 2019 behandlas, samt
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunens övergripande verksamhetsuppföljning har sedan flera år tillbaka
skett med metoden balanserad styrning. Styrkorten fokuserar på fyra
verksamhetsområden, vilka är attraktivitet, hållbar utveckling, utveckling och
omsorg om barn och unga samt utveckling och omsorg om vuxna. Varje
verksamhetsområde följs upp utifrån fyra olika perspektiv, vilka är
brukarperspektivet, processperspektivet, medarbetarperspektivet och
resursperspektivet. Måluppfyllelsen redovisas i form av en femgradig skala. De
flesta målen mäts via en standardskala enligt följande:
Måluppfyllelse i intervallerna
Full måluppfyllelse eller bättre
90-99 procent
75-89 procent
50-74 procent
0-49 procent

Betyg
5
4
3
2
1

Om utfallet avviker väsentligt i förhållande till målet ska det finnas en plan för hur
högre måluppfyllelse ska uppnås. Styrkortsutfallet redovisas i delårsrapport per
sista juni och i årsredovisning per sista december. När kommunstyrelsen
behandlade (Ks § 186, 2018-09-04) delårsrapporten per 2018-06-30 beslutade
kommunstyrelsen att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsen 4
december redovisa handlingsplaner för att de mål som i delårsrapporten har betyg
1-3 ska höja sin måluppfyllnad till betyg 4-5.
Styrkortet innehåller 30 framgångsfaktorer och 38 mål. Vid delårsrapporten var
det sex mål som hade betyg 1, sex mål som hade betyg 2 och fyra mål som hade
betyg 3. Förvaltningen har sammanställt vad som görs och vad som behöver göras
för att uppnå en högre måluppfyllnad för dessa mål.

Justerandes sign

Uppföljning av hur arbetet går med åtgärderna för att uppnå en högre
måluppfyllelse kommer att ske i samband när bokslut 2018 och delårsbokslut
2019 behandlas. Redogörelse för arbetets gång kommer också ske i samband med
bokslutsberedning i februari och budgetberedningen som är i april och augusti.
Utdragsbestyrkande
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Målen redovisas nedan,
•

Aktuella utvecklingsprogram för specificerade orter. Två av
utvecklingsprogrammen genomförda eller delvis genomförda under perioden
2018-2020 (not A)

•

Privatpersoner och företag ska på ett enkelt sätt få service med hög kvalité
med stöd av IT/E-tjänster

•

90 % upplevelse av bra bemötande, tillgänglighet, information, kompetens,
rättssäkerhet och effektivitet i all kontakt med kommunens
myndighetsutövning.

•

Mängden matsvinn i de kommunala verksamheterna uppgå till max 25 gr/
portion under perioden 2018-2020

•

Andelen kommunala fordon som uppfyller de nationella miljökriterierna ska
uppgå till minst 60% år 2020 och 100 % år 2025 . (2016=54%)

•

Erbjuda alla plats i förskola, fritidshem och nattis senast fyra månader efter
inkommen ansökan.

•

Alla elever ska ha minst 94% närvaro i skolan.

•

Andelen elever med godkänt i alla ämnen ska öka från 73% till 85%

•

Antalet ej gynnande beslut i förvaltningsrätt ska minska (jmf föregående år)

•

75 procent av ungdomar med avslutad utredning eller insats från
socialtjänsten ska inte vara i behov av ytterligare insatser inom ett år.

•

Högst 40 hushåll med andrahandskontrakt.

•

Den totala sjukfrånvaron ska uppgå till max 5 %

•

Frisktal: Minst 75 % av medarbetarna ska ha 5 eller färre sjukskrivningsdagar
senaste 12 månaderna

•

90 % förståelse för ekonomiska samband bland budgetansvariga

•

90 % förtroende för ekonomiska styrprocesser bland budgetansvariga

•

Inom tilldelad budgetram skapa största möjliga värde för pengarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef, 2018-11-09
Bilaga Kommunstyrelsens styrkort, delår 2018
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-04, § 186
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 204
___________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
Biträdande ekonomichef
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Ks § 270 Mediacenters delårsrapport 2018-06-30
Dnr 2018-KLK0173
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Helårsprognosen för år 2018 innebär ett resultat om 255 tkr, vilket även
motsvarar förväntat balanskravsresultat. Om prognosen infaller skulle det
innebära att kommunalförbundets ekonomi kommer att vara i balans för helåret
2018. Revisorerna anses ha tillräckliga underlag till sin bedömning om målens
uppfyllandegrad och kan med viss sannolik också bedöma att den lagda
helårsprognosen kommer att kunna hållas. Det finns dock såväl risker som
möjligheter i lagd helårsprognos.
Vid revisorernas bedömning om rimligheten i att helårsprognosen kommer att
hållas, finns alltid en viss risk för att vissa fordringar eller avsättningar inte är
tillräckliga. Man bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats i
enlighet med den kommunala redovisningslagen och i enlighet med god
redovisningssed.
Helårsprognosen för 2018 visar på ett balanskravsresultat om 255 tkr vilket
skulle innebära att kommunalförbundets ekonomi kommer att vara i balans för
helåret 2018. Per 2018-06-30 uppgår balanskravsresultatet till -125 tkr.
Sedan tidigare finns 410 tkr avsatta i en resultatutjämningsreserv.
Beslutsunderlag
Mediacenter halvårsrapport
Delårsbokslut 2018-06-30
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018-06-30
Granskningsrapport från KPMG
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 188
______________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 271 Reglemente för Höglandets
överförmyndarnämnd 2019-2022
Dnr2018-KLK0188
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till reglemente för Höglandets Överförmyndarnämnd, samt
att Eksjö kommun föreslår att redaktionella justeringar görs i samband med
nästa revidering.
Ärendebeskrivning
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner har kommit överens om
att från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd och ett
gemensamt kansli för överförmyndarverksamheten. För den gemensamma
nämnden ska finnas ett reglemente. Reglementet ska antas av respektive
kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna.
Reglementet har beretts och utformats av en arbetsgrupp av handläggare vid
överförmyndarverksamheterna. Förslag till reglemente har varit på remiss till
kommundirektörerna i kommunerna.
Ledningsutskottet i Eksjö gav 2018-11-13 kommundirektör Tord du Rietz i
uppdrag att undersöka möjligheten att göra redaktionella justeringar i reglemente
för gemensam överförmyndarnämnd på Höglandet. Samråd har skett med
övriga kommundirektörer på Höglandet.
Eftersom kommunerna har kommit olika långt i den politiska hanteringen
föreslås att justeringen tas med vid nästa revidering av dokumentet. Justeringen
är för att förtydliga hur nuvarande text ska tolkas.
Nämndens sammansättning: Reglemente § 2
(understrykning är ny text tagen ifrån reglemente för direktionen
Höglandsförbundet).
Nämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Varje kommun utser en
ledamot och en ersättare. Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande och
en vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utses av
kommunfullmäktige i värdkommunen. Dessa väljs för två år i taget. Ordförande
och vice ordförande ska inte komma från samma medlemskommun. Turordning
för ordförandeskapet i nämnden är följande: Sävsjö, Aneby, Nässjö, Vetlanda
och Eksjö. Vice ordförandeskapet är nästkommande medlemskommun i
turordningen.
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Ersättares tjänstgöring: Reglemente § 18
(texten justerad till nedanstående, understrykningar är nya formuleringar, 3, 4
och 6 stryks eftersom de saknar betydelse)
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde ska en ersättare
tjänstgöra från samma kommun som ledamoten. En ledamot som inställer sig
under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, även om ersättaren har
trätt in i ledamotens ställe.
Ledamot eller ersättare ska inte träda in i tjänstgöring under pågående
handläggning av ett ärende. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i
överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Beslutsunderlag
Reglemente för gemensam Överförmyndarnämnd på Höglandet
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord du Rietz 2018-10-31, 2018-11-16
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 195
___________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
Aneby, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda kommuner
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Ks § 272 Samverkansavtal för Höglandets
Överförmyndarnämnd och
Överförmyndarverksamhet
Dnr 2018-KLK0189
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till samverkansavtal för Höglandets Överförmyndarnämnd
och Överförmyndarverksamhet, samt
att Eksjö kommun föreslår att redaktionella justeringar görs i samband med
nästa revidering.
Ärendebeskrivning
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner har kommit överens om
att från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd och ett
gemensamt kansli för överförmyndarverksamheten. Vetlanda kommun är
värdkommun för den gemensamma nämnden och det gemensamma kansliet.
Nämnden och kansliet ingår i Vetlanda kommuns organisation. Den
gemensamma nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i de
samverkande kommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en av
kommunerna enligt gällande lagstiftning
Samverkansavtalet har beretts och utformats av en arbetsgrupp av handläggare
vid överförmyndarverksamheterna. Förslag till samverkansavtal har varit på
remiss till kommundirektörerna i kommunerna.
Ledningsutskottet i Eksjö gav 2018-11-13 kommundirektör Tord du Rietz i
uppdrag att undersöka möjligheten att göra redaktionella justeringar i
samverkansavtal för Gemensam överförmyndarnämnd på Höglandet. Samråd
har skett samråd med övriga kommundirektörer på Höglandet. Eftersom
kommunerna har kommit olika långt i den politiska hanteringen föreslås att
justeringen tas med vid nästa revidering av dokumentet. Justeringen är för att
förtydliga hur nuvarande text ska tolkas.
Nämndens sammansättning: Samverkans avtal § 5 (understrykning är ny text
tagen ifrån reglemente för direktionen Höglandsförbundet).
Nämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Varje kommun utser
en ledamot och en ersättare. Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande
och en vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utses av
kommunfullmäktige i värdkommunen.
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Dessa väljs för två år i taget. Ordförande och vice ordförande ska inte komma
från samma medlemskommun. Turordning för ordförandeskapet i nämnden är
följande: Sävsjö, Aneby, Nässjö, Vetlanda och Eksjö. Vice ordförandeskapet är
nästkommande medlemskommun i turordningen.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal för Överförmyndarverksamheten på Höglandet
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord du Rietz, 2018-10-31, 2018-11-16
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 196
______________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
Aneby, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda kommuner
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Ks § 273 Förbundsordning för Höglandsförbundet
Dnr: 2018-KLK0221
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ny förbundsordning för Höglandsförbundet.
Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören för Höglandsförbundet har inför nästa mandatperiod
2019-2022, sett över förbundsordningen.
Ett antal justeringar föreslås genomföras. Det handlar om justering av namnet och
loggan från Höglandets kommunalförbund till Höglandsförbundet. Ett antal
laghänvisningar föreslås justeras enligt nu gällande lagstiftning. Språkliga
justeringar föreslås och även ny text föreslås komma till gällande till exempel
personuppgiftsombud.
Skrivningarna kring Höglandets kompetens och Höglandets IT föreslås ändras för
att ligga mer i linje med verksamheternas nuvarande uppdrag och ett stycke om
Höglandsförbundets kansli föreslås läggas till i förbundsordningen.
____________________________________________________________
Utdrag:
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Ks § 274 Policy för Styrning och Ledning
Dnr 2018-KLK0193
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta policy för Eksjö kommuns styrning och ledning.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att utifrån fullmäktiges presidiums förslag på tillsättning av tillfällig beredning
för framtagning av Kommunprogrammet för Eksjö kommun, uttala till samtliga
partier i kommunfullmäktige, att till fullmäktiges möte den 11 december föreslå
partiets representant för val till den tillfälliga beredningen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 6 december 2017 att ge förvaltningen i
uppdrag att utarbeta ett enkelt och effektivt system för styrning och ledning,
att delta i SKL projektet ”styrning och ledning” samt att ge förvaltningen i
uppdrag att slutredovisa uppdrag till kommunstyrelsen senast i december
2018.
Styrgruppen i projektet är kommunstyrelsens presidium och referensgrupper
är en representant från varje parti i kommunfullmäktige samt tjänstepersoner
från sektorer och bolag. Underlag till policyn har arbetats fram av analys- och
kvalitetsgruppen (AKG), som är en stödfunktion för att skapa
förutsättningar för en enklare och effektivare styrning och ledning. Arbetet
har skett i samarbete och dialog med styrgrupp och referensgrupper.
Workshops har anordnats på chefsdag och med koncernledningsgrupp och
referensgrupper. AKG har studerat andra kommuners styrsystem, speciellt
Helsingborg, Stockholm, Falköping och Gislaved.
Eksjö kommun deltar i SKL projektet styrning och ledning och har under
året deltagit i träffar med andra kommuner och diskuterat styrmodeller och
haft erfarenhetsutbyte. Slutseminarium av projektet kommer ske i januari
2019.
Utgångspunkten i att arbeta fram en policy för styrning och ledning har varit
att skapa en tydlig modell för kommunkoncernen. Syftet med policyn är att
säkerställa att kommunkoncernen uppfyller de politiska målen, oavsett om
verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform. Eksjö kommuns
styrning och ledning ska ses som en ständigt pågående process med att
analysera, planera, genomföra och följa upp. Processens utformning kan se
olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå verksamheten befinner sig på,
men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga organisatoriska nivåer.
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I arbetet med policy har fokus varit att skapa en helhetsbild och en röd tråd
från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och
välkänd styrmodell för hur kommunkoncernen styr blir det enklare och
effektivare för chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr
emot, det vill säga själva innehållet. En styrmodell beskriver hur
verksamheten leds och styrs, det vill säga hur det går till att besluta vad som
ska utföras. Styrmodellen ska säkerställa att den politiska viljeinriktningen får
genomslag i verksamheterna, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara
sätt, att visionen och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning
säkras.
Styrmodellen utgår från kommuns vision ” Alla är vi Eksjö kommun” som
antogs av kommunfullmäktige 22 mars 2018. Visionen är den ledstjärna som
visar färdriktningen för kommunkoncernen, den är styrande för dess
utveckling som helhet och vägledande i styrning och ledning.
Kommunprogrammet är kommunkoncernens övergripande måldokument
för mandatperioden och beskriver den politiska viljeinriktningen.
Kommunprogrammet ska bryta ned visionen och dess fokusområden till mål
för vad som ska fokuseras på de kommande fyra åren. Kommunprogrammet
behöver utarbetas under första halvåret 2019 och beslutas i
kommunfullmäktige juni 2019.
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) att utifrån fullmäktiges presidiums förslag på tillsättning av
tillfällig beredning för framtagning av Kommunprogrammet för Eksjö kommun,
uttala till samtliga partier i kommunfullmäktige, att till fullmäktiges möte den 11
december föreslå partiets representant för val till den tillfälliga beredningen.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Annelie Häggs (C)
tilläggsyrkande mot avslag, varvid
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Policy Eksjö Kommuns styrning och Ledning
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Tingvall och biträdande ekonomichef
Simon Lennermo 2018-11-28
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 292
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 191
___________________________________________________________
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Ks § 275 Ägardirektiv 2019 med avkastningskrav
för Eksjöbostäder AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i ägardirektiv till Eksjöbostäder AB för 2019 ange avkastningskravet till 3
procent av eget kapital.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Eksjöbostäder AB har 2018-08-27 beslutat föreslå styrelsen för
Eksjö Stadshus AB förslag till nytt avkastningskrav;
- att ett långsiktigt avkastningskrav på bolaget ska uppgå till 3 procent på eget
kapital, innefattande en period om 3-4 år med möjlighet till variation mellan
åren,
- att avkastningskravet för 2019 ändras till 3 procent.
Beslutsunderlag
Eksjöbostäder ABs beslut 2018-08-27
Eksjö Stadshus ABs beslut 2018-11-13 § 56
___________________________________________________________
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Ks § 276 Ägardirektiv för Eksjö
Kommunfastigheter AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera den del av ägardirektivet för Eksjö Kommunfastigheter 2019 som
avser Bolagets ändamål och syfte, enligt följande;
Bolaget ska
- svara för all uthyrning av lokaler och därmed sammanhängande tjänster till
kommunens verksamheter i det egna fastighetsbeståndet
- vara behjälplig vid all extern förhyrning av lokaler
- erbjuda ändamålsenliga lokaler för den kommunala verksamheten, vilken även
kan omfatta verksamhet som drivs på entreprenad, inom kommunens
verksamhetsområde
- utifrån sitt kompetensområde bistå kommunen med planeringsunderlag, samt
medverka i strategisk planering.
Ärendebeskrivning
Eksjö Kommunfastigheter AB har beslutat föreslå styrelsen för Eksjö Stadshus
AB att skrivningen i bolagets ägardirektiv ändras vad gäller bolagets ändamål och
syfte.
Gällande ägardirektiv är formulerat enligt följande.
Bolagets ändamål
Syfte
Bolaget ska
- svara för all uthyrning av lokaler och därmed sammanhängande tjänster till
kommunens verksamheter, antingen i det egna fastighets bestånd eller genom
extern förhyrning.
- erbjuda ändamålsenliga lokaler för den kommunala verksamheten, vilken även
kan omfatta verksamhet som drivs på entreprenad, inom kommunens
verksamhetsområde
- utifrån sitt kompetensområde bistå kommunen med planeringsunderlag, samt
medverka i strategisk planering.
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Följande formulering föreslås istället:
Bolagets ändamål
Syfte
Bolaget ska
- svara för all uthyrning av lokaler och därmed sammanhängande tjänster till
kommunens verksamheter i det egna fastighets bestånd.
- vara behjälplig vid all extern förhyrning av lokaler
- erbjuda ändamålsenliga lokaler för den kommunala verksamheten, vilken
även kan omfatta verksamhet som drivs på entreprenad, inom kommunens
verksamhetsområde.
- utifrån sitt kompetensområde bistå kommunen med planeringsunderlag,
samt medverka i strategisk planering.
___________________________________________________________
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Ks § 277 Höglandsförbundet – delårsrapport per
2018-06-30
Dnr 2018-KLK0222
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Höglandets Kommunalförbund visar för perioden januari-juni 2018 ett resultat
om 1457 tkr, vilket jämfört med 2017 är en förstärkning av resultatet med 857 tkr.
Höglandsförbundets investeringsvolym under första halvåret 2018 uppgick till
3 874 tkr, vilket var en minskning i förhållande till första halvåret 2017.
Minskningen beror till stor del på att några projekt fakturerades kunderna direkt
istället för att bli investering och flera investeringsprojekt påbörjades och kommer
att slutföras först under sista halvåret 2018.
Revisorerna noterar att Höglandsförbundet per 2018-06-30 lever upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att resultatet är förenligt med
de verksamhetsmål om god ekonomisk hushållning som följs upp i
delårsrapporten. Redovisningen av måluppfyllelsen har en tydlig koppling till
direktionens mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2018
Revisionsskrivelse från förtroendevalda revisorer
Utdrag delårsrapport Höglandsförbundets direktions protokoll 2018-09-28
Granskning av delårsrapport Höglandsförbundet 2018
__________________________________________________________
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Ks § 278 Revidering av avgifter för
stadsvandringar och visningar
Dnr: 2018-Tun0132
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att avgiften för stadsvandringar höjs till 1 200 kronor per grupp upp till 20
personer, samt 60 kronor per person därutöver. Max 35 personer i varje grupp,
att för skolgrupper från andra kommuner ta ut en avgift om 600 kronor för
stadsvandring, program vid Eksjö museum eller visning av Aschanska gården,
under skoltid,
att alla skolor i Eksjö kommun även fortsättningsvis får en fri visning per klass
och år,
att höja priset för en visning vid Eksjö museum till 1 200 kronor/ grupp, max 20
personer i varje grupp, samt
att höja priset för grupper som besöker museet på egen hand till 60
kronor/person, för grupper om minst 10 personer.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-18, att återremittera tjänsteskrivelse med
förslag om ändrade avgifter för stadsvandring och visningar, med återredovisning
till kommunstyrelsen för förtydligande.
Eksjö kommuns avgifter för stadsvandringar är låga i jämförelse med liknande
verksamheter på andra platser. En jämförelse har gjorts med andra städer. För att
kunna rekrytera guider och erbjuda en vettig ersättning till dessa behöver
avgifterna höjas.
I dagsläget kostar en stadsvandring 50 kronor per person, med ett minimiantal på
10 personer.
Eksjö museum föreslår att avgiften höjs till 1 200 kronor/ grupp upp till 20
personer, samt 60 kronor per person därutöver. Max 35 personer i varje grupp.
Skolgrupper från andra kommuner betalar 600 kronor för ett program på Eksjö
museum, 500 kronor exklusive moms för en stadsvandring och 500 kronor för en
visning på Aschanska gården. Eksjö museum föreslår att avgiften blir 600 kronor
inklusive moms, oavsett vilken typ av visning det handlar om. Detta gäller under
skoltid, vardagar kl. 8-16, och upp till gymnasienivå. Övriga skolor räknas som
vanliga grupper.
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Skolor från Eksjö kommun erbjuds en fri visning per klass och år.
Även avgifterna för visningar vid Eksjö museum behöver ses över och följa
prissättningen för stadsvandringar.
Jämförelse med liknande städer för stadsvandringar:
Hjo: 1 200 kronor/grupp, upp till 20 personer, om flera +60 kronor/person.
Öppna stadsvandringar 60:-/person.
Nora: 1-50 personer betalar 1 625 kronor.
Mariefred: 800 kronor exkl. moms för en timme, därefter 100
kronor/halvtimme.
Trosa: 1 200 kronor för en timme, max 50 personer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från museichef Pia Löfgren, 2018-09-07
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02, § 221
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-18, § 12
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-11-14 § 145
__________________________________________________________
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Ks § 279 Nya avgifter biljettförsäljning vid Eksjö
Tourist center
Dnr 2018-Tun0165
Beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att tillämpa nya avgifter för biljettförsäljning vid Eksjö Tourist center enligt
upprättat förslag,
att nya priser gäller både externa och interna arrangemang
att serviceavgift per såld biljett 0-99 kronor höjs till 10 kronor
att serviceavgift per såld biljett 100-199 kronor höjs till 20 kronor, samt
att serviceavgift per såld biljett från 200 kr höjs till 30 kronor.
Ärendebeskrivning

Eksjö Tourist center förmedlar biljettförsäljning till olika arrangemang; konserter,
teaterföreställningar, festivaler med mera. För arrangemang med biljettpris på, upp
till 75 kronor, utgår i dagsläget ingen avgift. Arbetet med förmedling av dessa
biljetter är dock detsamma, det vill säga försäljning, redovisning och utbetalning.
En reviderad avgift föreslås för förmedling av biljettförsäljning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från museichef Pia Löfgren, 2018-10-19
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-11-14 § 146
___________________________________________________________
Utdrag:

Museichef
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-12-04

Sammanträdesdatum

23 (60)

Ks § 280 Höjning av taxa för rengöring och taxa
för brandskyddskontroll enligt lagen om skydd
mot olyckor
Dnr 2018-KLK0187
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
I avtalet med Skorstensfejarmästarna Syd AB gällande rengöring (sotning) framgår
att ersättningen för rengöring ska regleras årligen efter Sotningsindex enligt
Sveriges Kommuner och Landsting - SKL. Sotningsindex för 2018 är 1,58
procent enligt SKL Cirkulär 18:11.
Nytt timpris för rengöring från och med 2019-01-01 blir 447 kr exkl. moms.
(Tidigare pris 440 kr exkl. moms)
I avtalet med GÖSAB Göteborgs Östra Sotningsdistrikt AB framgår att
ersättningen för brandskyddskontroll ska regleras årligen efter Sotningsindex
enligt SKL. Sotningsindex för 2018 är 1.58 procent enligt SKL Cirkulär 18:11.
Nytt timpris för brandskyddskontroll från och med 2019-01-01 blir 518 kr exkl.
moms. (Tidigare 510 kr exkl. moms).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från räddningschef Micael Carlsson, 2018-10-31
SKL Cirkulär 18:11
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 200
___________________________________________________________
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Ks § 281 Revidering delprogram operativa
insatser, handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor Eksjö kommun
Dnr 2018-KLK0108
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revidering av delprogram operativa insatser, handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning
Med anledning av kommunens ansträngda ekonomiska situation, uppdrog
kommunstyrelsen 2018-05-29 åt räddningstjänsten att ta fram beslutsunderlag för
reducering av utryckningsstyrkan i Eksjö med 1 tjänst per beredskapsgrupp,
sammanlagt tre tjänster.
Det innebär att om kommunfullmäktige fastställer det nya operativa
handlingsprogrammet, kommer utryckningsstyrkan i Eksjö efter reducering att
bestå av ett befäl och 6 brandmän (1 +6).
Räddningstjänstens operativa bemanning ska spegla de risker som finns i
kommunen. Den riskanalys som ligger till grund för dimensioneringen har
aktualitetsprövats och bedömningen är att den riskbild och de risker som beskrivs
i analysen fortfarande är relevanta.
Bedömningen är att utryckningsstyrkan i Eksjö, även efter förändringen, på egen
hand och i samverkan med angränsande kommuner, fortsättningsvis kommer att
ha en god förmåga att hantera de händelser som kan förväntas uppstå frekvent
inom kommunen. Däremot sjunker förmågan att hantera större eller utdragna
händelser. Vid större händelser, som brand i exempelvis Gamla stan, minskar
kapaciteten under de första viktiga 20 minuterna.
Vidare kan noteras att i samband med utdragna händelser, så som skogsbränder
och andra naturolyckor, beskärs förmågan till avlösning över tiden.
Förändringar i kommunens handlingsprogram ska sändas för samråd till
angränsande kommuner samt till Länsstyrelsen.
Yttrande utan erinran mot förslaget har inkommit från Vimmerby kommun.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från räddningschef Micael Carlsson, 2018-11-07
Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2018-10-18
Delprogram operativa insatser
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-29 § 173, 2018-10-30
Riskanalys aktualitetsprövad hösten 2018
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15 § 99, 2018-11-13, § 206
___________________________________________________________
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Ks § 282 Återlämnande av överlåten tillsyn enligt
miljöbalken
Dnr 2018-Sbn0088, 2018-641
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till länsstyrelsen återlämna överlåten tillsyn över Eksjö Industri AB,
Ingarps Trävaror AB, Vida Bruza AB (Hjältevad), Vida Bruza AB (Bellö),
samt Wallnäs AB, samt
att återlämnandet sker den 1 januari 2019.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen beslutade 2008-12-19, efter begäran från kommunfullmäktige,
att från och med 1 januari 2009 överlåta tillsynen enligt miljöbalken till
dåvarande tillstånds- och myndighetsnämnden beträffande Eksjö Industri AB,
Ingarps Trävaror AB, Vida Bruza AB (Hjältevad), Vida Bruza AB (Bellö) samt
Wallnäs AB. Miljöenheten har sedan dess bedrivit tillsyn på dessa fem sågverk
utöver sitt grunduppdrag med tillsyn på anmälningspliktiga verksamheter och
övriga miljöpåverkande verksamheter.
På grund av viss personalomsättning och brist på personella resurser, har kravet
att hinna med den tillsyn nämnden enligt miljöbalken ska utföra ökat och skapat
en ohållbar situation och arbetsmiljö på miljöenheten. Förslaget är därför att
återlämna den överlåtna tillsynen på de fem sågverken till länsstyrelsen. Ett
återlämnande av dessa verksamheter innebär ekonomiskt att de årliga intäkterna
minskar. I gengäld lösgörs motsvarande tid för tillsyn på verksamheter i
nämndens grunduppdrag. Mer tillsynstid kommer därmed kunna läggas på övriga
miljöpåverkande verksamheter och regelbundna och miljömässigt rimliga
tillsynsintervaller för dessa verksamheter kan skapas. Ett återlämnande innebär till
en början mindre tillsynsintäkter och även svårare att uppnå
samhällsbyggnadsnämndens beslut om 60 procentig kostnadstäckningsgrad.
Däremot ges en möjlighet att uppnå kraven enligt miljöbalken. På sikt bedöms
tillsynsintäkterna hamna i nivå med nuvarande intäkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöchef Monica Kollberg, 2018-11-07
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2018-11-14, § 223
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Ks § 283 Aktivt arbete för att effektivisera den
kommunala förvaltningen i Eksjö – motion
Dnr: 2018-KLK0046
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, att införa denna algoritm när förutsättningarna har
tillskapats i det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine.
Ärendebeskrivning
Sven-Olof Lindahl (L) beskriver i sin motion att utmärkelsen Guldlänken har
funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest innovativa
förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige.
År 2017 gick priset till Trelleborgs kommun som genom sin
arbetsmarknadsförvaltning radikalt har förändrat sitt arbete med
försörjningsstöd och lyckats minska handläggningstiderna med 90 procent, och
samtidigt minskat sina kostnader. I Trelleborg arbetas med en avancerad
processautomatisering och artificiell intelligens, spritt även till andra
verksamhetsområden.
Tillgången till nyckelpersoner inom ett antal sektorer och kommunens
ekonomiska läge är sådant att alla möjligheter till rationaliseringar måste
tillvaratas. Sven-Olof Lindahl yrkar därför att förvaltningen i Eksjö kommun får
i uppdrag att ta del av förändringsarbetet i Trelleborg, och snarast införa det
som är tillämpligt, och som innebär rationalisering av kommunens förvaltning.
Det som Trelleborg arbetat fram är en digital lösning vid ansökan om
ekonomiskt bistånd. Det är den sökande som själv registrerar alla uppgifter.
Handläggningen sker därefter med hjälp av en algoritm (robot). Innovationen
möjliggör att den sökande får besked inom 24 timmar. Ett beslut som kan
jämföras med 7-9 dagar, då stödet hanteras med pappersansökningar. Cirka 75
procent av ansökningar sker via webben. Därmed skapar den digitala lösningen
total tillgänglighet för den sökande som kan gå in och registrera sin ansökan när
som helst på dygnet.
Att automatisera processer kommer initialt att innebära en ökad kostnad för
investering, samt ökad arbetsbelastning för verksamhetsutveckling och
förändring av processer och rutiner.
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På sikt är tänkbara effekter av automatisering bland annat frigörande av tid hos
personal som innebär mindre administration och mer klientkontakt, snabbare
handläggning av vissa ärenden och minskad risk för felbeslut. Även
tillgängligheten till tjänsten ökar, då en automatiserad tjänst kan vara tillgänglig
dygnet runt.
2019-2020 kommer Eksjö kommun att implementera ett nytt
verksamhetssystem, Pulsen Combine. Verksamhetssystemet berör större delen
av sociala sektorn, däribland ekonomiskt bistånd.
Ekonomiskt bistånd är enligt preliminär plan från Pulsen Combine, den första
verksamheten att införa verksamhetssystemet. Enligt försäljningschefen hos
Pulsen Combine, håller företaget på att se över förutsättningar för
automatisering/RPA, inte bara kopplat till ekonomiskt bistånd, utan även andra
processer. Sektorn kommer att ansluta så fort förutsättningar ges.
Beslutsunderlag
Motion från Sven-Olov Lindahl (L) 2018-03-05
Kommunfullmäktigs beslut 2018-03-22
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-03
Socialnämndens beslut 2018-11-14
Tjänsteskrivelse från socialchef Patrik Karlsson, 2018-10-31
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 284 Förvaltningskostnader för Stiftelsen
Wilhelm och Emelie Tesch minne
Dnr 2018-KLK0039
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Christer Ljung (L) har skrivit en motion angående förvaltningskostnader för
Stiftelsen Wilhelm och Emelie Tesch minne, daterad 2018-02-14.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska avstå
från den del av stiftelsens förvaltningskostnader som överstiger stiftelsens
resultat efter övriga lagenliga kostnader.
Kommunstyrelsen beslutade, 2018-10-02 § 233, att återremittera ärendet för
ytterligare utredning av samtliga stiftelsers förvaltningskostnader, och för att
undersöka lagligheten i att inte ta ut avgift.
Det finns för närvarande 31 stiftelser som kommunen förvaltar medel för.
Förvaltningskostnaden, 0,4 procent av stiftelsernas egna kapital, är fastställd i
”Riktlinjer och anvisningar för Eksjö kommuns förvaltade fonder” som
antogs av kom-munfullmäktige 2017-11-16 § 207. Stiftelserna betalade totalt
28 tkr i förvaltnings-kostnad exklusive moms till kommunen 2017.
Nuvarande grundprincip som tillämpas i kommunkoncernen är att
respektive kollektiv ska stå för sina kostnader och där skattekollektivet ska
bekosta kommunala välfärdstjänster.
Stiftelsemedel är skänkta av personer till specifika och välgörande ändamål.
Stiftelsens medel och dess avkastning ska täcka även administrativa
kostnader som behövs för att förvalta stiftelsen. I motionen föreslås att
skattemedel ska bekosta stiftelsens administration. I de flesta stiftelser är
ändamålen sådana att kommunen inte kan an-vända skattemedel till stöd för
dem då ändamålet går emot likställighetsprincipen
(kommunallagen 2 kap 3§) och gynnar enskilda personer. Då kommunen
biträder styrelsen med administrativt stöd tas självkostnad ut och den är inte
beroende av hur hög räntan är. Förslaget i motionen innebär att stiftelsens
administrativa kostnader ska täckas av skattemedel när avkastningen är låg.
Kommunen bör ta ut självkostnad för tjänsten oavsett avkastning för att inte
bryta mot likställighetsprincipen i kommunallagen eller grundprincipen som
tillämpas i kommunkoncernen att respektive kollektiv ska stå för sina
kostnader. Därför föreslås att motionen avslås.
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Att avkastningen varit låg för stiftelserna vid det låga ränteläge som varit, är
ett problem. För att möjliggöra högre avkastning har finanspolicyn
reviderats. Stiftelsemedel placerats i Nordea Donationsmedelsfond under
2018 med högre avkastning än tidigare placering på bankkonto. Därmed bör
stiftelserna åter kunna erhålla avkastning för utdelning till sitt ändamål och
bekosta administration utan att kapitalet minskar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors 2018-11-09
Motion angående förvaltningskostnader för Stiftelsen Wilhelm och Emelie
Tesch minne, 2018-02-14
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02, § 233
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 193
Stiftelsen Wilhelm och Emelie Tesch beslut 2018-11-30
__________________________________________________________
Utdrag:
Kommunfullmäktige
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Christer Ljung
Stiftelsen Wilhelm och Emelie Tesch
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Ks § 285 Trafiksituationen vid Ränneborg –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0150
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2018-10-02, § 234, remitterat rubricerat medborgarförslag
till samhällsbyggnadsnämnden.
Sören Larsson, Eksjö, föreslår i rubricerat medborgarförslag att antalet
parkeringsplatser vid Ränneborg behöver utökas eftersom parkeringen ofta blir
fullbelagd, vilket medför en olycksrisk. Förslagsställaren påtalar att det idag finns
en outnyttjad markplätt mellan Ränneborg och Breviksvägen som skulle kunna
göras om till en enkel parkering. Vidare föreslås att trafiken för att lämna och
hämta separeras från parkeringen genom en enkel körslinga. Ett enklare räcke eller
en avbalkning för att definiera in- och utfarterna skulle också behövas anser
förslagsställaren.
Utifrån samhällsbyggnadssektorns bedömning finns det ytmässiga förutsättningar
samt goda möjligheter att skapa trafiksäkra in- och utfarter till en ny parkeringsyta.
Samtidigt finns det i dagsläget parkeringsytor längre ifrån området.
Fritidschefen har informerat om att åtgärder för utökning av parkering vid
Ränneborg finns med i fritidsenhetens långsiktiga plan, men är dock inte aktuellt i
närtid.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag Sören Larsson, 2018-08-17
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Alf Lundberg, 2018-11-05
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-20, § 164
Kommunstyrelsens beslut, 2018-10-02, § 234
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-11-14 § 224
Utdrag:

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Sören Larsson
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Ks § 286 Skapa ett attraktivt seniorboende/
äldreboende i Hjältevad – medborgarförslag
Dnr: 2018-KLK0127
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
I medborgarförslag framförs att kommunen ska skapaseniorbostäder/äldreboende
i centrumhuset i Hjältevad (Strandvägen 2A och B) Huset som avses är idag en
eftersatt hyresfastighet med ett attraktivt läge nära sjön (många lägenheter har
utsikt mot vatten).
Sociala sektorn i dialog med Eksjö Bostäder/Eksjö kommunfastigheter och
samhällsbyggnadssektorn, behöver mer strategiskt se över eventuella behov inom
en 3-5 årsperiod, om det är vårdboende/demensboendeplatser som efterfrågas.
Idag klarar man uppdraget med de befintliga särskilda boendeplatser som finns.
Om ett nytt äldreboende ska byggas, måste man analysera utformningen på
boendet, om det exempelvis ska vara enplans eller flera plan. I utredningen bör
även ses över om man kan ändra inriktning på de idag befintliga särskilda
boendeplatserna. Rekryteringsutmaningen är också en faktor att ta med i
beräkningen när boendeplacering planeras.
Gällande trygghetsboende, behöver man även här utreda hur efterfrågan ser ut
idag på Snickaren, Tuvan, samt på Bobinen, för att därefter kunna ta ställning till
hur man ska gå vidare i processen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-06-05
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04
Tjänsteskrivelse från socialchef, Patrik Karlsson, 2018-11-05
Socialnämndens beslut 2018-11-14 § 147
__________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 287 Rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS
Dnr: 2018-SocN0039
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § skyldighet att till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på
nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.
Enligt 16 kap 6 h § ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd till
kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per
kvartal.
Socialnämnden har också genom lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till Inspektionen för vård och
omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på
individnivå. Enligt 28 f-g §§ LSS ska denna statistikrapportering lämnas från
socialnämnd till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en
gång per kvartal.
Det är en person som väntar på särskilt boende sedan i maj 2018. Hen har vid två
tillfallen blivit erbjuden boende men tackat nej.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2018-11-13
Socialnämndens beslut 2018-11-14 § 148
__________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 288 Tilläggsyttrande efter
granskningsutlåtande för förslag till vägplan för
ombyggnad av väg 40, delen Nässjö – Eksjö
Dnr 2014-0665
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge tilläggsyttrande efter granskningsutlåtande för förslag till vägplan för
ombyggnad av väg 40, delen Nässjö-Eksjö, enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Trafikverket planerar för ombyggnad av väg 40, delen Nässjö-Eksjö, till en
mötesfri 2+1-väg med mitträcke. Förslag till vägplan var ute för granskning under
perioden 2018-06-11 till 2018-08-10. Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, §
206, att avge yttrande till Trafikverket enligt upprättat förslag.
Trafikverket ger nu de som lämnat synpunkter möjlighet att lämna ytterligare
synpunkter på förslaget efter det att Trafikverket kommenterat inkomna
synpunkter i sitt granskningsutlåtande.
Sammanfattningsvis ställer sig Eksjö kommun positiv till förslaget. Eksjö
kommuns synpunkter på förslaget är bland annat att framkomligheten under
byggtiden måste förtydligas. Under byggtiden kommer flera verksamheter och
föreningar att påverkas. Information om hur tillfart ska ske under byggtiden är
mycket viktigt. Vidare saknar Eksjö kommun en analys av påverkan på
utryckningstider samt redovisning av hur och var balkräckesektioner kan flyttas
vid behov. Eksjö kommun förväntar sig en utökad dialog i val av bästa möjliga
teknik vid det kritiska passet mellan Norra och Södra Vixen samt en grundlig
genomgång av den nya vägens funktion utifrån ett säkerhetsperspektiv för både
människa och miljö. Gällande busshållplatserna vid Persö förordar Eksjö
kommun att i de fall det inte går att lösa en planskild passage, att busshållplatserna
flyttas öster ut vid befintlig tunnel strax väster om Abborraviksrondellen.
Redovisas Trafikverkets sammanfattning av Eksjö kommuns synpunkter följt av
Trafikverkets kommentarer av dessa. Eksjö kommun avger därefter ett par
förtydliganden.
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25 Eksjö kommun
Företrädare:
Kommunstyrelsens ordförande, Annelie Hägg,
Räddningschef Micael Carlsson,
Samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring
25.1
Eksjö kommun framför att de ställer sig positiva till förslaget.
25.2
Eksjö kommuns Samhällsbyggnadssektor gör bedömningen alt vägplaneförslaget
försörjer samtliga målpunkter utmed vägen på ett tillfredsställande sätt utifrån
nulägessituationen.
25.3
Framkomligheten under byggtiden måste förtydligas. Mycket viktigt med
information om hur tillfart till fastighet ska ske under byggtiden.
25.4
Viktig med tillgänglighet för kollektivtrafik under byggtiden.
25.5
Eksjö kommun saknar en analys av påverkan på utryckningstider samt
redovisning av hur och var balkräckessektioner kan flyttas vid behov.
25.6
Eksjö kommun förväntas en utökad dialog i val av bästa möjliga teknik vid det
kritiska passet mellan Norra och Södra Vixen.
25.7
Eksjö kommun önskar även en grundlig genomgång av den nya vägens funktion
utifrån ett säkerhetsperspektiv för både människor och miljö.
25.8
Eksjö kommun förordar i det fall det inte går att lösa en planskild passage vid
Persö att busshållplatserna flyttas öster ut vid befintlig tunnel strax väster om
Abborraviksrondellen.
Eksjö kommun tar upp kommentarer till tidigare framförda synpunkter vilka
tillgodosetts i olika grad vilket kommenteras och utvecklas i förklarande text.
Kommentarer från Trafikverket Region Syd:
25.1
Trafikverket noterar att Eksjö kommun ställer sig positiva till förslaget.
25.2
Trafikverket konstaterar att Eksjö kommun gör bedömningen att
vägplaneförslaget försörjer samtliga målpunkter utmed vägen på ett
tillfredsställande sätt.
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25.3
I samband med genomförandet av objektet kommer detta att beaktas. Såväl
fastighetsägarna som allmänheten kommer att erhålla information om hur de
påverkas av byggnationen. Samtliga fastigheter kommer att kunna nås under
byggtiden.
25.4
Krav på tillgängligheten för kollektivtrafiken under byggtiden kommer att
behandlas/kravställs i samband med upprättande av förfrågningsunderlaget.
25.5
Restiden på aktuellt vägavsnitt har beräknats minska med ca 1 min. Vägräcken
föreslås utformas med balkräcke och kommer endast undantagsvis förses med
öppningsbara sektioner. På delsträckor med endast 1 körfält har vägen försetts
med nödfickor. Längs sträckan finns öppningar i mitträcket där möjlighet finns att
vända. Vägsektionen är utformad med en fri öppning pli minst 5,1 m vilket
möjliggör att brådskande ambulanstransporter kan ta sig förbi. Framkomligheten
vid utryckning underlättas med föreslagen lösning.
25.6
Samråd har hållits redan under framtagandet av vägplanen. Vägplanen och dess
nya bro underlättar för att förverkliga kommunens planer på fördjupning av
kanalen mellan sjöarna. Dessa arbeten kommer att behöva samordnas och
beroende vem som kommer först tidsmässigt med utförandet kommer olika
åtgärder behöva vidtas. Detta kommer att krav ställas i Trafikverkets
förfrågningsunderlag. Där det även kommer alt klargöras i samråd i samband med
den fortsatt projektering för framtagande av förfrågningsunderlaget hur
utförandet ska gå till.
25.7
Trafikverket har tidigare vid möten med kommunens tjänstemän informerat om
motiv för valt utförande. Bland annat har dialog förts om utformningen av
anslutningen till Persös ridanläggning. Trafik-verket kommer att kontakta
kommunen för ytterligare samråd.
25.8
Då det i anslutning till Abborrarondellen idag finns två busshållplatser på
"Eksjösidan" om rondellen anser Länstrafiken att det med ytterligare två
busshållplatser omedelbart efter rondellen i anslutning till befintlig GC-port blir
onödigt tätt mellan busshållplatserna, vilket inverkar menligt på totala restiden
mellan Eksjö och Nässjö.
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Eksjö kommun vill framföra följande förtydliganden till Trafikverket;
25.2
Eksjö kommun vill poängtera att av- och påfarter bedömts utifrån nuvarande
trafikbelastning och att framtida ökningar beskrivits för att Trafikverket ska kunna
göra rätt ställningstaganden för nivåerna av- och påfarternas standard och
utformning utifrån ett långsiktigt perspektiv.
25.8
Eksjö kommun delar inte Trafikverkets och Länstrafiken bedömning av att
restiden skulle försämras om busshållplatserna placeras närmare rondellen. Då
busshållplatserna vid Persö tas bort och flyttas närmare rondellen blir
konsekvensen i det fallet inga tillkommande busshållplatser samt att
busshållplatserna lokaliseras till ett avsnitt av vägen där hastigheterna är låga och
därmed bör den totala restiden istället minska. Ytterligare positiva effekter av en
sådan lokalisering är den direkta närheten till fler bostäder och arbetsplatser samt
trafiksäkerheten då det i anslutning till denna lokalisering finns en gång- och
cykeltunnel.
I övrigt har Eksjö kommun ingen erinran.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04, § 206
Förslag till yttrande, 2018-08-15
Begäran om fastställelse, 2018-11-05
Granskningsutlåtande, 2018-09-24
Tjänsteskrivelse, 2018-11-14
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-11-14, § 225
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 289 Reviderad arbetsordning för
Primärkommunalt samverkansorgan
Dnr 2018-KLK0192
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att godkänna ny arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan med
ikraftträdande den 1 januari 2019.
Ärendebeskrivning
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) beslutade 2018-06-14 att ge
utvecklingschefen för Kommunal utveckling, i uppdrag att till PKS sammanträde
den 11 oktober, ta fram ett förslag avseende ny arbetsordning, enligt PKS
önskemål om ändringar och förtydliganden. PKS förde då en diskussion avseende
behovet av att i arbetsordningen genomföra följande justeringar och
förtydliganden;
•
•
•
•

•

Under rubriken Verksamhetsområden ska ordet ”regional” tas bort i
sista meningen, det ska stå utvecklingschefen för Kommunal utveckling.
Under rubriken Ordföranden ska det tydliggöras under punkt 2 att
samverkan främjas med Regionstyrelsen och nämnderna i Region
Jönköpings län.
Under rubriken Ordföranden ska en punkt läggas till om att
ordföranden för PKS ska genomföra årliga medarbetarsamtal med
Kommunal utvecklings utvecklingschef.
Formuleringen under rubriken Ersättning till förtroendevalda ändras till
följande; PKS svarar för arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst,
resekostnader och andra ersättningar för ersättare och revisorer.
Arvoden och ersättningar fastställs av PKS. Om ersättare eller revisorer
är heltidsarvoderade utgår ingen annan ersättning.
Formuleringen under rubriken Övrigt kompletteras med följande;
Vid rekrytering av ny utvecklingschef för Kommunal utveckling ska
PKS presidium vara aktiv i hela rekryteringsprocessen.

Beslutsunderlag
Utvecklingschef Kommunal utveckling Region Jönköpings län
Ola Götesson - missiv 2018-10-17
Reviderad Arbetsordning för PKS 2018-10-17
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 194
___________________________________________________________
Utdrag:

Kommunal utveckling Region Jönköpings län
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Ks § 290 Ungdomsledarpris
Dnr 2018-Tun0171
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt
att Eksjö kommuns ungdomsledarpris 2018 tilldelas Eva Ljunggren, Equmenia
Eksjö.
Ärendebeskrivning

Sedan 1991 delar Eksjö kommun ut ett ungdomsledarpris.
Priset är på 10 000 kr och ska utgöra en uppmuntran till en välförtjänt
ungdomsledare, verksam i det ideella föreningslivet i Eksjö kommun.
Såväl enskilda som organisationer kan föreslå kandidater, men kommunen kan
även utse pristagare mot bakgrunden av egen kunskap om föreningslivet.
Fritidsutvecklare Kim Forsman redovisar för styrelsen nominerad kandidat till
Eksjö kommuns Ungdomsledarpris 2018 med följande motivering,
Ända sedan 1980-talet har Eva Ljunggren, med stort engagemang, följt och fostrat
flera generationer av scouter. Hon ser med omsorg till den enskilde så att tiden
som scout ska bli så bra som möjligt inom livets alla områden.
___________________________________________________________
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Ks § 291 Utdelning från Sjöstedtska fonden
Dnr: 2018-SocN0061
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår Direktionen för Sjöstedtska fonden besluta
att godkänna förslag till utdelning ur Sjöstedtska fonden för år 2018.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomiavdelningen finns 9 784 kronor att fördela.
Enligt fondens stadgar ska ändamål delas ut till i första hand fyra fattiga ogifta
döttrar efter avlidna borgare. Därefter finns ytterligare fem ändamål innan den
sista ändamåls beskrivning kommer som beskriver att "Julgåva åt fattiga
ålderstigna och välkända i staden" ska få ta del av fonden.
Begreppet fattig används inte längre för att beskriva någons ekonomiska situation.
Inom EU beskrivs att om man har mindre än 60 procent av medianinkomsten är
man fattig. Eksjö kommun kommer använda det som ett riktmärke vid prövning
av ansökningar.
Den senast redovisade nettomedianinkomsten för vuxna 20 år och äldre i Eksjö
kommun är från 2016. Den var då 217 229 kr, och 60 procent av den är 10 861 kr
per månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Gunilla Bergdalen 2018-11-06
Socialnämndens beslut 2017-11-14 § 151
__________________________________________________________
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Ekonomikontoret
Sjöstedtska fonden
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Ks § 292 Ansökan ur kommunstyrelsens
integrationspott – Emilkraften
Dnr 2018-KLK0190
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att för förstudien bevilja Emilkraften 300 000 kr ur utvecklingspotten,
att avsätta 100 000 kr ur utvecklingspotten till extern processledning, kopplad till
SKL:s nätverk för medborgardialog i komplexa frågor kring integration,
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med förstudien i enlighet med
kommunens vision och integrationspolitiskt program, samt
att förstudien ska innefatta Mariannelund, Ingatorp, Hjältevad och Bruzaholm
med omnejd, samt att lokala aktörer ska knytas till projektet.
Ärendebeskrivning
Emilkraften har i en skrivelse 2018-11-05, ansökt om ett bidrag om 300 000 kr ur
kommunstyrelsen integrationspott för föreningar, för att kunna genomföra en
förstudie kring integration och inkludering i östra kommundelen.
Emilkraften vill i förstudien ringa in behov vad gäller barn och unga, skola och
fritid, näringsliv, kompetensförsörjning och sysselsättning, bostad och sociala
sammanhang. De vill utforska hur vi i kommunen tillsammans kan skapa
förutsättningar för att människor ska vilja verka och bo i östra delen av Eksjö
kommun. Emilkraften betonar i sin ansökan att det redan idag görs mycket av
enskilda personer och ideella föreningar för att skapa kontakt och vara en
välkomnande miljö för nyanlända i den östra kommundelen. De framhåller dock
att det är uppenbart att det saknas ett system och en sammanhållande struktur,
organisation och långsiktig plan för hur integrationsarbetet ska fungera. Bristen
gör att de insatser som genomförs är på individnivå och är därmed sårbara och
ohållbara.
Emilkraftens bedömning är att det finns ett stort behov av en samlad bild av vilka
konkreta utmaningar som finns i den östra delen av kommunen och vilka resurser
som finns i kommunen som helhet som kan svara mot dessa behov på ett
effektivt sätt.
Syftet med förstudien går i linje med kommunens vision ” Alla är vi Eksjö
kommun” och det integrationspolitiska programmet och blir en del i det
strategiska arbetet när det gäller social hållbarhet. Eksjö kommun ser ett behov av
att arbeta mer systematiskt och strategiskt med integration och inkludering. För
att hantera dessa frågor kan medborgardialog vara ett verktyg.
Justerandes sign
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under 2018-2019 erhållit särskilda
resurser för att arbeta med medborgardialog i komplexa frågor kring integration.
Ett samarbete kring medborgarmedverkan med SKL har redan påbörjats av Eksjö
kommun, bland annat genom utbildningsinsatser inom ämnet. Det finns nu
möjlighet att fördjupa samarbetet, då SKL har möjlighet att ge särskilt stöd till ett
antal kommuner som är intresserade av att delta i ett utvecklingsarbete för att
använda medborgardialog i arbetet med integration.
I samtal med dels tjänstepersoner verksamma inom olika delar av den kommunala
förvaltningen och dels med personer verksamma i Mariannelund såsom
tjänstepersoner, engagerade medborgare och ideellt engagerade i föreningsliv har
det framkommit många olika bilder och berättelser av problemen och
möjligheterna i Mariannelund med omnejd. Det har genom dessa samtal blivit
tydligt att det finns ett behov av att göra en samlad helhetsanalys av invånarna och
samhällets behov, utmaningar, möjligheter och risker. En dialog har förts med
Emilkraften kring den aktuella situationen i Mariannelund, hur kommunen kan
samarbeta med Emilkraften i förstudien samt förutsättningar för att bevilja medel
från integrationspotten.
I omvärldsbevakningen ser vi att framgångsfaktorn för att lyckas i komplexa
samhällsutmaningar är samverkan. För att skapa bra förutsättningar för samverkan
i denna förstudie behöver kommunen möjliggöra att det är personer verksamma i
bygden som kan arbeta med förstudien under våren 2019. Det är positivt att
initiativet kommer från Emilkraften och att syftet är att tillsammans med flera
aktörer skapa hållbara arbetssätt och nå långsiktiga resultat. Genom att ge 300 000
kr till Emilkraften för att hålla ihop förstudieprocessen skapas förutsättningar för
lokal förankring och samverkan. Förstudien ska utifrån analyserna ta fram en
åtgärdsplan. För att i ett nästa steg aktivera åtgärdsplanen behöver förstudien
kartlägga finansieringsmöjligheter och andra resurser.
Projektledningen bör utgöras av två till tre personer med lokal förankring och
med kompletterande perspektiv. Projektteamet bör utgöras av dels personer lokalt
förankrade i den östra delens samhällen och dels av relevanta tjänstepersoner
inom den kommunala förvaltningen.
Utifrån SKL:s satsning inom området bör Eksjö kommun inhämta den mångåriga
kompetens och erfarenhet som upparbetats och ingå i det fortsatta
utvecklingsarbetet. Det innebär möjlighet att ingå i det nätverk som kommer
startas upp under våren samt att anlita de processledare som tillsammans med
SKL tagit fram en modell för att arbeta med medborgardialog i komplexa frågor.
Detta till en kostnad om 100 000 kr. SKL:s funktion blir dels att utgöra den
neutrala part som är en viktig framgångsfaktor för denna typ av utvecklingsarbete
samt att delge sin expertis.
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Ansökan är ställd till kommunstyrelsens integrationspott, men den
överensstämmer inte helt med pottens riktlinjer. Inom kommunen finns en
utvecklingspott för övergripande och prioriterade frågor. Då ansökan ligger inom
det fältet, är det lämpligt att medel tas från dessa medel.
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Marcus Kyllenbeck (M) att förstudien ska innefatta Mariannelund, Ingatorp,
Hjältevad och Bruzaholm med omnejd, samt att lokala aktörer ska knytas till
projektet.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Marcus Kyllenbeck
(M) tilläggsyrkande mot avslag, varvid
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Marcus Kyllenbecks (M)
tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Tingvall och hållbarhetsstrateg
Maria Lagneby, 2018-11-08, 2018-11-28
Ansökan om projektmedel för insatser inom integration
Riktlinjer för ansökan från integrationspotten
Integrationsanslag 2018 och 2017
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 197
Utdrag:

Kanslichef
Hållbarhetsstrateg
Emilkraften

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-12-04

Sammanträdesdatum

44 (60)

Ks § 293 Ansökningsanvisningar stiftelser
Dnr: 2018-SocN0084
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökningsanvisningar till stiftelser förvaltade av socialnämnden,
samt
att påtala vikten av att i det dagliga arbetet sprida information om stiftelserna
vidare via de kanaler och forum som finns.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun förvaltar cirka 30 stiftelser, tidigare även kallade
fonder/donationsfonder. På kommunens hemsida finns information om
stiftelserna och dess ändamål. Då många av stiftelserna är gamla är även deras
ändamålsbestämmelser gamla eller otidsenliga. Det saknas även tillräcklig
information kring hur ansökningsförfarandet ska ske. För att underlätta både för
sökande och för socialnämnden i dess beslutande av utdelning har förtydligande
kring ansökningsförfarandet upprättats.
Vid ansökan ska en blankett fyllas i för varje stiftelse man söker medel ur, där det
namnges vilken stiftelse det gäller. Samtliga uppgifter gällande inkomster, bidrag,
tillgångar och skulder ska styrkas skriftligt.
Det framgår i flera av fonderna om de riktar sig till män och eller kvinnor och var
i kommunen man ska vara bosatt. Till äldre personer räknas de som uppnått
pensionsåldern 65 år. Ett flertal av fonderna skriver även att de sökande ska vara
fattiga. Begreppet fattig används inte längre för att beskriva någons ekonomiska
situation. Inom EU beskrivs att om man har mindre än 60 procent av
medianinkomsten är man fattig. Eksjö kommun kommer använda det som ett
riktmärke vid prövning av ansökningar.
Den senast redovisade nettomedianinkomsten för vuxna 20 år och äldre i Eksjö
kommun är från 2016. Den var då 217 229 kr, och 60 procent av den är 10 861 kr
per månad.
En folder kommer att tas fram till kommande år för att på så sätt sprida
informationen till fler. Tanken är att foldern ska finnas på publika ställen i Eksjö
kommun.
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) att påtala vikten av att i det dagliga arbetet sprida information
om stiftelserna vidare via de kanaler och forum som finns.
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Annelie Häggs (C)
tilläggsyrkande mot avslag, varvid
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2018-08-09
Socialnämndens beslut 2017-11-14 § 150
__________________________________________________________
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Ks § 294 Riktlinjer och rutin för
Företagshälsovård
Dnr 2018-KLK0194
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för Företagshälsovård.
Ärendebeskrivning
En partsammansatt arbetsgrupp bestående av en representant från varje sektor
samt tre fackliga representanter har sedan hösten 2016 genomfört revidering av
policydokumenten för hälsa och arbetsmiljö. Detta har dels gjorts till följd av den
nya arbetsmiljöföreskriften 2015:04 (Organisatorisk och social arbetsmiljö) som
trädde i kraft 2016-03-31 och dels då en uppdatering av policy behövts.
I början av detta arbete beslutades det även att en översyn kring strukturen för
dessa dokument behövde göras. Strukturen som valdes var att det skulle finnas en
policy för ämnesområdena hälsa och arbetsmiljö och att de dokument som idag är
policy ex. policy om sjukskrivning och rehabilitering skulle revideras och bli
riktlinjer. Förslagen på policy och riktlinjer har varit på remiss hos arbetsgruppen.
Riktlinjen Företagshälsovård är en del av denna arbetsprocess.
Förslaget på riktlinjen presenterades, samverkades och tillstyrktes i centrala
samverkansgruppen 2018-03-29.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från HR-konsult Martina Jönsson, 2018-11-06
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 190
Utdrag:
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Ks § 295 Delegationsordning - revidering
Dnr 2018-BUN0069
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagna tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning avseende
ärenden vid barn- och ungdomsnämnden.
Ärendebeskrivning

I kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning för ärenden vid bam- och
ungdomsnämnden saknas delegering av beslut kring skolplacering i förskoleklass.
Därför föreslås att nedanstående tillägg görs:
Avsnitt A – Elevärenden
Förskoleklass och grundskola
Skolplacering av elev i förskoleklass

Delegat

Lagrum

a) Vårdnadshavarens önskemål
kan tillgodoses

Rektor

Lagrum

b) Vårdnadshavarens önskemål
kan inte tillgodoses

Skolchef

SL 9:15

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från skolchef Bengt-Olof Södergren, 2018-11-08.
Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-11-14 § 199
__________________________________________________________
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Ks § 296 Programutbud Eksjö Gymnasium
läsåret 2019-2020
Dnr 2018-BUN0082
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslaget programutbud för gymnasieskola och
gymnasiesärskola vid Eksjö Gymnasium läsåret 2019/2020,
att utifrån Barn och Utbildningsnämndens beslut 2018-10-17, § 183,
tillstyrker att Eksjö Gymnasium startar ett Bygg-och anläggningsprogram
hösten 2019, samt
att inte starta Industritekniska programmet hösten 2019.
Ärendebeskrivning

Eksjö Gymnasiums förslag till programutbud för gymnasieskola och
gymnasiesärskola läsåret 2019/2020 skulle innebära att följande program och
inriktningar erbjuds:
Gymnasieskola

Yrkesprogram
EE

El- och energiprogrammet
Dator- och kommunikationsteknik

BA

Bygg- och anläggningsprogrammet/ Husbyggnad

VO

Vård- och omsorgsprogrammet

Högskoleförberedande program

Justerandes sign

EK

Ekonomiprogrammet
Ekonomi Juridik

ESBIL

Estetiska programmet
Bild och formgivning, profil Animation

HU

Humanistiska programmet
Språk

NA

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap (inklusive profil
Medicinteknik) Naturvetenskap och samhälle

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap

TE

Teknikprogrammet
Design- och produktutveckling Informations- och medieteknik
Utdragsbestyrkande
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Introduktionsprogram Programinriktat val
Yrkesintroduktion:
Mot Byggprogrammet
Mot Industritekniska programmet
Mot Vård- och omsorgsprogrammet
Individuellt alternativ:
Språkintroduktion

Gymnasiesärskola
AHADM
FGFOR
HRHOT
IAIND

Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Individuella program

Eksjö Gymnasiums förslag till programutbud för gymnasieskola och
gymnasiesärskola läsåret 2019/2020 kan innebära förändringar jämfört med
programutbudet för läsåret 2018/2019 utifrån att Byggprogrammet startas
istället för Industritekniska programmet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från gymnasiechef Tomas Eliasson 2018-10-12, 2018-11-08
Bygg-program budget 2018-10-02
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-10-17, § 183
______________________________________________________
Utdrag:
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Barn- och ungdomssektorn
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Ks § 297 Arbetsmiljöuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning

HR-konsult Martina Jönsson presenterar en redovisning av arbetsmiljöuppföljning
2017.
Enligt Arbetsmiljöföreskriften (AFS) "Systematiskt arbetsmiljöarbete"
(2001 :01, 11 §) ska arbetsgivaren årligen följa upp arbetsmiljöarbetet genom att
tillfråga chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetstagare om
arbetsmiljöarbetet. Chefer, arbetsledare och skyddsombud tillfrågades via enkät.
Medarbetarna tillfrågades genom medarbetarundersökning, medarbetarsamtal,
samverkansgrupper och APT.
Uppföljningen dokumenterades skriftligt och redovisades till ansvariga. Enligt
Eksjö kommuns fördelning av arbetsmiljöuppgifter är kommunstyrelsen ytterst
ansvarig för arbetsmiljön och det är till dem som redovisning av
arbetsmiljöarbetet sker. Även förvaltningsledningen och sektorerna får en
redovisning av 2017 års arbetsmiljöarbete.
Beslutsunderlag

Arbetsmiljöuppföljning 2017
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 189
Utdrag:
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Ks § 298 Boendesituationen för ensamkommande
asylsökande ungdomar som fyllt 18 år och sökt
uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0199
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till Socialnämnden med återredovisning
till kommunfullmäktige senast 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
vecka 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
anläggnings boenden 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.
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.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Hans Fredholm 2018-11-12
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-15 § 61
____________________________________________________________
Utdrag:

Hans Fredholm
Socialnämnden
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Ks § 299 Eksjö kommun behöver en
handlingsplan för hur självmorden ska minska –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0185
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunledningskontoret med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 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.
Ar 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
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-11-15 § 36
____________________________________________________________
Utdrag:

Frank Pettersson
Kommunledningskontoret
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Ks § 300 Budgetuppföljning per 2018-10-30
Dnr 2018-KLK0058
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad uppföljningsrapport.
Ärendebeskrivning
Sektorerna har till och med oktober förbrukat 873 mnkr (88 procent) av
budgetanslaget på 1 046,7 mnkr. Helårsprognosen för årets resultat är i princip
oförändrat mot kvartalsrapporten efter september. Sektorernas prognos är 0,7
mnkr högre och prognosen för pensionskostnader är 2 mnkr högre än vid
kvartalsrapporten. De försämrade prognoserna vägs upp av att kommunen har
fått statsbidrag för ökat bostadsbyggande med 3,5 mnkr. Prognosen visar ett
underskott i årets resultat på 29,1 mnkr att jämföra med 10,3 mnkr i budget.
Prognosen motsvarar -2,8 procent av skatteintäkter och bidrag och budget är
+1,0 procent av skatteintäkter och bidrag. Sektorerna redovisar i prognosen
totalt en negativ avvikelse med -51,1 mnkr.
Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 0,5 mnkr.
Kommunikationsavdelningen och kansliet prognostiserar underskott vilket beror
i huvudsak på kostnader för att slutföra projektet med ny hemsida och att
beslutade neddragningar inte får helårseffekt 2018. Personal och ekonomi- och
upphandlingsavdelningen prognostiserar överskott beroende på vakanser under
året. Räddningstjänsten prognostiserar överskott beroende på mindre kostnader
för operativ verksamhet samt ökade intäkter och vakant tjänst.
Överförmyndarens negativa avvikelse på 0,3 mnkr beror på kostnader för
ställföreträdare ensamkommande flyktingbarn. Osäkerhet finns i prognosen om
hur Migrationsverkets nya ersättningssystem påverkar kommunen.
Samhällsbyggnadssektorns negativa avvikelse på 3,8 mnkr beror på
budgetöverskridande för vinterväghållning med 5, 2 mnkr som delvis vägs upp
av vakant tjänst och högre intäkter.
Barn- och ungdomssektorn redovisar ett underskott på 12,7, mnkr, där största
delen återfinns i grundskolan och beror på volymökningar. Även förskolan
prognostiserar underskott på grund av volymökning och gymnasiet på grund av
att fler studerar på andra gymnasieskolor. Öppen ungdomsverksamhet
prognostiserar underskott.
Sociala sektorn redovisar en negativ avvikelse på 37,2 mnkr. Den negativa
prognosen är till allra största del hänförlig till områdena Socialt stöd och
LSS/SFB.
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Där volymökningar och överskjutande kostnader från staten är de största
anledningarna. Negativ avvikelse finns också inom äldreomsorgens särskilda
boenden.
Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar ingen avvikelse från budget.
Sektorernas underskott vägs delvis upp av prognostiserat överskott för KS
oförutsett, utvecklingspott och buffert. Nettot av skatteintäkter och bidrag
prognostiseras också bli bättre än budgeterat på grund av positivt utfall i
utjämningssystemet och statsbidrag.
Investeringar
50,4 mnkr disponeras för investeringar 2018 varav 17,6 är återstående anslag
från 2017. Till och med oktober har 14,1 mnkr av anslaget ianspråktagits och
helårsprognos är 33 mnkr, vilket är 17,4 mnkr lägre än budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors 2018-11-30
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Samhällsbyggnadssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Social sektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 301 Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisade ärenden anmäls.
Ärendebeskrivning
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF_KL)
Förlängt förordnande Tomas Erazim – vigselförrättare
Hjälpmedelmässa – Tack till kommunstyrelsen
Protokoll MBL 2018-09-20
Protokoll MBL § 19 kommunal 2018-09-24
Samverkansprotokoll SOC 2018-10-02
Sociala sektorn förhandlingsprotokoll enligt MBL 2018-10-02
Protokoll BUS samverkan 2018-10-11
Förhandlingsprotokoll enligt MBL 2018-10-18
Protokoll MBL § 11 kommunal 2018-10-22
Protokoll BUS samverkan 2018-10-23
Samverkansprotokoll TUS 2018-10-25
Protokoll BUS samverkan 2018-11-13
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Ks § 302 Utskottsprotokoll 2018-11-13, samt
beslut fattade med stöd av delegationen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ledningsutskottets protokoll 2018-11-13, samt beslut fattade med stöd av
delegation, anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2018-11-13, samt beslut fattade
med stöd av delegation redovisas.
-----
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Ks § 303 Nämndprotokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nämndernas protokoll anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-17
Barn- och ungdomsnämnden 2018-10-17
Socialnämnden 2018-10-17, samt
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2018-10-17, redovisas.
-----
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Ks § 304 Tillsättning av tillfällig beredning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag.
Ärendebeskrivning
Enligt policy för Eksjö kommuns styrning och ledning ingår ett kommunprogram
i styrmodellen. Kommunfullmäktiges presidium föreslår i skrivelse 2018-12-03 att
kommunfullmäktige ska utse en tillfällig beredning som till sin uppgift har att
arbeta fram ett kommunprogram 2020-2023 och att kommunprogrammet ersätter
de politiska programmen enligt policy Eksjö kommuns styrning och ledning.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Mats Danielsson 2018-12-03
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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