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Ks § 83 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Ks § 83 Godkännande av föredragningslistan ....................................................... 3
Ks § 84 Vindkraftpark Bruzaholm – tillståndsansökan enligt 9 kap.
miljöbalken till uppförande och drift m.m. av gruppstation för vindkraftverk i
Eksjö kommun, Jönköpings län, projekt Bruzaholm – Vattenfall Vindkraft
AB. Beslut enligt 16 kap. 4 § miljöbalken............................................................... 5
Ks § 85 Goda köttbullar, en sann glädje för gamla och unga, motion yttrande ........................................................................................................................ 7
Ks § 86 Asfalt på grusväg runt udden nedanför Sjöängen, Eksjö medborgarförslag ....................................................................................................... 9
Ks § 87 Finansrapport per 2018-03-29 .................................................................10
Ks § 88 Årsredovisning 2017, Eksjö kommun....................................................12
Ks § 89 Budgetuppföljning per 2018-02-28.........................................................14
Ks § 90 Kommunstyrelsens delegationsordning - revidering ...........................17
Ks § 91 SCB:s Medborgarundersökning 2018.....................................................18
Ks § 92 Medborgarlöfte 2018-2019, överenskommelse mellan Eksjö kommun
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Ks § 93 Internkontroll 2017 - uppföljning ...........................................................21
Ks § 94 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv remiss .........................................................................................................................22
Ks § 95 Kommunalt VA till skidstugan, Eksjö – finansiering ..........................24
Ks § 96 Eksjö Gymnasium läsåret 2018/2019 - programutbud .......................26
Ks § 97 Förskola i Kvarnarp, Eksjö – utökning av avdelningar .......................27
Ks § 98 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barn och
ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa ..............................................................29
Ks § 99 Internbudget 2018, politiken ...................................................................30
Ks § 100 Antal möten med kommunfullmäktige – motion .............................31
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Ks § 101 Aktivt stöd i arbetet för att ställa om Eksjö till ett fossilfritt samhälle
– motion ....................................................................................................................32
Ks § 102 Eksjö kommun ska uttrycka solidaritet med HBTQ-rörelsen och
dess värderingar – medborgarförslag ....................................................................33
Ks § 103 Aktivt arbete för att effektivisera den kommunala förvaltningen i
Eksjö – motion.........................................................................................................34
Ks § 104 Inrätta en tjänst som kultur-, fritids- och föreningssamordnare –
medborgarförslag .....................................................................................................35
Ks § 105 Låt ensamkommande asylsökande ungdomar stanna i Eksjö under
asylsökningsprocessen – medborgarförslag .........................................................36
Ks § 106 Anmälningsärenden ................................................................................38
Ks § 107 Utskottsprotokoll 2018-03-13, samt beslut fattande med stöd av
delegation ..................................................................................................................39
Ks § 108 Nämndernas protokoll ...........................................................................40
Ärendebeskrivning
Tillkommer dagordning gör
27. Låt asylsökande ensamkommande ungdomar få stanna i Eksjö under hela
asylprocessen – medborgarförslag
28. Årsredovisning 2017, Eksjö kommun
-----
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Ks § 84 Vindkraftpark Bruzaholm –
tillståndsansökan enligt 9 kap. miljöbalken till
uppförande och drift m.m. av gruppstation för
vindkraftverk i Eksjö kommun, Jönköpings län,
projekt Bruzaholm – Vattenfall Vindkraft AB.
Beslut enligt 16 kap. 4 § miljöbalken
Dnr 2014-0469
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka ansökan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.
Ärendebeskrivning
Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, för uppförande och drift av
gruppstation för vindkraftverk i Eksjö kommun, Jönköpings län lämnades in
2016-12-20.
2017-01-10 inkom begäran från Miljöprövningsdelegationen om att Eksjö
kommun ska ta beslut om att tillstyrka eller avstyrka enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken. Anledningen till att beslutet har dröjt är på grund av förslagets
storlek och komplexitet och därför har samhällsbyggnadssektorn avsiktligt
valt att invänta processen för att kunna ta del av så mycket utredningsmaterial
som möjligt.
Enligt Energimyndighetens vägledning om kommunal tillstyrkan vid
tillståndsprövning av vindkraftverk ska kommunens beslut om tillstyrkan eller
avstyrkan innebära en bedömning av om den aktuella vindkraftsetableringen
kan anses utgöra en lämplig mark- eller vattenanvändning sett ur ett
långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Kommunens ställningstagande bör vara
grundat i den mark- och vattenanvändning som beslutats i en översiktsplan
gällande vindkraft. Det är dock viktigt att beakta att översiktsplanen endast är
vägledande och att gränserna för utpekade lämpliga områden för vindkraft
inte ska ses som absoluta. Om nya fakta uppkommit som inte var kända när
översiktsplanen antogs, kan det finnas skäl att göra nya bedömningar. I de fall
kommunen inte har en aktuell översiktsplan, måste kommunen ändå ta
ställning till vad som är lämplig mark- och vattenanvändning i det aktuella
området.
Tillstånd för den sökta åtgärden kommer slutligen beslutas av
Miljöprövningsdelegationen i detta fall. När Miljöprövningsdelegationen
ansett att ansökan är komplett kan beslut angående frågan om tillstånd tas.
Miljöprövningsdelegationens beslut är dock avhängt kommunens tillstyrkan
eller avstyrkan.
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I det fall kommunen avstyrker etablering kan ett tillstånd inte utfärdas. I det
fall kommunen tillstyrker kan tillstånd beviljas men kommunens tillstyrkan är
inte på något sätt en garanti för att tillstånd utfärdas i enlighet med ansökan.
Miljöprövningsdelegationen kan till skillnad från kommunen göra
begränsningar i tillståndet om tillståndsansökan saknar stöd i vissa delar enligt
miljöbalken. Kommunen kan i detta beslut endast ta ställning till den ansökta
etableringen i sin helhet.
I redovisad slutsats bedöms Eksjö kommuns vindbruksplan ge stöd för att
tillstyrka etablering enligt ansökan. Området som avses tas i anspråk för
vindkraft bedöms inte skada andra allmänna intressen utan snarare stärka
förutsättningarna för en hållbar energiomställning i linje med region
Jönköpings läns mål om plusenergilän 2050, liksom Eksjö kommuns egna
målsättningar, i såväl Miljöplan som Energi- och klimatstrategi.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande från samhälsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2018-03-12
Eksjö kommuns vindbruksplan, 2017-06-20
Vattenfall vind AB:s tillståndsansökan, 2016-12-20
Komplettering av Vattenfall vind AB:s tillståndsansökan, 2017-10-02
Energimyndighetens ”Vägledning om kommunal tillstyrkan vid
tillståndsprövning av vindkraftverk, enligt miljöbalken 16 kap. 4 §”
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-03-14, § 47
___________________________________________________________
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Kommunfullmäktige
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Ks § 85 Goda köttbullar, en sann glädje för
gamla och unga, motion - yttrande
Dnr 2017-KLK0171
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Ulf Svensson (SD) framför i motion att kommunfullmäktige beslutar
- att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att köpa in en färsformare,
- att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram ett recept på en
näringsrik och god köttbulle som kan bli Eksjö kommuns köttbulle.
Motiven för ett sådant beslut anser motionären är:
Vad är godare än hemlagade köttbullar? Något att längta efter till nästa gång
det serveras. Idag köps köttbullar in som halvfabrikat där kvalitén kan variera
och kostnaden är relativt hög.
En färsformare används till att forma färs till köttbullar, pannbiffar och
hamburgare, men den kan även användas till att forma vegetariska biffar och
potatisbullar. Färsformaren kräver en eller två personer som plockar av
färsbullar och biffar för vidare tillagning på stekbord och därefter i ugn till
rätt innertemperatur.
Investeringskostnaden omfattar 86 200 kr. inklusive nödvändiga tillbehör.
Övriga kostnader som tillkommer är driftskostnaderna som ökar då
hemlagade köttbullar steks, kyls och därefter återuppvärms. Denna process är
redan avklarad när man serverar halvfabrikat.
Kostnad för halvfabrikat:
- köttbullar, blandfärs 3,08 kr/portion (100 g)
- köttbullar, nötfärs 3,39 kr/portion (100 g)
Kostnad för hemlagade köttbullar:
- köttbullar av blandfärs: 4,92 kr/portion (100 g)
- köttbullar av nötfärs: 5,68 kr/portion (100 g)
Ökad kostnad vid 3400 portioner:
- köttbullar av blandfärs: 10 472 kr
- köttbullar, hemlagade, av blandfärs: 16 728 kr
Vid upphandling av livsmedel ställs höga krav på färs. I nuvarande avtal är
nöt- och blandfärs av svenskt ursprung. Vid kravställning på halvfabrikat
finns i nuvarande avtal inga krav på ursprung eller hur djuret har behandlats
under uppfödning och vid slakt.
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Den extra arbetsinsatsen som krävs för hemlagade köttbullar bör gå att klara
av med ordinarie bemanning med planering och omfördelning av resurserna.
Hemlagade köttbullar, tillagade enligt Eksjö kommuns eget recept, skulle höja
kvalitén och smakupplevelsen väsentligt. Köttbullarna som serveras idag är av
god kvalité men kan inte jämföras med hemlagade. Måltidsverksamheten ser
mycket positivt på förslaget om satsningen på höjd kvalité, dock saknas
finansiering för både investerings- och driftbudget.
Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Carina Lindström (M) ett ändringsyrkande att motionen avslås på grund av
rådande budgetläge.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Carina Lindströms (M) ändringsyrkande mot
ledningsutskottets förslag till beslut, varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Carina Lindströms (M) ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Motion från Ulf Svensson (SD) 2017-09-28
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-19, § 186
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 272
Tjänsteskrivelse från måltidsutvecklare Gun Svensson, 2018-01-17
Ledningsutskottets beslut 2018-03-13, § 46
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

9 (40)

Ks § 86 Asfalt på grusväg runt udden nedanför
Sjöängen, Eksjö - medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0214
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30, § 43, att remittera rubricerat
medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till
kommunfullmäktige senast juni 2018.
Förslagsställaren framför i medborgarförslaget att en bra runda för promenad
med de boende på Mogården, som är ett särskilt boende för äldre, är vägen
runt udden nedanför Sjöängen, Eksjö. Förslagsställaren anser att rundan är
lagom lång och innehåller både natur och sjö. Om rundan asfalterades skulle
det vara lättare att dra en rullstol där, speciellt vid blött väglag.
Förslagsställaren skulle vilja att vägen asfalteras redan till våren.
Asfaltering av rundan anses inte vara rätt åtgärd, dels med anledning av att
asfalt inte passar in i miljön och dels att det inte heller är möjligt ekonomiskt
de närmaste åren. Ett bra underhåll med exempelvis stenmjöl ger tillräckligt
god framkomlighet med rollator och rullstol, och för trygghetskänslan en bra
belysning.
Medborgarförslaget och samhällsbyggnadssektorns förslag till beslut har även
lyfts i kommunala funktionshinderrådet 2018-02-27, som inte har något att
invända mot beslutsförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Pia Olsson, Eksjö, 2017-11-23
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19, § 233
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 43
Tjänsteskrivelse, 2018-02-27
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-03-14, § 48
______________________________________________________
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Ks § 87 Finansrapport per 2018-03-29
Dnr 2018-KLK0056
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapport per 2018-03-29, samt
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Finansrapport per 2018-03-29 har upprättats vid
kommunledningskontorets ekonomiavdelning och redovisas vid dagens
sammanträde.
Enligt Finanspolicy för Eksjö kommun ska finansrapport gällande
kommunen lämnas till kommunstyrelsen i samband månadsuppföljning.
Finansrapporten ska ange
- Aktuell likviditet
- Utrymme och nyttjad checkräkningskredit per kredittagare
- Placeringar
- Borgensåtagande per kredittagare
- Skulder
 Motparter
 Kapital- och räntebindning
 Derivat
Motpart, derivat, kapital- och räntebindning redovisas i koncernens
rapport som enligt finanspolicyn ska lämnas vid delår och årbokslut.
Kommunens likviditet har från föregående månad ökat och är +9 mnkr.
Koncernens sammanlagda likviditet per 2018-03-29 var +82,4 mnkr. Av
likviditeten är 7 mnkr förvaltade stiftelser. Kommunens likviditet är liten
men positiv. Att minska likviditeten i koncernen har varit en aktiv åtgärd
sedan maj 2016 då Nordea införde inlåningsavgift på kapital överstigande
25 mnkr. För att minska likviditeten på Nordea initialt undveks lån att tas
upp genom att bolagen inte omsatte lån utan nyttjade checkkrediten och
ägartillskott skedde från kommunen till Stadshus AB och vidare till Eksjö
kommunfastigheter och Industribyggnadsbolaget med 34,5 mnkr. Konto
öppnades på SBAB för att minska likviditeten på Nordea, därefter lättade
trycket på att hålla nere likviditeten på koncernkontot och bolagens
likviditet har ökat genom upplåning och försäljning (EBO).
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Kommunkoncernen har en gemensam checkräkningskredit på 120 mnkr
hos Nordea. Att nyttja krediten kostar idag ingenting. Totalt nyttjades 27
mnkr av checkräkningskrediten per 2018-03-29. Krediten fördelas internt
mellan kommunen och bolagen efter behov. Bolagen hade vid 2018-03-29
en totalt sett god likviditet. Negativ likviditet hade Eksjö Stadshus AB med
–2,4 mnkr och Byggnadsfirma Stridh och Son med -1,8 mnkr, samt Eksjö
Energi Elit AB med -11,8 mnkr. Övriga bolag hade positiv likviditet.
Kommunen och koncernens likvida medel är placerade på koncernkonto
hos Nordea. Kommunen har dessutom likvida medel på bankkonto hos
SBAB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, ICA-banken, Handelsbanken
och Södra skogsägarna.
Kommunen har ingen låneskuld, de helägda kommunala bolagens
sammanlagda externa skuld är 906 mnkr. Kommunen har beviljat en total
borgensram till de helägda kommunala bolagen med 1 124,7 mnkr.
Jämfört med senaste finansrapporten per 2018-12-31 är de kommunala
bolagens låneskuld oförändrad. Kommunal borgen lämnas normalt endast
till helägda kommunala bolag. Borgen har också lämnats till Höglandets
kommunalförbund, tre föreningar och sedan tidigare finns också kvar ett
borgensåtagande till privatpersoner vid bostadsbebyggelse. Totalt har
kommunen ett borgensåtagande till andra än helägda kommunala bolag
med 9,2 mnkr, totalt borgensåtagande för aktuella skulder är 915,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Finansrapport per 2018-03-29
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Ks § 88 Årsredovisning 2017, Eksjö kommun
Dnr 2018-KLK0057
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Årsredovisning 2017 med sammanställd redovisning
(koncernredovisning), samt
att överlämna densamma till Eksjö kommunrevision och
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommuns resultat för 2017 är ett underskott om 25,9 mnkr.
Underskottet är 39,3 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på 13,4
mnkr. Årets resultat motsvarar -2,6 procent av skatteintäkter och bidrag,
vilket är lägre än det resultatmål på 1,4 procent som budgeterades för 2017.
Förvaltningen/sektorerna har bedrivit verksamhet för netto 1 010,1 mnkr,
vilket är 55,6 mnkr mer än budgeterat (inkl resultatfond) och motsvarer en
negativ avvikelse på 6 procent. Största negativa avvikelserna finns inom
sociala sektorn (-50,1 mnkr) och barn- och ungdomssektorn (-16,4 mnkr).
Även Kommunledningskontoret(-1,2 mnkr) och Överförmyndaren(-0,3
mnkr) gör underskott. Tillväxt- och utvecklingssektorn och
Samhällsbyggnadssektorn gör överskott med vardera ca 5 mnkr.
På grund av underskottet uppfylls inte något av de finansiella målen.
Soliditeten sjunker från 64,0 procent till 60,6 procent. Soliditeten inklusive
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 sänks också, från -1,6 procent till
-3,5 procent.
Kommunen har investerat för 41,7 mnkr under 2017, vilket är 13,6 mnkr
lägre än budgeterat. Investeringarna är inte självfinansierande under året då
resultatet inte gav det överskott som krävdes för att rymma investeringarna
i årets skatteintäkter. Lån har dock inte behövts tas upp för finansieringen.
En genomgång av måluppfyllelsen i kommunstyrelsens styrkort har gjorts
och sammanvägt har måluppfyllelsen sjunkit. I de olika delarna har
måluppfyllelsen sjunkit i resursperspektivet och brukarperspektivet medan
medarbetarperspektivet är oförändrat och processperspektivet har ökat i
måluppfyllelse.
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Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017, Eksjö kommun
_________________________________________________________
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Kommunfullmäktige
Eksjö kommunrevision
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Ks § 89 Budgetuppföljning per 2018-02-28
Dnr: 2018-KLK0058
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad rapport,
att erinra tidigare fattade beslut om neddragningar i budget 2018 och 2019,
att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsen 2018-05-08 redovisa hur
beslutade neddragningar i budget 2018-2019 har verkställts och vilka effekter
de fått och kommer att få,
att på grund av det ekonomiska läget införa begränsningar i
delegationsordning gällande anställning och inköp från 2018-04-09 och resten
av 2018 så att
- alla nyanställningar (månadsanställda) ska beslutas om av sektorschef
- ingen övertid ska förekomma, undantag beviljas restriktivt av sektorschef
- sällanköp över 5 tkr ska beslutas av sektorschef. Sällanköp under 5 tkr
beslutas av enhetschef/ avdelningschef/rektor
- att uppdra åt förvaltningen att vid behov utforma riktlinjer för
begränsningarna i delegationsordningen för anställning och inköp
att uttala till samtliga nämnder att hålla sin budget för personal och andra
driftkostnader där volymerna inte ökat, samt arbeta för att effektivisera
verksamheten för att även inrymma de kostnads- och intäktsförändringar som
skett sedan budgeten fastställdes av kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Högt utfall efter två månader
Sektorerna har under årets första två månader förbrukat 183 mnkr (19%) av
budgetanslaget på 1 021 mnkr. Alla intäkter och kostnader som löper på
perioden har inte bokförts som bland annat kapitalkostnader.
Underskott i helårsprognosen
Årets första prognos visar ett underskott i årets resultat på 20,3 mnkr att
jämföra med 10,3 mnkr i budget. Prognosen motsvarar -2,0 procent av
skatteintäkter och bidrag och budget är +1,0 procent av skatteintäkter och
bidrag.
Sektorerna redovisar i prognosen totalt en negativ avvikelse med -38,2 mnkr
(inklusive de 2,5 mnkr som budgeterats för planerat resultatfondsnyttjande).
Kommunledningskontorets negativa avvikelse på 1,3 mnkr beror i huvudsak
på kostnader för att slutföra projektet med ny hemsida och att beslutade
neddragningar inte får helårseffekt 2018.
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Överförmyndarens negativa avvikelse på 0,4 mnkr beror på kostnader för
ställföreträdare ensamkommande flyktingbarn. Osäkerhet finns i prognosen
om hur Migrationsverkets nya ersättningssystem påverkar kommunen.
Samhällsbyggnadssektorns positiva avvikelse med 0,2 mnkr beror till största
del på vakant tjänst och högre intäkter.
Barn- och ungdomssektorn redovisar ett underskott på 16 mnkr, där största
delen återfinns i grundskolan och beror på volymökningar. Även förskolan
prognosiserar underskott på grund av volymökning och gymnasiet på grund
av att fler studerar på andra gymnasieskolor.
Sociala sektorn redovisar en negativ avvikelse på 22,5 mnkr. Avvikelsen finns
till största del inom socialt stöd (placeringar på institution och
försörjningsstöd) samt LSS där försäkringskassans förändrade bedömningar
påverkar kommunens kostnader. Omställning av verksamheten till fler
gruppbostäder pågår men har inte helårseffekt 2018.
Tillväxt- och utvecklingssektorns negativa avvikelse på 0,7 mnkr är planerat
resultatfondsuttag.
Sektorernas underskott vägs delvis upp av prognostiserat överskott för KS
oförutsett, utvecklingspott och buffert. Pensionerna och nettot av
skatteintäkter och bidrag prognosiseras också bli bättre än budgeterat på
grund av positivt utfall i utjämningssystemet.
Investeringar
48,4 mnkr disponeras för investeringar 2018 varav 17,6 är återstående anslag
från 2017. Till och med februari har 0,2 mnkr av anslaget ianspråktagits och
helårsprognos är 47,9 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än budget.
Åtgärder för att minska underskottet
För att minska det prognostiserade underskottet till bokslut 2018 behöver
arbete ske på tre fronter:
- minskad ambitionsnivå
- effektiviseringar
- allmän sparsamhet i verksamheterna
Minskad ambitionsnivå
I samband med budgetberedningen i april 2018 kommer förslag på minskad
ambitionsnivå att lämnas inför budget 2019-21. Beslut kommer att behöva
fattas snarast för att kunna få effekt helst under 2018 men senast till 2019.
En uppföljning av de beslut om neddragningar som gjordes i budget 2018
bifogas uppföljningsrapporten i februari. Till uppföljningen i mars föreslås en
rapport lämnas även om genomförandet av neddragningarna till 2019.
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Effektiviseringar
Förvaltningen ska genomföra effektiviseringar löpande. Krävs politiska beslut
för genomförande ska ärenden skyndsamt lyftas till aktuell politisk nivå.
Redovisning av beslutade effektiviseringar ingår i den bifogade redovisningen
av neddragningar för 2018.
Sparsamhet i verksamheterna
Restriktivitet ska råda gällande anställningar och inköp. För att betona vikten
av detta föreslås förändrad delegation gällande anställning och inköp införas
omgående och gälla under resterande 2018.
Förändrad delegation gällande anställning
Alla nyanställningar (månadsanställda) ska beslutas om av sektorschef.
Ingen övertid ska förekomma, undantag beviljas restriktivt av sektorschef .
Förändrad delegation gällande inköp
Sällanköp över 5 tkr ska beslutas av sektorschef. Övriga sällanköp beslutas av
enhetschef/avdelningschef/rektor.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att vid behov närmare utforma riktlinjer
för den begränsade delegationen av anställning och inköp.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning från ekonomiavdelningen
________________________________________________
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 90 Kommunstyrelsens
delegationsordning - revidering
Dnr 2018-KLK0062
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisade revideringar i kommunstyrelsens
delegationsordning.
Ärendebeskrivning
Följande revideringar av kommunstyrelsens delegationsordning redovisas:
Ändringar
Barn- och ungdomschef – ändras till skolchef
Administrativ chef – ändras till kanslichef
Förhandlingschef – ändras till förhandlingsansvarig
Tillägg
Gymnasiechef
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering
Ledningsutskottets beslut 2018-03-13, § 47
___________________________________________________________
Utdrag:

Kanslichef Catharina Tingvall
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Ks § 91 SCB:s Medborgarundersökning 2018
Dnr 2018-KLK0063
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att genomföra SCB:s Medborgarundersökning 2018, samt
att finansiera kostnaden om 60 tkr genom kommunstyrelsens anslag för
utvecklingsmedel.
Ärendebeskrivning
Statistiska Centralbyrån (SCB) erbjuder rikets kommuner att genomföra en
medborgarundersökning 2018. Resultatet av enkäten sammanfattas i tre olika
index:
NRI= NöjdRegionIndex, beskriver medborgarnas syn på kommunen som en
plats att leva och bo på.
NMI = NöjdMedborgarIndex, beskriver medborgarnas syn på de
verksamheter som kommunen ansvarar för.
NII = NöjdInflytandeIndex, beskriver medborgarnas syn på möjligheten till
inflytande och påverkan.
Eksjö kommunen har tidigare via SCB genomfört två
medborgarundersökningar, 2008 och 2013. Sedan 2013 har befolkningen ökat
med nästan 1000 invånare. Liksom flera av rikets kommuner beror
folkökningen på utrikes invandring. För att veta om de nämnda indexen
förändrats sedan fem år tillbaka, och med tanke på folkökningen, finner
förvaltningen det lämpligt att genomföra 2018 års medborgarundersökning
Undersökningen ger också svar på inom vilka områden som
förbättringspotentialen är som störst för att öka kundnöjdheten hos
befolkningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2018-03-08
Ledningsutskottets beslut 2018-03-13, § 48
_____________________________________________________
Utdrag:

Utvecklingschef Jurgen Beck
Ekonomiavdelningen
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Ks § 92 Medborgarlöfte 2018-2019,
överenskommelse mellan Eksjö kommun och
Polisen
Dnr 2018-KLK0064
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att, med kommunstyrelsens ändringar, godkänna Medborgarlöfte 2018-2019,
överenskommelse mellan Eksjö kommun och Polisen.
Ärendebeskrivning
Med utgångspunkt av tidigare tecknad samverkansöverenskommelse, och
mot bakgrund av lägesbilden, formulerar Eksjö kommun och Polisen två
stycken årliga medborgarlöften som börjar gälla från och med
undertecknandet.
Polisen och kommunen lovar att gemensamt arbeta för:
- att öka den upplevda tryggheten på resecentrum och i närområdet, Eksjö,
- att minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet.
Medborgarlöften är en utveckling dagens samverkansöverenskommelser och
är en del av polismyndighetens styrmodell. Den lokala lägesbilden ska vara
utgångspunkt för de mål som polisen ska arbeta med. Löftena handlar om
konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om
för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
Medborgarlöften fokuserar på den lokala lägesbilden och på sådant som de
som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig
trygga och säkra. Löftena har bland annat tagits fram i dialog med
medborgare och medarbetare.
Medborgarlöftena kommer att följas upp kontinuerligt och presenteras på
polisens webbplats, polisen.se.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S) ett ändringsyrkande att ”Kommunen
genomför en trygghetsvandring vid andra samlingsplatser i övriga större orter
i Eksjö kommun” ändras till
”Kommunen genomför trygghetsvandring vid andra samlingsplatser i övriga
orter i Eksjö kommun”
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Carina Lindström (M) ett ändringsyrkande att ”Kommunen genomför två
trygghetsvandringar på resecentrum och i närområdet” ändras till
”Kommunen genomför trygghetsvandringar på resecentrum och i
närområdet samt trygghetsvandringar i Mariannelund”.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Diana Laitinen Carlssons (S) och Carina
Lindströms (M) ändringsyrkande varvid kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Diana Laitinen Carlssons (S) och Carina Lindströms (M)
ändringsyrkanden.
Beslutsunderlag
Medborgarlöften mellan Eksjö kommun och Polisen
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2018-02-27
Ledningsutskottets beslut 2018-03-13, § 49
Utdrag:

Polisen
Utvecklingschef Jurgen Beck
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Ks § 93 Internkontroll 2017 - uppföljning
Dnr 2017-KLK0064
Dnr 2017-Sbn0011
Dnr 2017-BUN0030
Dnr 2017-TUN0033
Dnr 2017-SocN0033
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljning av internkontroll 2017 för förvaltningen.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente för internkontroll ska ledningsutskottet
och nämnderna senast i samband med årsredovisningens upprättande
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom
kommunledningskontoret och sektorerna till kommunstyrelsen.
Ledningsutskottets och nämndernas uppföljning av internkontrollen för 2017
redovisas vid dagens överläggning.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2018-03-13, § 51
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-02-07, § 31
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-02-07, § 26
Socialnämndens beslut 2018-03-14, § 35
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-02-07, § 12
___________________________________________________________
Utdrag:

Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 94 Genomförande av 2017 års
ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv remiss
Dnr 2018-KLK0019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i efterhand godkänna vidtagen åtgärd, samt
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Regeringskansliet har via Justitiedepartementet berett Eksjö kommun att yttra
sig över promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s
vapendirektiv (Ds 2018). Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara
på remissen. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att
lämna synpunkter, bland dem Eksjö kommun.
Promemorian behandlar frågan om genomförandet i svensk rätt av
Europaparlamentets och rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll och
förvärv. Av den aktuella promemorian framgår att vapenförordningen
kommer att skärpas med föreslaget till genomförande 2017 års
ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv.
Vapendirektivet är ett minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna får
anta bestämmelser som är strängare än de som finns i direktivet. Den svenska
vapenlagstiftningen är restriktiv och håller internationellt sett en hög
skyddsnivå. En utgångspunkt för uppdraget är att så långt det bedöms möjligt
och ändamålsenligt upprätthålla denna skyddsnivå, samtidigt som de
författningsändringar som föreslås inte ska vara onödigt betungande för
enskilda tillståndsinnehavare
Eksjö kommun anser att det är viktigt att skärpa vapenlagstiftningen i
enlighet med ändringsdirektivet och registreringen av de verksamheter som
beviljats tillstånd att hantera ammunition. Eksjö kommun anser också att
skärpningen av tillsynsansvaret för kemikalier och explosiva varor är bra, och
delar Försvarsmaktens synpunkt om att det är nödvändigt att en
konsekvensanalys genomförs, där även konsekvenserna för försvarsförmågan
belyses innan beslut fattas i frågan.
Ledningsutskottet beslutade 2018-03-13, § 52, att godkänna redovisat förslag
till yttrande och överlämna detsamma till Justitiedepartementet, samt
att anmäla ärendet till kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag

Remiss från Regeringskansliet, Justitiedepartementet
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2018-02-28
Ledningsutskottets beslut 2018-03-13, § 52
Utdrag:

Utvecklingschef Jurgen Beck
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Ks § 95 Kommunalt VA till skidstugan, Eksjö –
finansiering
Dnr 2018-Sbn0023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Skidstugeområdet är ett av Eksjö kommuns mest frekventerade
friluftsområden och anläggningen står inför byte av
avloppsreningsanläggning. Anläggningen är idag svår att dimensionera då
nyttjandet sker stötvis och med tidvis stora koncentrationer. Ett system med
koppling till den allmänna reningsanläggningen är därmed att föredra.
Området ligger inte inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten, avlopp
eller dagvatten och VA-kollektivet har därmed inget formellt åtagande för att
tillhandahålla en anslutningspunkt för skidstugeanläggningen. I samband med
upprättande av kommunalt verksamhetsområde för Hunsnäsen södra,
kalkylerade Eksjö Energi AB för att potentiellt inrymma möjligheten i
projektet men kostnadstäckningsgraden visade sig då bli för låg.
Kvar finns två relevanta lösningar:
1. Eksjö Energi AB anvisar en anslutningspunkt inom verksamhetsområdet
och föreningen ansvarar för samtliga anläggnings- och
installationskostnader, samt en anslutningsavgift om 37 500 kr.
2. Eksjö kommun samfinansierar utbyggnaden ihop med Eksjö Energi AB
till den grad att utbyggnaden blir kostnadsneutral för VA-kollektivet.
Syftet med en lösning enligt punkt två kan vara flera. Den uppenbara
kortsiktiga nyttan är att en av allmänheten frekvent nyttjad fritidsanläggning
får ett ändamålsenligt vatten- och avloppssystem vilket skapar lokal miljönytta
såväl som trygghet för föreningen (ESOK) att fortsätta satsa på anläggningen.
De mer långsiktiga syftena har koppling till dels Eksjö kommuns VA-plan
som visar på brister i de enskilda avloppsanläggningarna som ligger vid
Älghultasjöns nordvästra strand. Erfarenheter visar även på svårigheter att
anlägga nya enskilda avlopp då grundvattennivån är så hög på och kring
fastigheterna. Området är dock inte ett av de mest prioriterade områdena för
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i nuläget.
En mer oprövad potential för en allmän infrastruktur i området skulle kunna
vara utveckling av ett antal nya bostadsfastigheter i området på sikt då Eksjö
kommun äger mark i området.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

25 (40)

Oavsett vad, när och om något av ovanstående inträffar, så är poängen med
att samfinansiera infrastruktur av detta slag att ha rådighet inför framtiden,
något som blir mer osäkert om utbyggnad skulle ske enligt punkt ett.
Eksjö Energi AB har gentemot Lagen om allmänna vattentjänster (LAV),
säkerställt att samfinansiering med allmänna medel får och kan göras.
Presenterad kalkyl redovisar en beräknad kostnad om 836 tkr, exkl. moms.
Den kommunala insatsen för åtgärden är baserad på den totala
projektkostnaden om 836 tkr där den bedömda anslutningsavgiften på 150 –
200 tkr är fråndragen. Den kommunala insatsen förväntas bli ca 650 – 700
tkr. För VA-huvudmannen (Eksjö Energi AB) ska åtgärden bli
kostnadsneutral i investeringsskedet efter uttagen anslutningsavgift från
föreningen. Föreningen har sedan möjlighet att ansöka om föreningsbidrag
för hela eller delar av kostnaden för anslutning till det kommunala vattenoch avloppssystemet.
Om utbyggnad sker enligt förslaget ska verksamhetsområdet för vatten och
avlopp utökas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-03-12
Grovkalkyl skidstugan, exkl. anslutningsavgift, Eksjö Energi AB, 2018-03-09
Principskiss, Eksjö Energi AB, 2018-02-16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-003-14, § 56
___________________________________________________________
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn
Eksjö Energi AB
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 96 Eksjö Gymnasium läsåret 2018/2019 programutbud
Dnr 2017-BUN0095
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Handels- och administrationsprogrammet tas bort från Eksjö
Gymnasiums programutbud läsåret 2018/2019.
Ärendebeskrivning
Programutbudet för Eksjö Gymnasium, läsåret 2018/2019, beslutades av
kommunstyrelsen 2017-10-31, § 268.
Ett fåtal elever har de senaste åren sökt till Handels- och
administrationsprogrammet. Innevarande läsår startade inte programmet på
grund av för få sökande. Det beslöts då att programmet skulle vara vilande
under läsåret. Inför hösten 2018 är det sex elever som har sökt programmet
varav en är behörig. Övriga elever saknar ett eller flera betyg för att bli
godkända.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, gymnasiechef, 2018-03-06
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-03-14, § 46
_________________________________________________________
Utdrag:

Eksjö Gymnasium, gymnasiechef
Barn- och ungdomssektorn
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Ks § 97 Förskola i Kvarnarp, Eksjö – utökning
av avdelningar
Dnr 2016-BUN0085
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nybyggnationen av förskolan i Kvarnarp, Eksjö, utgörs av ytterligare tre
avdelningar och omfattar totalt sex avdelningar, och
att uppdra till Eksjö Kommunfastigheter AB och Eksjöbostäder att planera
och projektera enligt utredningens förslag så att förskolan kan tas i bruk från
och med januari 2020,
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen i juni ta fram förslag
på hur man kan skapa Kvarnarps nya förskola på ett hållbart sätt ur ett
helhetsperspektiv, utifrån Eksjö kommuns vision och Agenda 2030, samt
att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Skolchefen informerar om den prognos som är framtagen avseende behov av
förskoleplatser i Eksjö kommun och Eksjö tätort. Prognosen visar att
behovet av förskoleplatser, såväl i Eksjö kommun som i Eksjö tätort, är
större än vad tidigare prognoser visat.
Kommunstyrelsen har 2017-06-07, § 156, beslutat att förskolan i Kvarnarp
ska omfatta tre avdelningar. Enligt barn- och ungdomssektorns nygjorda
utredning bör avdelningarna utökas till totalt sex stycken för att täcka
behovet utifrån senaste prognosen.
Barn- och ungdomsnämnden förutsätter att den nya förskolan i Kvarnarp
med sex avdelningar utnyttjas på ett rationellt och effektivt sätt under hela
året. Vid planering av förskolans utemiljö bör utgångspunkten vara Boverkets
rekommendationer.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) ett tilläggsyrkande att ge förvaltningen i uppdrag att till
kommunstyrelsen i juni ta fram förslag på hur man kan skapa Kvarnarps nya
förskola på ett hållbart sätt ur ett helhetsperspektiv, utifrån Eksjö kommuns
vision och Agenda 2030,
Ulla Hägg (S) bifall till Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande.
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande varvid
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef, 2018-03-12
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2016-10-12, § 156
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 311
Utredning från Eksjö Kommunfastigheter AB, 2017-03-28
Tjänsteskrivelse från sekreterare Linda Davidsson, 2017-05-08
Ledningsutskottets beslut 2017-05-16, § 87
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 156
Prognos, framskrivning av utfall 2017-2024
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-03-14, § 51
Utdrag:

Budgetberedningen
Barn- och ungdomssektorn
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Ks § 98 Länsövergripande överenskommelse
om samverkan för barn och ungas psykiska,
sociala och fysiska hälsa
Dnr: 2018-SocN0025
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna den länsövergripande överenskommelsen om samverkan för
barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa.
Ärendebeskrivning
Överenskommelsen om samverkan för barn och unga upprättades 2012 och
har därefter reviderats årligen. Överenskommelsen tydliggör huvudmännens
uppdrag och ansvar samt verksamheternas åtaganden gällande samverkan när
barns och ungas behov kräver det för sin psykiska, sociala och fysiska hälsa.
Revideringar som gjorts är både av redaktionellt slag och med vissa
innehållsändringar med anledning av ändrad lagstiftning, nya verksamheter
eller ändrade uppdragsbeskrivningar. Överenskommelsen om samverkan är
framtagen under ledning av strategigrupp barn och unga och godkändes
senast 2017-10-13. Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-0201 att godkänna den länsövergripande överenskommelsen om samverkan för
barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa och att rekommendera
länets kommuner att anta överenskommelsen.
Under hösten 2017 har 12 kommuner i länet, inte Jönköpings kommun,
beslutat att anta länsövergripande riktlinjer för ansvarsfördelning mellan
psykologer i skolan och psykologer inom regionens specialistenheter.
Målgruppen är barn och ungdomar från och med förskoleklass och upp till
18 år med misstänkt funktionsnedsättning som påverkar inlärning i skolan,
dvs. brister i sin förmåga till kognition, koncentration, målinriktat arbete och
socialt samspel och där samverkan mellan parterna behövs för att möta
barnets behov. Till 2018 års överenskommelse om samverkan för barn och
unga biläggs riktlinjerna för ansvarsfördelningen mellan psykologer i skolan
och psykologer inom regionen.
Beslutsunderlag
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas
psykiska, sociala och fysiska hälsa.
Bilagan avseende psykologansvaret för utredning av barn och unga med
misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Utdrag:

Region Jönköpings Län, Kommunal utveckling
Sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

30 (40)

Ks § 99 Internbudget 2018, politiken
Dnr 2018-KLK
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa förslag till internbudget för politiken 2018.
Ärendebeskrivning

Förslag till internbudget för politiken 2018 presenteras enligt följande.
Förslaget har kommunicerats med kommunfullmäktiges presidium.
Sammanfattning internbudget KS/KF
Sorterat efter ident

2018-02-20

2017
Id 2511

Pensionärsråd

Id 6010

Kommunfullmäktige

Id 6011

2018

Förändring

25 000

17 781

21 000

-4 000

974 000

1 001 469

970 000

-4 000

Kommunstyrelsen

2 788 000

2 864 435

2 869 000

81 000

Id 6012

Ledningsutskottet

173 000

133 304

150 000

-23 000

Id 6013

Kommunalt partistöd

578 000

570 500

588 000

10 000

Id 6018

Nyvaldutbildning

0

0

0

0

Id 6019

Barn- och ungdomsnämnd

584 000

530 457

534 000

-50 000

Id 6025

Socialnämnd

527 000

486 824

511 000

-16 000

Id 6026

Valberedning

9 000

7 308

9 000

0

Id 6028

Ersättning revison HKF

23 000

29 000

29 000

6 000

id 6047

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

440 000

454 099

454 000

14 000

Id 6090

Kurs utb repr KS/KF

60 000

14 864

25 000

-35 000

Id 6091

Samhällsbyggnadsnämnd

536 000

520 510

530 000

-6 000

Id 6092

Kommunala funktionshinderrådet

25 000

18 911

21 000

-4 000

Id 6093

Internationella rådet

20 000

2 867

9 000

-11 000

Id 6094

Kostrådet

20 000

909

9 000

-11 000

Id 6095

Rådet för trygghet och livskvalitet

20 000

1 450

9 000

-11 000

Id 6809

Tillfällig beredning

46 000

0

18 000

-28 000

id 8700

Krisledningsnämnd

0

0

0

0

id 8750

Valnämnd
Totalt

0

0

126 000

126 000

6 848 000

6 654 688

6 882 000

34 000

Beslutsunderlag

Förslag till internbudget 2018 för politiken
-----
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Ks § 100 Antal möten med kommunfullmäktige
– motion
Dnr 2018-KLK0038
Beslut
Kommunstyrelse beslutar
att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-09-20.
Ärendebeskrivning
Sven-Olov Lindahl (L) och Christer Ljung (L) föreslår i motion att
kommunfullmäktige ska begränsa antalet fullmäktigemöten till högst sex
stycken under 2018.
Motivet till motionen är att kommunens ekonomi innevarande år är hårt
ansträngd. Varje möte med kommunfullmäktige kostar cirka 50 tkr. Alla
möten med kommunfullmäktige upplevs inte ha ett sådant innehåll att de
absolut måste genomföras. Genom långsiktig planering och framförhållning
kan antalet möten begränsas väsentligt. Sex möten ger en besparing om cirka
200 tkr.
Motionärerna anser att färre möten också ger en koncentration till
kommunfullmäktiges huvuduppgift – att fatta övergripande beslut. En sådan
besparing skulle ge en viktig signal till hela organisationen och skulle på så
sätt kunna stärka krismedvetandet.
Motionärerna framför att det, för att få effekt, krävs en skyndsam
handläggning. De anser inte att motionen fordrar någon utredning i
förvaltningen, utan kan beredas i den politiska organisationen och besvaras av
kommunstyrelsen vid nästa kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Motion från Sven-Olov Lindahl (L) och Christer Ljung (L) 2018-02-14
Kommunfullmäktiges 2018-02-22, § 43
_________________________________________________________
Utdrag:

Kommunledningskontoret
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Ks § 101 Aktivt stöd i arbetet för att ställa om
Eksjö till ett fossilfritt samhälle – motion
Dnr 2018-KLK0042
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad motion till samhällsbyggnadsnämnden med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2018-09-20.
Ärendebeskrivning
I motion framför Sven-Olof Lindahl (L), följande:
Den nu avlidne energirådgivaren i Eksjö kommun, Kurt Jansson, har, in i det
sista, aktivt arbetat för att förverkliga drömmen om ett samhälle som inte tär
på jordens resurser. Kurt Janssons sista projekt vara att Eksjö Missionskyrka
och Fröhusets tak (tidigare Metodistkyrkan) skulle täckas med solceller.
Måndag den 26 februari 2018 påbörjas arbetet med Missionskyrkans tak, efter
sedvanlig tillståndsgivning.
Fröhuset har ansökt om att få sätta upp solceller så att de täcker kyrkans tak
mot söder, men har av stadsarkitekten bara beviljats att sätta upp på halva
taket. Lokalen är unik och kulturminnesskyddad. Stadsarkitektens beslut
försämrar dock såväl den ekonomiska som den energimässiga vinsten av
projektet.
Sven-Olov Lindahl (L) anser att minska användandet av icke förnybara
energikällor är för vår civilisation en överlevnadsfråga och måste därför ha
högsta möjliga prioritet. Att belägga Fröhusets tak med solceller är en åtgärd
som är helt reversibel den dag man önskar se taket i nuvarande skick och
solcellernas karaktär är av sådan art att de i allt väsentligt smälter ihop med
det omgivande svarta plåttaket. Även Pingstkyrkan har nu fattat beslut om
att sätta upp solceller.
Motionären är väl medveten om att samhällsbyggnadsnämnden, i sin roll som
tillståndsnämnd, är en myndighet och utan påverkan har att fatta beslut.
Sven-Olov Lindahl yrkar att
- Eksjö kommun aktivt stödjer omställningen till ett fossilfritt samhälle
- Eksjö kommun i sitt arbete med ny vision deklarerar sitt stöd för ett
fossilfritt samhälle, samt
- att detta tänkande ska genomsyra alla beslut som tas i kommunen.
Beslutsunderlag

Motion från Sven-Olof Lindahl, Eksjö, 2018-02-22
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-03

33 (40)

Ks § 102 Eksjö kommun ska uttrycka
solidaritet med HBTQ-rörelsen och dess
värderingar – medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0041
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till ledningsutskottet med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2018-09-20.
Ärendebeskrivning
I medborgarförslag föreslår Ulrica Andrae med flera, att Eksjö kommun
lyfter HBTQ-frågor och alla människors rätt att leva på lika villkor, oavsett
sexuell läggning eller könsidentitet.
Vetlanda har Regnbågsveckan, Jönköping har Pride-parad och Tranås
Rainbow Day. Förslagsställarna föreslår att en dag eller vecka om året ska
kommunen hissa regnbågsflaggan för att visa solidaritet, och även erbjuda
utbildning/upplysning och temadagar kring kampen om HBTQ-personers
rättigheter.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ulrica Andrae med flera, Eksjö, 2018-02-21
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-22, § 44
_______________________________________________________
Utdrag:

Kommunledningskontoret, hållbarhetsstrategen
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Ks § 103 Aktivt arbete för att effektivisera den
kommunala förvaltningen i Eksjö – motion
Dnr 2018-KLK0046
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisad motion till ledningsutskottet, med återrapportering
till kommunfullmäktige senast 2018-10-18.
Ärendebeskrivning
Sven-Olov Lindahl (L) informerar i motion om 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 går man vidare 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-Olov Lindahl yrkar därför att förvaltningen i Eksjö kommun får i
uppdrag att ta del av förändringsarbetet i Trelleborg och snarast inför det
som är tillämpligt, och som innebär rationalisering av kommunens
förvaltning.
Beslutsunderlag
Motion från Sven-Olov Lindahl, 2018-03-05
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22, § 68
_________________________________________________________________
Utdrag:

Kommunledningskontoret, personalavdelningen
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Ks § 104 Inrätta en tjänst som kultur-, fritidsoch föreningssamordnare – medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0045
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till tillväxt- och
utvecklingsnämnden, med återrapportering till kommunfullmäktige senast
2018-10-18.
Ärendebeskrivning
Lars E Björck, Hult, föreslår i medborgarförslag att en tjänst som kultur-,
fritids- och föreningssamordnare inrättas. Förslaget är att tjänsten knyts som
en del av en sekreterarfunktion. Den föreslagna tjänsten skulle i så fall lyda
direkt under kommunstyrelsen.
Förslagsställaren framför vidare att det ekonomiska utrymme som uppstår
genom administrativ effektivisering, genom att ta bort nuvarande tjänster
som kultur-, fritids- och föreningsutvecklare, till alla delar ska tillföras
verksamheten inom kompetensområdet, till ideell driven
föreningsverksamhet och som investering i landsbygdsutveckling.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E R Björck, 2018-02-20
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22, § 69
_________________________________________________________________
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 105 Låt asylsökande ensamkommande
ungdomar stanna i Eksjö under
asylsökningsprocessen – medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0068
Beslut
Kommunfullstyrelsen beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till socialnämnden, med
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2018-10-18.
Ärendebeskrivning
Ingrid Åkesson Holmberg, Eksjö, framför i medborgarförslag bland annat
följande:
För närvarande finns i kommunen 24 ensamkommande asylsökande
ungdomar som fått eller inom kort kommer att få lämna kommunens
boende med omedelbart verkan efter att de fyllt 18 år eller blivit
åldersuppskrivna och fått första avslaget på sin asylansökan. De är då
hänvisade till en landsomfattande flyttkarusell, då Migrationsverkets
asylboenden för vuxna nu avvecklas på löpande band.
För att kunna fullfölja sin skolgång och bevara viktiga relationer, har de valt
att stanna i Eksjö utan ordnat boende. De som inte fått tak över huvudet på
ideell basis, är i praktiken hemlösa. Förslagsställaren vill att Eksjö kommun i
samarbete med den ideella föreningen Kvar i Eksjö, och andra aktörer i det
engagerade civilsamhället, låter de ensamkommande asylsökande
ungdomarna få stanna kvar i Eksjö under hela asylprocessen, till dess de fått
avslag även i Migrationsdomstolen och förvägrats prövning i
Migrationsöverdomstolen. Först då är asylprocessen avslutad.
Regeringen utbetalade i december 2017, extra pengar till Sveriges
kommuner för att möjliggöra för den här gruppen att stanna i sina
respektive kommuner, under hela asylprocessen. Eksjö kommun beviljades
1 167 tkr för 2017, och halva det beloppet för 2018. Föreningen vill att
pengarna används till det de var avsedda.
De ensamkommande asylsökande ungdomar som kom till Eksjö under
2015 och 2016 har gått i skola här sedan dess och är på god väg att
integreras i samhället. Många har lärt sig svenska riktigt bra på kort tid. En
del går redan nationella program på gymnasiet. Andra går
gymnasieförberedande språkintroduktionsprogram, och har sökt gymnasiets
yrkesintroduktionsprogram. Flera har haft praktik inom äldreomsorgen och
kommer redan i sommar att behövas som semestervikarier.
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Många har tagit aktiv del i föreningslivet med volontärarbete och inom
idrotten. Förslagsställaren anser att det inte bara är inhumant och
orättfärdigt att frånta dessa ungdomar all trygghet innan asylprocessen är
avslutad, och slutlig ställning har tagits till om ungdomen ska få stanna i
Sverige eller inte. Förslagsställaren anser även att det är ekonomiskt
oförsvarbart att kasta bort den investering som gjorts med skattebetalarnas
pengar endast några år innan man kommer kunna få tillbaka skatteintäkter.
Ingrid Åkesson Holmberg vill därför att Eksjö kommun tillsammans med
den ideella föreningen Kvar i Eksjö, och andra engagerade aktörer i
civilsamhället, möjliggör för ungdomarna att bo kvar i kommunen under
hela asylprocessen. Eftersom ungdomarna fyllt 18 år eller blivit
åldersuppskrivna, behövs ingen personal. Däremot borde kommunen kunna
tillhandahålla boende, där föreningen Kvar i Eksjö ställer upp med
volontärer för daglig tillsyn.
Förslagsställaren framför till sist att Eksjö var skådeplats för
Baltutlämningen 1946, en nationell skamfläck och ett trauma i kommunens
historia. Ingrid Åkesson Holm berg anser därför att Eksjö ska sälla sig till de
cirka hälften av Sveriges kommuner som visar medmänsklig barmhärtighet
och vägrar att förhålla sig passiva till Afghanutlämningarna 2017-2018.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ingrid Åkesson Holmberg, 2018-03-21
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22, § 75
_________________________________________________________________
Utdrag:

Sociala sektorn
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Ks § 106 Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att redovisade ärenden anmäls.
Ärendebeskrivning

Följande ärende anmäls:
Implementering av EUs vapendirektiv, skrivelse från J Kruse
Protokoll Biståndsenheten 2018-02-12
Protokoll Socialt Stöd 2018-03-05
Beslut fattade med stöd av delegation - sociala sektorn
Beslut fattande med stöd av delegation - sociala sektorn
Eksjö International Tattoo, skrivelse
-----
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Ks § 107 Utskottsprotokoll 2018-03-13, samt
beslut fattande med stöd av delegation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ledningsutskottets protokoll 2018-03-13, samt beslut fattade med stöd av
delegation anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2018-03-13, samt beslut
fattade med stöd av delegation redovisas.
-----
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Ks § 108 Nämndernas protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nämndernas protokoll anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från
Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-14
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-14
Socialnämnden 2018-03-14, samt
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2018-03-14 redovisas.
-----
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