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Kf § 63 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Vid föregående sammanträde 2018-11-15 ställde Ingrid Åkesson Holmberg,
Christer Gustafsson och Östen Johnsson, representanter för föreningen Kvar i
Eksjö, följande frågor, som kommunstyrelsens förste vice ordförande Carina
Lindström (M) besvarar.
1.
Varför har de 22 ensamkommande asylsökande ungdomarna som stöds ideellt av
Kvar i Eksjö hittills inte erhållit någon del av detta bidrag?
Bidraget är statligt och delas ut till kommunen, inte till enskilda eller föreningar.
Kommunen får det tillfälliga stödet för sådana insatser och kostnader som
kommunen inom ramen för kommunallagen och socialtjänstlagen, väljer att göra.
Det är upp till varje kommun att avgöra hur det tillfälliga kommunstödet ska
användas. Naturligtvis har kommunen haft kostnader för den här målgruppen och
har då valt att använda pengarna till att täcka de kostnader som skolan,
socialtjänsten och överförmyndaren haft för dessa ungdomar.
2.
Är verkligen underlaget för kommunstyrelsens beslut i överensstämmelse med
regeringens uttalade syfte, att bidraget skall vara riktat mot den specificerade
målgruppen ensamkommande asylsökande ungdomar över 18 år?
Ja, kostnaderna är enbart beräknade på dessa individer. Av olika skäl har sociala
sektorn haft fyra ungdomar boende på HVB-hem och Överförmyndaren har haft
insatser till tre individer.
Ytterligare två frågor ställdes vid föregående sammanträde, men då båda dessa
knyter an till medborgarförslaget som lämnades in och som handlar om idéburet
offentligt partnerskap, får de vänta tills medborgarförslaget är besvarat. Tiden är
knapp, men målet är att lämna ett svar till fullmäktige i februari.
Föreningen Kvar i Eksjö, genom Ingrid Åkesson Holmberg och Östen Johnsson
ställer ytterligare två frågor som besvaras av kommunstyrelsens ordförande Annelie
Hägg (C).
Vill Eksjö kommun i samarbete med Kvar i Eksjö verka för att de nitton
ungdomarna under Kvar i Eksjös beskydd ska kunna bo kvar där de bor nu, i
väntan på att samtliga inom kort får sina uppehållstillstånd?
Vill Eksjö kommun samarbeta med Kvar i Eksjö, Röda korset och kanske flera
aktörer i ett idéburet offentligt partnerskap som verkar för integration och
mångfald?
Eksjö kommun vill ha samarbete med ideella organisationer, men det är svårt att
exakt ange på vilket sätt. Träffar och möten är inplanerade framåt, där möjlighet
finns till dialog.
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Vid dagens sammanträde ställer Jan Lindholm frågor till kommunstyrelsens
ordförande, tillika Eksjö Stadshus AB:s och ITOLV AB:s ordförande, Annelie
Hägg (C) angående försäljningen av Nannylund.
Vilka kommunala helägda bolag fick en verklig möjlighet att köpa Nannylund?
Vilka bolag utanför den kommunala sfären (ej hel- eller delägda bolag eller
motsvarande) fick en verklig möjlighet att köpa Nannylund?
Annelie Hägg (C) ger följande svar.
Inga bolag har fått möjlighet att köpa Nannylund.
Det finns en tanke om vad som är strategisk mark för kommunen. Nannylund är ett
sådant område. En process kring detta har pågått under lång tid. När området blev
till salu, inleddes en förhandling. De fastigheter som Forma Framtid visade intresse
för, bedömdes de kunna försäljas, då kommunen inte hade något behov av just
dem. Planen för området beslutades av kommunstyrelsen som var enig.
Därefter ställer Maria Ljunggren, förälder, ställer följande frågor till barn- och
ungdomsnämndens ordförande Bo-Kenneth Knutsson (C) som inleder med
följande;
Eksjö kommun erbjuder idag barnomsorg dygnet runt årets alla dagar. Ett beslut
har tagits som innebär att man tidigast från sommaren kommer minska den så att
barnomsorg erbjuds dygnet runt alla dagar, förutom varannan helg. Ramen för
barn- och ungdomssektorns verksamhet fastställdes i oktober av
kommunfullmäktige. Ett antal budgetdirektiv har sedan formulerats av
kommunstyrelsen, vilka bland annat innebär förändringar i dygnet-runt-omsorg.
Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i frågan imorgon, varför några ytterligare
besked inte kan ges idag.
Krav finns att sektorn ska samverka med såväl föräldrar, som arbetsgivare och
kommun. Det är även så att kommunen har ett antal stora arbetsgivare så som
Regionen och Garnisonen, som man behöver samverka med. Dagens dygnet-runtomsorg används av 27 familjer, ytterligare 8 har beviljats dygnet-runt-omsorg.
Samtliga bor i Eksjö med närområde. Barnomsorgen i Eksjö kommun erbjuds idag
dygnet runt och året runt. Det är inte lagstadgat. Omsorgen nyttjas av barn upp till
13 år. 6.6 tjänster är kopplade till verksamheten. Dagens verksamhet tar emot
mellan 0-14 barn per dygn, vilket innebär ett snitt om knappt 0,9 barn på
fredagskvällar, 5,5 barn på dagtid på helgen, samt 2,2 barn nattetid helg.
Avbokningarna varierar mellan 20-50 procent. Bokningsreglerna säger att man kan
anmäla behov så sent som 5 dagar i förväg, medan avbokning kan ske utan varsel.
Huvudparten av de 27 familjerna är inte ensamstående föräldrar.
1.

Vem/vilka har ni varit i kontakt med och frågat huruvida deras anställda har
behov utav nattis? Vilka arbetsgivare har ni pratat med angående möjlighet att
anpassa scheman efter nattis öppettider? Finns det protokoll och vilka
närvarade?

Svar: Skolchefen och chefen för tillväxt- och utvecklingssektorn har varit i kontakt
med Svensk handel, Sociala sektorn, Försvarsmakten och Regionen i augusti
månad, för att diskutera förändringarna.

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

7 (76)

2. Fritids och förskola kom till för att få ut kvinnorna i arbetslivet och göra
samhället mer jämställt. På de stora arbetsplatserna i Eksjö kommun krävs det
att du kan jobba OB-tider och många av dessa yrken är kvinnodominerade.
Tankar angående detta?
Svar:
Barn- och ungdomssektorn har för fått i uppdrag att inför Budget 2019 föreslå
effektivisering av verksamheten så att den ryms inom tilldelad ram. I första hand
behöver man bedriva den verksamhet som är lagstadgad. Därefter behöver
prioriteringar göras av övrig verksamhet. Besparingarna kommer även påverka de
lagstadgade delarna. Målet är att samarbeta med föräldrar och arbetsgivare så långt
det är möjligt för att kunna bibehålla den verksamhet man idag bedriver med
stolthet. Innehållet i den verksamhet som bedrivs, utgår från barnens behov.
3. Om vi vill att samhället ska vara igång dygnet runt varför tar ni då bort
möjligheten för personalförsörjning till det samhället?
Svar: Kommunen vill se att man med gemensamma krafter kan hjälpas åt att hitta
lösningar genom samverkan. Cirka 70 procent av kommunerna erbjuder omsorg på
obekväm arbetstid, men långt färre erbjuder nattis.
4. Ni vill samarbeta med regementet och tandemrekrytera deras respektive.
Försvåras inte detta med en nedskärning av nattis öppettider? Hur tänker ni i
denna fråga?
Svar: Kommunen ser gärna fram emot att arbetsgivarna annonserar om att
kommunen erbjuder dygnet-runt-omsorg, men sådan annonsering har hittills inte
gjorts.
5. Hur har ni tänkt att ensamhushåll ska lösa barnomsorgen när nattis dras in och
det inte finns några anhöriga eller vänner att tillgå överhuvudtaget?
Svar: Kommunen inser självklart att det finns svårigheter för den här kategorin. En
dialog mellan kommun, föräldrar och arbetsgivare behövs för att lösa frågan på ett
bra sätt.
6. Hur resonerar ni angående att Landstinget kan få svårt att rekrytera och behålla
yngre personal när utbyggnaden av sjukhuset står klar?
Svar: Dialog har förts med såväl personaldirektör som personalansvarig på
Höglandssjukhuset. Dialog förs även med Försvarsmakten för att hitta kloka
lösningar på problemet. Det är värdefullt vid nyrekrytering att kunna erbjuda sådan
omsorg.
7. Ur jämställdhetsperspektiv ser vi en risk med nedskärningen utav nattis. I de
flesta parförhållanden är det kvinnan som anpassar sin arbetstid efter barnen.
Enligt statistik från SCB är det vanligare med ensamstående kvinnor än män.
Att ta bort OB-tider innebär lägre inkomst och med det följer en lägre pension.
Det slår dessutom hårt mot de som saknar utbildning då dessa personer har
svårare att hitta ett nytt arbete. Hur tänker ni där?
Svar: Självklart är kommunen medveten om svårigheterna i att prioritera, men
hoppas att man i parförhållanden för en dialog kring de här frågorna.
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Tanken var att nattisbarn skulle ha förtur till Galaxen även på dagtid för att
komma ifrån dubbelplacering. Vi har förstått att det finns lediga platser på nattis
men inte på Galaxens förskoleverksamhet. Detta skulle kanske ses över igen så att
man även kan erbjuda nattisplatser till barn med placering på andra förskolor och
därmed fylla platserna. Hur tänker ni angående detta?
Svar: Här råder olika uppfattningar. De som söker omsorg för oregelbunden
arbetstid, har i de flesta fall omsorg på Galaxen. I de enstaka fall där det inte är så,
uppfattas att det är vårdnadshavaren som av olika anledningar har valt att ha kvar
sitt barn på annan förskola dagtid, kanske på grund av tidigare placering och
relationer till andra barn. Det kan vara svårare under senvåren att få omsorg på ett
bestämt ställe, men till hösten brukar det lösa sig, då rörligheten är större och
platssituationen gynnsammare.
9. På vilket sätt har ni tagit med i beräkningarna att kommunen riskerar att tappa
invånare och där med skatteintäkter?
Svar: Bra barnomsorg är viktig - både idag och i framtiden. I välfärdsutmaningen
ligger att färre ska göra vad fler gör idag. För att få mer kostnadseffektiv
verksamhet behöver man därför arbeta på andra sätt och i samverkan med
föräldrar och andra aktörer.
10. Hur kan det vara rimligt att vid en sådan stor förändring som denna, ges
informationen via tidningen? Varför har de berörda inte fått någon som helst
direkt information?
Svar: Där finns officiella handlingar, men svårigheten är att möta föräldrar till
nattisverksamheten, som kanske inte är representerade i brukarråd och så vidare.
Media är därför en viktig del i att sprida informationen. Det kommer flera
mötesplatser för berörda i början av 2019, för att hjälpas åt att hitta
samarbetsvägar och få till en bra barnomsorg, som vi fortfarande kan vara stolta
över.
----Ett nystartat nätverk inom Tillsammans Eksjö som kommer fokusera på HBTQfrågor, ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C).
I två år har Tillsammans Eksjö ordnat en PRIDE-dag och under båda tillfällena
var det ett 50-tal personer som kom upp, främst unga.
Man såg att det fanns behov att känna samhörighet med andra i samma sits, men
saknar ett forum för sådana frågor. Fler grannkommuner har börjat anordna en
Rainbow-dag, regnbågsvecka med mera. Bland annat Tranås, Vetlanda, Jönköping
och Aneby. Tillsammans Eksjö lämnade förra året in ett medborgarförslag om att
Eksjö kommun också skulle lyfta HBTQ-rörelsen och dess kamp för lika
rättigheter.
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Nätverket undrar nu om man kommit fram till något beslut och ifall PRIDEflaggan kommer att hissas utanför stadshuset i solidaritet med HBTQ?
Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten förra året har varannan
transperson mellan 15-19 övervägt att ta sitt liv. Den psykiska ohälsan bland
transpersoner i dagens Sverige är extrem och det blir inte bättre.
Det är svårt nog att avvika från könsnormerna, att möta samhällets reaktioner på
detta är ännu mer mentalt påfrestande. Den mest utsatta gruppen är unga och att
ständigt bli ifrågasatt är en kränkning då det visar brist på respekt.
Den andra frågan är: Vad gör kommunen för att minska den psykiska ohälsan
bland unga, främst inom HBTQ?
Socialstyrelsen rapporterar om djup ohälsa och förtidig dödlighet bland personer
som lever i samkönade förhållanden, främst män. Man har kunnat läsa om att det
också är främst män inom idrotten som kan ha svårast att komma ut.
Riksidrottsförbundet skriver att idrotten ska vara öppen och tillgänglig för alla,
men ändå finns det en stigmatiserande tystnad kring icke-heterosexualitet.
Nätverket tror det beror på allmän okunskap, och vill att alla ska kunna få idrotta
eller utöva sin hobby utan att bli diskriminerade utifrån sin läggning eller
könsidentitet. Nätverket vill inte att ungdomar ska behöva få ångest över att ha
idrott i skolan bara för att det inte finns ett tredje omklädningsrum att välja på.
Nätverket vill fokusera på kunskap och jämlikhet.
Vidare undrar nätverket vad kommunen gör för insatser för att lyfta HBTQfrågor kring rättigheter och identiteter?
Svar: Vid föregående sammanträde kom ett medborgarförslag in som tar upp hur
kommunen kan förebygga självmord. Det finns flera arbeten på gång i kommunen
för att bereda liknande frågeställningar som tangerar de som ställts idag. Resultatet
av dem kommer att redovisas under våren.
Då inga ytterligare frågor ställs, förklarar ordföranden frågestunden avslutad.
-----
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Kf § 64 Biståndshandläggning socialnämnden –
revisionens rapport
Dnr 2018-KLK0217
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera rapporten till kommunstyrelsen, med återrapportering till
kommunfullmäktige i mars månad.
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Eksjö kommun har gett KomRedo i uppdrag att granska om Eksjös
kommun bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende biståndsbedömning inom
äldreomsorgen. KomRedo har anlitat en verksamhetsspecialist, Tommy Nyberg,
som genomfört uppdraget.
Granskningens syfte har varit att granska om socialnämnden har en ändamålsenlig
myndighetshandläggning inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten. Utifrån
genomförd granskning och kompletterande inhämtning av information
rekommenderar kommunrevisionen följande:
-

Socialnämnden bör vidareutveckla mål- och uppföljningsarbetet inom
biståndshandläggningen.

Utifrån nuvarande rutiner för uppföljning, i kombination med att man ej fattar
tidsbestämda beslut blir uppföljningen av biståndsbesluten svårare att genomföra
för handläggarna. Dock kan konsekvenserna bli betydande för den enskilde och
även för socialnämnden i form av höga kostnader om uppföljningen av nya beslut
brister. Socialnämnden bör överväga ändra denna rutin snarast. Socialnämnden
bör snarast överväga att ändra nuvarande handläggningsmetod som innebär att
beslut fattas direkt hemma hos individen vid första besöket. Dels kan information
och kunskap tillkomma efter det att man varit på ett hembesök och dessutom
behövs ofta ytterligare handläggningstid för att göra en samlad bedömning i ett
ärende.
Det finns olika bilder av hur uppföljningar fungerar och om de hinns med. Då
ärenden i stor utsträckning skrivs som tillsvidarebeslut så kan det medföra risker
att den årliga rutinen för uppföljning inte efterlevs. Socialnämnden bör årligen
tydligt granska handläggarnas uppföljning.
Skriftliga rutiner saknas för hur man ska formulera mål och hur man skall skriva
genomförandeplaner. Detta får till konsekvens att utredningar/biståndsbeslut ser
olika ut beroende på vilken handläggare/utförare som skriver dem.
Vad gäller samverkan så varierar detta mellan handläggare och enhetschefer på
utförarsidan. Man träffas mycket sällan och diskuterar gemensamma frågor. Det
saknas idag samverkansrutiner mellan handläggare och enhetschefer. Iakttagelser
och slutsatser grundar sig på information som inhämtats och av bifogad revisionsrapport. Svar önskas till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-01-24.
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Kf § 65 Kostnadsutveckling för
personalförsörjning – revisionens rapport
Dnr 2018-KLK0216
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera rapporten till kommunstyrelsen, med återrapportering till
kommunfullmäktige i mars 2019.
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Eksjö kommun har granskat kostnadsutvecklingen för
personalförsörjningen.
Granskningens syfte har varit att granska om kommunstyrelsen i
Eksjö kommun har beredskap för att trygga kommunens
personalförsörjning på ett ändamålsenligt och ur ett ekonomiskt
tillfredsställande sätt. Utifrån genomförd granskning och
kompletterande inhämtning av information rekommenderar
kommunrevisionen följande:
•

•

•

•

Kommunen saknar kommunövergripande strategier för kompetensoch personalförsörjningen. Vi ser dock positivt på att det pågår ett antal
arbeten för ett mer sammanhållet arbetssätt kring kompetens-och
personalförsörjningen.
Kommunstyrelsen följer löpande upp kostnadsläget och vidtar åtgärder
för att begränsa personalkostnader. Vi bedömer att de åtgärder som
genomförs inte anses vara tillräckliga för att säkerställa kontroll av
personalkostnaderna på längre sikt.
Kommunstyrelsen behöver i en högre omfattning kartlägga och
analysera det framtida personalbehovet på kommunövergripande nivå.
Kommunstyrelsen behöver även ta fram kostnadsanalyser som
beaktar kostnader för inhyrd personal samt direkta och indirekta
kostnader.
Sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har
tillräcklig beredskap för att trygga kommunens personalförsörjning på
ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt.

Vid revisionens granskning genomförd 2013 av personal- och
kompetensförsörjningen framkom bland annat att det saknades ett samlat
grepp kring hur personal ska kunna bibehållas samt en plan för långsiktig
personalförsörjning. Vi kan konstatera att det fortfarande finns
utvecklingspotential inom detta område vars kostnadspåverkan på
kommunens samlade ekonomi i allra högsta grad är störst.
Iakttagelser och slutsatser grundar sig på information som inhämtats av
tidigare genomförd granskning 2013 och av bifogad revisionsrapport.
Svar önskas senast till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-01-24.
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Personalförsörjning kommunstyrelsen – revisionens rapport
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 66 Revision i delägda företag och
organisationer – revisionens rapport
Dnr 2018-KLK0215
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera rapporten till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
presidier, för beredning med återrapportering till kommunfullmäktige i mars
2019.
Ärendebeskrivning
Samverkan mellan kommuner och landsting kan ske i flera former, bland annat
genom gemensamma nämnder, kommunalförbund, finansiella
samordningsförbund, delägda företag och organisationer.
På SKLs Demokratidag 2018 berättades att SKL ska inleda ett systematiskt
arbete med att utveckla modeller för långsiktiga hållbara relationer mellan,
kommuner, landsting och regioner samt civilsamhällets ideella och idéburna
organisationer utifrån att dessa utgör en tredje sektor vid sidan om den
kommunala organisationen och aktörerna på olika marknader.
Den kunskap som finns idag om samverkan i olika former visar att
ägarstyrningen ofta är svag och kunskapen om kommunens krav på bolagen,
särskilt de delägda, är ofta låg.
Förutsättningarna för att driva en aktiv lekmannarevision eller förtroendevald
revision i företag och organisationer är ofta svåra. Detta beror delvis på att
samverkan mellan lekmannarevisorer från flera kommuner i ett gemensamt
delägt företag/organisation är oreglerat. Delvis är också finansieringen
otillräcklig vilket försvårar för revisorerna att bedriva en tillräcklig verksamhet.
Formerna för dialog mellan de olika samverkande kommunernas revisorer är
ofta oreglerad, inte minst vid ansvarsprövningen.
För att tydliggöra de förtroendevalda revisorernas uppgifter genom
lekmannarevision och förtroendevald revison i samverkande organ föreslår
kommunrevisionen att fullmäktige inleder förhandlingar om samarbete enligt
följande:
1.

Kommunalförbund med direktion:

a. att fullmäktige i Eksjö kommun beslutar om att välja revisorer enligt
nuvarande ordning i förbundsordningen i Höglandsförbundet och
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ska fortsätta att gälla.
b. att valet av revisorer sker enligt överenskommelse med medlemmarna.
c. att det är fullmäktige i Eksjö kommun som väljer två revisorer till
Höglandsförbundet. Valet ska föregås av samråd med övriga medlemmar enligt
rullande schema. Det bör framgå enligt nytt samverkansavtal för
mandatperioden 2019-2022.
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d. att valda revisorer ansvarar för att meddela respektive kommuns revisorer
utfallet av genomförd granskning i samband med den årliga ansvarsprövningen i
respektive kommun.
e. att Eksjö kommuns revisorer ansvarar för upphandling av sakkunnigt biträde.
2. Gemensam nämnd:
a. att kommunfullmäktige väljer två revisorer i Överförmyndarnämnden enligt
samma princip som för Höglandsförbundet.
b. att valet av revisorer är samma som i Höglandsförbundet och valet ska
föregås av samråd med övriga medlemmar enligt rullande schema. Det bör
framgå enligt nytt samverkansavtal för mandatperioden 2019-2022.
c. att valda revisorer ansvarar för att meddela respektive kommuns revisorer
utfallet av genomförd granskning i samband med den årliga ansvarsprövningen i
respektive kommunrevision vars revisionsberättelse ska innehålla uttalande om
den gemensamma nämnden.
d. att Eksjö kommuns revisorer ansvarar för upphandling av sakkunnigt biträde.
3. Delägda bolag:
a. att en lekmannarevisor utses för två år i sänder av de fullmäktigeförsamlingar
som är delägare i följande bolag som i Eksjö kommun ägs genom Eksjö
Stadshus AB och DB Eksjö Energi AB: Erikshester Vindpark AB (25 %),
Smålands Bredband AB (25 %) och Norra Smålands Energi AB (15 %) samt
dess dotterbolag Luftbolaget i Topperyd AB (100 %).
b. att valet i delägda bolag sker i respektive fullmäktige vart annat år enligt
överenskommelse och lekmannarevisorerna biträds av det sakkunniga biträdet
som biträder kommunens revisorer i aktuell kommun.
c. att en lekmannarevisor utses för mandatperioden i följande delägda bolag
med näringslivet: Eksjö Fordonsutbildning AB (40 %), Näringslivsbolaget
eksjö.nu AB (XX%), Fastighetsbolaget ltolv AB (35 %), Skruven
Fastighetsbolag i Mariannelund AB (40%) via Eksjö Industribyggnad AB.
Beslutsunderlag
Revision i delägda företag och organisationer – revisionens rapport
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 67 Kråkeberg 1:1 Abborravik
Dnr 2018-SbN0089
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt för fastigheten Kråkeberg 1:1, motsvarande ca
10 000 kvm, till ett pris om 1 mnkr 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.
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
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 268
__________________________________________________________
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 68 Åtgärder där utfall avviker stort ifrån
styrkortsmål
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
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
Betyg
Full måluppfyllelse eller bättre
5
90-99 procent
4
75-89 procent
3
50-74 procent
2
0-49 procent
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.
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.
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
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•

90 procent 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 gram
per portion under perioden 2018-2020

•

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

•

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

•

Alla elever ska ha minst 94 procent närvaro i skolan.

•

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

•

Antalet ej gynnande beslut i förvaltningsrätt ska minska (jämfört med
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 procent

•

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

•

90 procent förståelse för ekonomiska samband bland budgetansvariga

•

90 procent 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
Kommunstyrelsens styrkort, delår 2018
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-04, § 186
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 204
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 269

___________________________________________________________

Utdrag:

Biträdande ekonomichef
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Kf § 69 Mediacenters delårsrapport 2018-06-30
Dnr 2018-KLK0173
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Mediacenters helårsprognos 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 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 delårsbokslut per 2018-06-30
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018-06-30
Granskningsrapport från KPMG
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 188
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 270
______________________________________________________
Utdrag:

Mediacenter
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Kf § 70 Reglemente för Höglandets
överförmyndarnämnd 2019-2022
Dnr2018-KLK0188
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till reglemente för Höglandets Överförmyndarnämnd, samt
att föreslå att redaktionella justeringar görs i samband med 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. Det har beretts och
utformats av en arbetsgrupp av handläggare vid överförmyndarverksamheterna.
Förslaget har även 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
(Kursiv text är 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.
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.
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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
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 271
___________________________________________________________
Utdrag:
Kommunfullmäktige i
Aneby, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda kommuner
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Kf § 71 Samverkansavtal för Höglandets
Överförmyndarnämnd och
Överförmyndarverksamhet
Dnr 2018-KLK0189
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till samverkansavtal för Höglandets Överförmyndarnämnd
och Överförmyndarverksamhet, samt
att föreslå att redaktionella justeringar görs i samband med 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: Samverkansavtal § 5 (Kursiv text är ny, 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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Beslutsunderlag
Samverkansavtal för Överförmyndarverksamheten på Höglandet
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord du Rietz, 2018-10-31, 2018-11-16
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 196
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 272
______________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige i
Aneby, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda kommuner
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Kf § 72 Förbundsordning för Höglandsförbundet
Dnr: 2018-KLK0221
Beslut
Kommunfullmäktige besluta
att godkänna ny förbundsordning för Höglandsförbundet.
Sebastian Hörlin (S) deltar inte i beslutet.
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.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 273
____________________________________________________________
Utdrag:

Höglandsförbundet
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Kf § 73 Policy för Styrning och Ledning
Dnr 2018-KLK0193
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta policy för styrning och ledning.
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.
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.
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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.
Beslutsunderlag
Policy för Styrning och Ledning
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Tingvall och biträdande ekonomichef
Simon Lennermo 2018-11-28
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 292, 2018-12-04, § 273
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 191
___________________________________________________________
Utdrag:

Kanslichef Catharina Tingvall
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Kf § 74 Ägardirektiv 2019 med avkastningskrav
för Eksjöbostäder AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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 nytt avkastningskrav för 2019.
Förslaget innebär
- 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
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 275
___________________________________________________________

Utdrag:

Eksjöbostäder AB
Ekonomiavdelningen
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Kf § 75 Ägardirektiv för Eksjö Kommunfastigheter
AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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 fastighetsbestånd 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 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.
Beslutsunderlag
Eksjö Stadshus ABs beslut 2018-11-13 § 57
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 § 276
___________________________________________________________
Utdrag:

Eksjö Kommunfastigheter AB
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Kf § 76 Höglandsförbundet – delårsrapport per
2018-06-30
Dnr 2018-KLK0222
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Höglandets Kommunalförbund visar för perioden januari-juni 2018 ett resultat
om 1 457 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. 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
Höglandsförbundets direktions protokoll 2018-09-28
Granskning av delårsrapport Höglandsförbundet 2018
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 277
__________________________________________________________
Utdrag:

Höglandsförbundet
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Kf § 77 Revidering av avgifter för stadsvandringar
och visningar
Dnr: 2018-Tun0132
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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 per grupp, max
20 personer i varje grupp, samt
att höja priset för grupper som besöker museet på egen hand till 60 kronor per
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 har gjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från museichef Pia Löfgren, 2018-09-07
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02, § 221, 2018-12-04, § 278
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-18, § 12
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-11-14 § 145
__________________________________________________________
Utdrag:

Museichef Pia Löfgren
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Kf § 78 Nya avgifter biljettförsäljning vid Eksjö
Tourist center
Dnr 2018-Tun0165
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att tillämpa nya avgifter för biljettförsäljning vid Eksjö Tourist center
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 och uppåt, höjs till 30 kronor.
Ärendebeskrivning

Eksjö Tourist Center förmedlar biljettförsäljning till olika arrangemang; konserter,
teaterföreställningar, festivaler med mera. För arrangemang med biljettpris 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
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 279
___________________________________________________________
Utdrag:

Museichef Pia Löfgren
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Kf § 79 Höjning av taxa för rengöring och taxa för
brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot
olyckor
Dnr 2018-KLK0187
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 280
___________________________________________________________
Utdrag:

Räddningstjänsten
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Kf § 80 Revidering Delprogram operativa insatser,
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot
olyckor för Eksjö kommun
Dnr 2018-KLK0108
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna revidering av delprogram operativa insatser, handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor för 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, § 2018-12-04, § 281
Riskanalys aktualitetsprövad hösten 2018
Ledningsutskottets beslut 2018-05-15 § 99, 2018-11-13, § 206
___________________________________________________________
Utdrag:

Räddningstjänsten
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Kf § 81 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
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 282
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 82 Aktivt arbete för att effektivisera den
kommunala förvaltningen i Eksjö – motion
Dnr: 2018-KLK0046
Beslut
Kommunfullmäktige beslutat
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, 2018-12-04, § 283
Socialnämndens beslut 2018-11-14
Tjänsteskrivelse från socialchef Patrik Karlsson, 2018-10-31
Utdrag:

Sven-Olov Lindahl
Sociala sektorn
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Kf § 83 Förvaltningskostnader för Stiftelsen
Wilhelm och Emelie Tesch minne
Dnr 2018-KLK0039
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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 förvaltningskostnad 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 använda 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, 2018-12-04, § 284
Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 193
Stiftelsen Wilhelm och Emelie Tesch beslut 2018-11-30
__________________________________________________________
Utdrag:

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Christer Ljung
Stiftelsen Wilhelm och Emelie Tesch
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Kf § 84 Trafiksituationen vid Ränneborg –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0150
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Sören Larsson, Eksjö, föreslår i medborgarförslag 2018-08-17 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, 2018-12-04, § 285
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-11-14 § 224
Utdrag:

Sören Larsson
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kf § 85 Skapa ett attraktivt seniorboende/
äldreboende i Hjältevad – medborgarförslag
Dnr: 2018-KLK0127
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
I medborgarförslag framförs att kommunen ska skapa seniorbostäder/
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 Eksjöbostäder AB/Eksjö kommunfastigheter AB
och samhällsbyggnadssektorn, anser att man mer strategiskt behöver 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 idag ser
ut på Snickaren, Tuvan, och 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, 2018-12-04, § 286
Tjänsteskrivelse från socialchef, Patrik Karlsson, 2018-11-05
Socialnämndens beslut 2018-11-14 § 147
__________________________________________________________
Utdrag:

Förslagsställaren
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Kf § 86 Rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS
Dnr: 2018-SocN0039
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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.
En person 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
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 287
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Kf § 87 Anläggande av en bana för Eisstock, för
sommar- och vinterspel – medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 13 juni 2019.
Ärendebeskrivning
Erwin Dörner framför i medborgarförslag att han noterat att Eksjö kommun
planerar en upprustning av tennisparken i Mariannelund.
Som medlem i SPF Seniorerna i Mariannelund, och som representant för ett
tjugotal medlemmar, föreslås att en bana anläggs för Eisstock, både för sommaroch vinterspel.
Eisstock spelas mycket i Tyskland och Österrike. SPF Seniorerna har spelat
Eisstock i tennisparken och på sjöis på provisoriska banor.
Med en eller två professionella banor är förslagsställaren övertygad om att många
fler kommer att intressera sig för denna sport, som kan utövas av både kvinnor
och män.
De som spelar bowling och boule är hänvisade till olika inomhushallar vintertid.
Eisstock ger möjlighet att njuta av den friska luften och naturen. Bänkar, grillplats
och tillgång till vatten för spolning av banorna är allt som behövs för att njuta av
en ny sport med stor utvecklingspotential. Det är inte bara seniorer, utan alla
åldrar kan känna gemenskap och glädje.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Erwin Dörner 2018-11-19
Utdrag:

Erwin Dörner
Kommunstyrelsen
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Kf § 88 Håll liv i träden i stan – medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 13 juni 2019.
Ärendebeskrivning
Jan Engdahl, Eksjö, framför i medborgarförslag 2018-11-21 följande.
Söder ut på Vetlandavägen från järnvägsövergången, finns en del träd på östra
sidan av vägen. En del av dessa träd har svåra barkskador i marknivå. Ett av
träden har så svåra skador att det är helt dött. Flera av de övriga träden är också
svårt skadade. Skadorna kan mycket väl ha uppstått av en grästrimmer under unga
år.
För att förebygga barkskador bör stammarna i unga år skyddas från
trimmerskador. Träden kostar och tar lång tid för att kunna utvecklas till vuxna
träd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jan Engdahl 2018-11-21
Utdrag:

Jan Engdahl
Kommunstyrelsen
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Kf § 89 Uppmärksamma Eksjö Folkets Park medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 13 juni 2019.
Ärendebeskrivning
Jan Engdahl, Eksjö, framför i medborgarförslag 2018-11-21 följande.
Eksjö Folkets park bildades 1920, alltså för snart hundra år sedan, av de så kallade
vanliga knegarna. Det anser förslagsställaren ska uppmärksammas år 2020.
1945 var det 7 styrelsemedlemmar som representerades av maskinsnickare,
plåtslagare, hovslagare, vägförman, sadelmakare, bagare och kommunalarbetare.
Folkets park var belägen där förskolan Blåsippan ligger idag. Det är en liten backe
upp till förskolan. Till vänster mitt i backen finns ett litet berg. Där tändes varje
valborgsmässoafton en elda för att fira säsongens första danskväll.
Jan Engdahl föreslår att bergknallen rensas upp och att en ljuskägla riktas mot
berget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jan Engdahl 2018-11-21
Utdrag:

Jan Engdahl
Kommunstyrelsen
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Kf § 90 Hundrastgård i Vildparken medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 13 juni 2019.
Ärendebeskrivning
Malva Andersson Karlsson framför i medborgarförslag 2018-11-21 att det skulle
vara bra med en hundrastgård i Vildparken, det bor många hundar i närheten och
i det området. Om hundarna behöver springa finns ingen plats till att kunna
släppa dom lösa, så en hundrastgård skulle vara perfekt i Vildparken eftersom det
finns så stor plats! Det finns inte heller någon annan rastgård i Eksjö och eftersom
det bor många hundar i området och är stor plats så skulle Vildparken vara
perfekt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Malva Andersson Karlsson 2018-11-21
Utdrag:

Malva Andersson Karlsson
Kommunstyrelsen
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Kf § 91 Annonsering om fullmäktiges
sammanträden 2019-2022

Dnr 2018-KLK0211
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fullmäktiges sammanträden mandatperioden 2019-2022 annonseras i EksjöTidningen, utöver anslag på kommunens digitala anslagstavla.
Ärendebeskrivning
De ändringar i kommunallagen som trädde i kraft 1 januari i år, möjliggör för
kommunen att endast annonsera fullmäktiges sammanträden på en webbaserad
anslagstavla. Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25 att annonsering även ska
ske i Eksjö-Tidningen, för den som inte har tillgång till internet.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att fullmäktiges sammanträden
mandatperioden 2019-2022 annonseras i Eksjö-Tidningen, utöver anslag på
kommunens digitala anslagstavla.
Utdrag:

Eksjötidningen
Kommunikationsenheten
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Kf § 92 Tillsättning av tillfällig beredning för
kommunprogram
Dnr 2018-KLK0226
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsätta en tillfällig beredning som till sin uppgift har
- att arbeta fram ett kommunprogram 2020-2023 enligt policy Eksjö kommuns
styrning och ledning,
- att kommunprogrammet ersätter de politiska programmen enligt policy Eksjö
kommuns styrning och ledning,
Kommunfullmäktige beslutar vidare
att beredningens arbete ska slutredovisas vid fullmäktiges sammanträde
2019-06-13,
att beredningen under processen avrapporterar i lämplig omfattning till partierna
och kommunfullmäktige,
att styrgruppen ska bestå av kommunfullmäktiges presidium och
kommunstyrelsens presidium,
att utöver styrgruppen, en representant från varje parti ska ingå i beredningen,
samt
att sammanträdesersättning ska utgå till beredningen. Ersättning för resor och
förlorad arbetsersättning ska utgå enligt gällande regler.
Ärendebeskrivning
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 enligt policy Eksjö kommuns
styrning och ledning,
- att kommunprogrammet ersätter de politiska programmen enligt policy Eksjö
kommuns styrning och ledning,
Kommunfullmäktiges presidium föreslår vidare
- att beredningens arbete ska slutredovisas vid fullmäktiges sammanträde
2019-06-13,
- att beredningen under processen avrapporterar i lämplig omfattning till partierna
och kommunfullmäktige,
- att styrgruppen ska bestå av kommunfullmäktiges presidium och
kommunstyrelsens presidium,
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- att utöver styrgruppen, en representant från varje parti ska ingå i beredningen,
samt
- att sammanträdesersättning ska utgå till beredningen. Ersättning för resor och
förlorad arbetsersättning ska utgå enligt gällande regler.
Kommunstyrelsen har 2018-12-04, § 304 beslutat enligt fullmäktiges presidiums
förslag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Mats Danielsson 2018-12-03
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 304
____________________________________________________________
Utdrag:

Kanslichef Catharina Tingvall
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Kf § 93 Avsägelse av uppdrag – Sebastian Hörlin
(S)
Dnr 2018-KLK0219
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Sebastian Hörlin (S), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Sebastian Hörlin (S), avsäger sig uppdraget som suppleant i ITOLV AB, från och
med 2018-12-11.
____________________________________________________________
Utdrag:

Sebastian Hörlin
ITOLV AB
Bolagsverket
Valberedningen
Löneavdelningen
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Kf § 94 Avsägelse av uppdrag – Carina Lindström
(M)
Dnr 2018-KLK0214
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Carina Lindström (M),
att hos Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Carina Lindström (M), samt
att för övriga uppdrag överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Carina Lindström (M), avsäger sig nedanstående uppdrag, från och med
2018-12-31.
Kommunfullmäktige - ledamot
Kommunstyrelsen – vice ordförande
Eksjö Stadshus AB – vice ordförande
Ledningsutskottet – vice ordförande
Krisledningsnämnden – vice ordförande
Direktionen för Höglandsförbundet 2015-2018 – ledamot
Eksjö Stadsutveckling – styrelseledamot
Höglandets Samordningsförbund t o m 2018 – ledamot
Campus I12 styrgrupp – ledamot
Integrationsrådet – ledamot
Internationella rådet – ordförande
Stiftelsen Träcentrum – ombud årsstämma
Eksjöbostäder – ombud årsstämma
Industribyggnadsbolaget – ombud årsstämma
Kreditgarantiföreningen Jönköpings län – ombud årsstämma
Itolv AB – ersättare årsstämma
Jönköpings läns Luftvårdsförbund – ersättare årsstämma
Kommuninvest – ersättare årsstämma
Smålands Turism AB – ersättare årsstämma
Science Park AB – ersättare årsstämma
____________________________________________________________
Utdrag:

Carina Lindström
Länsstyrelsen
Valberedningen
Respektive organ

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

54 (76)

Kf § 95 Avsägelse av uppdrag – Mikael Lindström
(M)
Dnr 2018-KLK0229
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Mikael Lindström (M), samt
att hos Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Mikael Lindström (M).
Ärendebeskrivning
Mikael Lindström (M), avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige,
från och med 2018-12-31.
____________________________________________________________

Utdrag:

Mikael Lindström
Länsstyrelsen
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

55 (76)

Kf § 96 Avsägelse av uppdrag – Mikael Lindström
(M)
Dnr 2018-KLK0229
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Mikael Lindström (M), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Mikael Lindström (M), avsäger sig uppdraget som ledamot i valberedningen, från
och med 2018-12-31.
____________________________________________________________
Utdrag:

Mikael Lindström
Valberedningen
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

56 (76)

Kf § 97 Avsägelse av uppdrag – Mikael Lindström
(M)
Dnr 2018-KLK0229
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Mikael Lindström (M), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Mikael Lindström (M), avsäger sig uppdraget som suppleant i Eksjö
Fordonsutbildning AB, från och med 2018-12-31.
____________________________________________________________
Utdrag:

Mikael Lindström
Eksjö Fordonsutbildning AB
Valberedningen
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

57 (76)

Kf § 98 Avsägelse av uppdrag – Ulrica Andrae (V)
Dnr 2018-KLK0220
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Ulrica Andrae (V), samt
att hos Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Ulrica Andrae (V).
Ärendebeskrivning
Ulrica Andrae (V), avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, från
och med 2018-11-27.
____________________________________________________________
Utdrag:

Ulrica Andrae
Länsstyrelsen
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

58 (76)

Kf § 99 Val av 2 ledamöter och 1 suppleant, varav
en ordförande, i Styrelsen för ITolv AB, fr.o.m.
ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie
bolagsstämma 2023
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i styrelsen för ITolv AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 utse
Kristina Carlo (M)
Sten Eriksson (C), samt
att till suppleant utse Bertil Granman (S), samt
att till ordförande utse Kristina Carlo (M).
Utdrag:

De valda
ITolv AB
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

59 (76)

Kf § 100 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i
Soldathemsföreningen i Eksjö 2019-2022
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot i Soldathemsföreningen i Eksjö 2019-2022 utse Olle Sjöberg (L),
samt
att till suppleant för samma tid utse Sylvia Karlsson (C)
Utdrag

De valda
Soldathemsföreningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

60 (76)

Kf § 101 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i
styrelsen för Eksjö Elnät AB från och med
ordinarie bolagsstämma 2019, till och med
ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i Eksjö Elnät AB från och med ordinarie bolagsstämma 2019 till
och med ordinarie bolagsstämma 2023, utse
Bo-Anders Jansson (M)
Johan Starck (S)
Lennart Nilsson (C)
Ingegerd Axell (S)
Magnus Berglund (KD)
SvenInge Ågren (C)
Stig Axelsson (S)
att till suppleanter utse
Lars Ugarph (M)
Benjamin Jangenfelt (S)
Erik Johansson (C)
Ami Fagrell (V)
Lars-Göran Lind (KD)
Jes Suhr (M)
Lea Petersson (MP)
att till ordförande utse Bo-Anders Jansson (M), samt att till vice ordförande utse
Lennart Nilsson (C).
Utdrag:

De valda
Eksjö Elnät AB
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

61 (76)

Kf § 102 Val av 3 ledamöter och 1 suppleant i
Styrelsen för Eksjö Energi Elit AB från och med
ordinarie bolagsstämma 2019, till och med
ordinarie bolagsstämma 2023
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ordinarie ledamöter i Eksjö Energi Elit AB från och med ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023, utse
Bo-Anders Jansson (M)
Johan Starck (S)
Lennart Nilsson (C)
att till suppleant utse
Bengt Jacobsson (C)
att till ordförande utse Bo-Anders Jansson (M), samt att till vice ordförande utse
Lennart Nilsson (C).
Utdrag:

De valda
Eksjö Energi Elit AB
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

62 (76)

Kf § 102 Val av 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen 2019–2022
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot, samt 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022, utse
Markus Kyllenbeck (M).
Utdrag:

De valda
Kommunstyrelsen
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

63 (76)

Kf § 103 Val av 1:e vice ordförande i Eksjö
Stadshus AB från och med ordinarie
bolagsstämma 2019, till och med ordinarie
bolagsstämma 2023
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot, samt 1:e vice ordförande i Eksjö Stadshus AB från och med
ordinarie bolagsstämma 2019, till och med ordinarie bolagsstämma 2023, utse
Markus Kyllenbeck (M).
Ulf Svensson (SD), Elisabeth Werner (SD), Alexandra Åhlfeldt (SD) och Urban
Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Utdrag:

De valda
Eksjö Stadshus AB
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

64 (76)

Kf § 104 Val av 1:e vice ordförande i
krisledningsnämnden 2019–2022
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot, samt 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden 2019-2022, utse
Markus Kyllenbeck (M).
Utdrag:

De valda
Krisledningsnämnden
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

65 (76)

Kf § 105 Val av vice ordförande i Eksjö
Fordonsutbildning AB från och med ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023
Dnr 2018-KLK0172
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot, samt vice ordförande, från och med ordinarie bolagsstämma 2019
till och med ordinarie bolagsstämma 2023, utse Lars Ugarph (M).
Utdrag:

De valda
Eksjö Fordonsutbildning AB
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

66 (76)

Kf § 106 Val av suppleant i ITolv AB till och med
ordinarie bolagsstämma 2019, efter Sebastian
Hörlin (S)
Dnr 2018-KLK0219
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till suppleant i ITolv AB till och med ordinarie bolagsstämma 2019, efter
Sebastian Hörlin (S), utse Bertil Granman (S).
Utdrag:

De valda
ITolv AB

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

67 (76)

Kf § 107 Val av sex Gode män vid
lantmäteriförrättningar 2019-2022
Dnr 2018-KLK0230
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till gode män vid lantmäteriförrättningar utse
Sven-Olov Lindahl (L)
Peter Lindholm (S)
Alf Andersson (C)
Mattias Stendahl (V)
Sten Eriksson (C)
Lennart Andersson (M)
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat, enligt 4 kap. 2 §
fastighetsbildningslagen (1970:988), att sex gode män inom respektive
kunskapsområde tätortsförhållanden och jordbruk- och skogsbruksfrågor, ska
utses för varje kommun i länet.
Utdrag:

De valda
Länsstyrelsen i Jönköpings län

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

68 (76)

Kf § 108 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i
Direktionen för Höglandsförbundet 2019-2022
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i Direktionen för Höglandsförbundet 2019-2022, utse
Annelie Hägg (C) och Markus Kyllenbeck (M), samt
att till ersättare för samma tid utse Stellan Johnsson (C) och Diana Laitinen
Carlsson (S).
Utdrag:

De valda
Direktionen för Höglandsförbundet

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

69 (76)

Kf § 110 Val av 1 ledamot i Familjerättsnämnden,
Höglandsförbundet 2019-2022
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot i Familjerättsnämnden, Höglandsförbundet 2019-2022, utse
Tomas Erazim (M).
Utdrag:

Tomas Erazim
Familjerättsnämnden, Höglandsförbundet

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

70 (76)

Kf § 111 Val av 2 revisorer till Direktionen för
Höglandsförbundet 2019-2022
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till revisorer i Direktionen för Höglandsförbundet 2019-2022, utse Stig
Andersson, Eksjö, och Anders Forssblad, Aneby.
Utdrag:

De valda
Direktionen för Höglandsförbundet

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

71 (76)

Kf § 112 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till
Höglandets samordningsförbund 2019-2022
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot i Höglandets samordningsförbund 2019-2022, utse Diana Laitinen
Carlsson (S), samt
att platsen som ersättare i Höglandets samordningsförbund lämnas vakant till
Alliansen.
Utdrag:

Diana Laitinen Carlsson
Höglandets samordningsförbund

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

72 (76)

Kf § 113 Val av 1 ledamot från varje parti till
tillfällig fullmäktigeberedning
Dnr 2018-KLK0226
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i den tillfälliga fullmäktigeberedningen utse
Kjell Axell (S)
Stellan Johnsson (C)
Ulf Björlingson (M)
Ulf Svensson (SD)
Bo Ljung (KD)
Susanne Markusson (V)
Christer Ljung (L)
Eva Ekenberg (MP)
Utdrag:

De valda
Kanslichef Catharina Tingvall

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

73 (76)

Kf § 114 Andre vice ordförande i Eksjö Stadshus
AB – uppdrag från kommunfullmäktige
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att en andre vice ordförande tillsätts i Eksjö Stadshus AB, och
att till andre vice ordförande i Eksjö Stadshus AB utse Diana Laitinen Carlsson.
Utdrag:

Diana Laitinen Carlsson
Eksjö Stadshus AB

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

74 (76)

Kf § 115 Val av ledamot i kommunrevisionen
2019-01-01—2023-06-30
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras till valberedningen.
Utdrag:

Kommunrevisionen
Valberedningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-11

Sammanträdesdatum

75 (76)

Kf § 116 Andre vice ordförande i nämnder och
bolag
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att en post som andre vice ordförande inrättas i nedan redovisade nämnder och
bolag;
att till andre vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, utse Sebastian Hörlin
(S)
att till andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, utse Bertil Granman
(S)
att till andre vice ordförande i socialnämnden, utse Kjell Axell (S)
att till andre vice ordförande i krisledningsnämnden, utse Diana Laitinen Carlsson
(S)
att till andre vice ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden, utse Lars
Aronsson (S)
att till andre vice ordförande i Eksjöbostäder AB, utse Per-Olof Bjarnbäck
att till andre vice ordförande i Eksjö Kommunfastigheter AB, utse Per-Olof
Bjarnbäck (S)
att till andre vice ordförande i Stridh och Son AB, utse Per-Olof Bjarnbäck (S)
att till andre vice ordförande i Eksjö Energi AB, utse Bo-Anders Jansson (M)
att till andre vice ordförande i Eksjö Elnät AB, utse Johan Starck (S)
Ulf Svensson (SD) deltar inte i beslutet.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Ulf Björlingson (M) att Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun 20192022, avseende ersättning till andre vice ordförande i nämnder och bolag, ska
beredas av kommunstyrelsen inför nästa sammanträde med kommunfullmäktige.
Utdrag:

De valda
Respektive nämnd
Respektive bolag

