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Kf § 35 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Lars E Björck, Hult, ställer en fråga om kommunens inställning till - och satsning
på - besöksnäringen. Hur kommer det sig att man lämnar bidrag till en film om
Russnäs, men avslår ansökan om bidrag till en film om Albert Engström med flera?
Tillväxt- och utvecklingsnämndens ordförande Björn Alm ger följande svar.
Nämnden gör en bedömning av varje ansökan. Vid behandlingen av Lars- Evert
Björcks medborgarförslag om att bevilja bidrag till filmen om Hult och Albert
Engström, konstaterades att det redan idag finns ett stort antal filmer med liknande
innehåll på museet. Därför ansågs det inte prioriterat att lämna bidrag till den
filmen.
-----
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Kf § 36 Information från hel- och delägda bolag
Beslut

Inga beslut fattas.
Ärendebeskrivning

Ordförande/vice ordförande i kommunens helägda bolag informerar om
verksamheten för 2016.
Vid dagens sammanträde lämnas redovisning från
- Eksjö Stadshus AB, Annelie Hägg, ordförande
- Eksjö Energi AB, Eksjö Energi Elit AB, Eksjö Elnät AB,
Johan Starck, ordförande
- Eksjöbostäder AB, Sten Eriksson, vice ordförande
- Eksjö Kommunfastigheten AB, Håkan Dufva, ordförande
- AB Eksjö Industribyggnader, Bo Bergvall, ledamot
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 37 Årsredovisning med revisionsberättelser
för kommunens hel- och delägda bolag
Dnr 2017-KLK0036
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret
2016, samt
att ge ombuden i uppdrag att vid kommande årsstämmor godkänna resultat- och
balansräkningar och bevilja styrelse och vd i respektive bolag, ansvarsfrihet.
Ingbritt Martinsson (C), Diana Laitinen Carlsson (S), Annelie Hägg (C), Johan Starck
(S), Lennart Nilsson (C) Håkan Dufva (KD) Lea Petersson (MP), Björn Alm (M),
Maria Havskog (C), Christina Bladh (S), Stellan Johnsson (C), Mikael Lindström (M),
Ingegerd Axell (S), Lars Aronsson (S), Jan Lindholm (M), Ulf Björlingsson (M), Bo
Bergvall (S), Eva Ekenberg (MP), Stig Axelsson (S), Ulf Bardh (C), Lennart
Gustavsson (S), Magnus Berglund (KD) deltar inte i handläggning av ärendet på
grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Årsredovisningar har upprättats vid respektive bolag i koncernen Stadshus AB;
Eksjö Stadshus AB, Byggnadsfirma Stridh och son AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö
Kommunfastigheter AB, Eksjö Energi AB med dotterbolagen Eksjö Elnät och
Eksjö Energi Elit AB, samt AB Eksjö Industribyggnader och de delägda bolagen
Eksjö Fordonsutbildning AB och ITOLV AB. Därefter har även
koncernredovisning sammanställts för bolagskoncernen.
Koncernens resultat efter skatt var 23,3 mnkr (9,3 mnkr) och soliditeten har ökat
från 13,9 procent 2015 till 17,6 procent 2016. Samtliga dotterbolag har positiva
resultat 2016.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för kommunen och kommunkoncernen
ESAB beslut 2017-03-23 § 127
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-23, § 69
----_______________________________________________________________
Utdrag:

Respektive ombud
Ekonomiavdelningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-23

7 (53)

Kf § 38 Bokslut och årsredovisning 2016 –
avsättning till resultatutjämningsreserv
Dnr 2017-KLK0056
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att av årets resultat avsätta 15 095 tkr till resultatutjämningsreserv.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2013-12-17, § 224, antagit regler för hantering av
resultatutjämningsreserv i Eksjö kommun.
När årets resultat överstiger 2 procent av skatteintäkter och bidrag har
kommunfullmäktige möjlighet att avsätta det som överstiger 2 procent till en
resultatutjämningsreserv, RUR. Maximalt belopp i resultatutjämningsreserven är 2
procent av skatteintäkter och bidrag. Resultatutjämningsreserven kan sedan
användas när konjunkturen är sämre och balanskravet inte uppnås. Det negativa
resultatet kan då kvittas emot resultatutjämningsreserven. Kommunfullmäktige har
alltså möjlighet att använda resultat från goda tider till sämre tider.
2016 uppgick årets resultat till 4,1 procent av skatteintäkter och bidrag. Det innebär
att kommunfullmäktige har möjlighet att avsätta den del som överstiger 2 procent
av skatteintäkter och bidrag till resultatutjämningsreserv. Dock ska justering för
reavinster göras först. 2016 uppgår möjlig avsättning till 18 598 tkr, men på grund
av att en så stor avsättning innebär att resultatutjämningsreserven överstiger
maximalt 2 procent av skatteintäkter och bidrag begränsas avsättningen till 15 095
tkr. Balanskravsutredningen är som följer med avsättning till
resultatutjämningsreserv:
Resultatutredning
Årets resultat
Avstämning balanskrav:
Reavinster avyttring
anläggningstillgångar
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Medel till
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
Ackumulerad RUR
Max RUR

Justerandes sign

2016
39 062
-1 312
37 750
-15 095
22 655
-19 152
-19 152
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors
Ledningsutskottets beslut 2017-02-22--23, § 40
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 40
_________________________________________________________
Utdrag:

Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 39 Bokslut och årsredovisning 2016 överföring av avvikelser i driftbudget och
återstående anslag investeringsbudget
Dnr 2017-KLK0055
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond,
att om överförmyndarnämnden uppnår budgetbalans 2017-2019, skrivs den
negativa resultatfonden av med 74 tkr per år, dock längst till dess resultatfonden
inte är negativ,
att revisionens resultatfond ska följa regelverket om maximalt 5 procent av
bruttobudget, och därför ska den minskas med 13 tkr,
att föra över 55 tkr av bemanningsenhetens,
kommunledningskontoret, resultat till sociala sektorns resultatfond,
att skriva av städenhetens, kommunledningskontoret, underskott om 168 tkr, då
verksamheten flyttats till Eksjö Kommunfastigheter AB,
att samhällsbyggnadssektorns underskott för Klinten om 68 tkr inte ska föras till
sektorns resultatfond,
att samhällsbyggnadssektorns resultatfond får överskida den maximala gränsen för
resultatfonden motsvarande skogens överskott, (771 tkr), varför den minskas med
578 tkr,
att Klintens negativa avvikelse om 37 tkr inte ska överföras till sociala sektorns
resultatfond,
att den negativa avvikelsen om 144 tkr för hyres- och driftskostnader för sociala
sektorns nya kontorslokaler, inte ska överföras till sociala sektorns resultatfond,
att utökningen av familjerätten om 128 tkr inte ska överföras till sociala sektorns
resultatfond,
att lokalanpassningar om 1 828 tkr, som enligt redovisningsregler bokförts som
investeringar inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn, ska belasta
sociala sektorns resultatfond,
att kostnaderna för renovering av Ryttarstatyn och Gycklaren ska täckas i tillväxtoch utvecklingssektorns resultatfond med 90 tkr,
att tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond ska följa regelverket om maximalt
5 procent av bruttobudget, och minskas därför med 181 tkr,
Justerandes sign
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att finansens resultatfond om 200 tkr ianspråktas i samhällsbyggnadssektorns
investeringsbudget, samt
att 2017 tilläggsbudgetera 14 505 tkr av återstående investeringsbudget 2016 med
fördelning enligt följande:
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn

+
+
+
+
-

364 tkr
11 976 tkr
655 tkr
2 003 tkr
493 tkr

Ärendebeskrivning
Årets resultat - drift
Eksjö kommuns resultat för 2016 ger ett överskott om 39,1 mnkr. Överskottet är
22,8 mnkr högre än det budgeterade resultatet om 16,3 mnkr.
Årets resultat motsvarar 4,1 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är högre än
det resultatmål på 1,7 procent som budgeterades för 2016.
Förvaltningen/sektorerna har bedrivit verksamhet för netto 906,2 mnkr, vilket är
5,0 mnkr mer än budgeterat (inklusive resultatfond).
Sektorerna får under året kompensation för löneökningar och kapitalkostnader.
Kapitalkostnaderna har överskridit budget med 1,4 mnkr medan anslag för
personalpott lämnar ett överskott om 4,9 mnkr mot budget.
Kostnaden för pensioner har överskridit anslaget med 7,6 mnkr plus löneskatt,
kostnaden för avgiftsbestämd pension har ökat, premierna har höjts på grund av
det låga ränteläget. Pensionsavsättningarna är också högre på grund av nya
kontoförda förmåner för tidigare anställda och förtroendevalda. Tidigare uttag av
pensioner har också medfört högre kostnader.
Underskotten vägs upp av oanvänt anslag från statsbidrag för flyktingmottagande
18,4 mnkr, vilket gör att verksamheternas nettokostnader är 913,5 mnkr, vilket är
8,6 mnkr lägre än budget.
Skatteintäkterna når inte upp till budgeterad nivå men utfallet i utjämningssystemen
väger upp övriga underskott. 12/13 eller 28,8 mnkr av statsbidraget för extra
kostnader för flyktingverksamhet 2015-2016 har bokförts under 2016, vilket också
tilläggsbudgeterades av kommunfullmäktige. I utjämningsbidrag finns också det
statsbidrag för stimulans av bostadsbyggande, som betalades ut i december 2016.
Sektorernas avvikelse
Enligt kommunfullmäktiges regler ska sektorerna redovisa den avvikelse som
begärs överförd till resultatfond.

Justerandes sign
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EKSJÖ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-23

11 (53)

Huvudregeln är att över-/underskott förs till sektorns resultatfond. Underskott ska
täckas de kommande 3 åren. Sektorns resultatfond är begränsad till 5 procent av
sektorns bruttobudget. Om sektorns underskott i resultatfonden motsvarar 5
procent av sektorns bruttobudget ska en avbetalningsplan upprättas och fastställas
av kommunfullmäktige.
Avsteg från reglerna till resultatfond och maxbelopp ska alltid motiveras.
Politisk verksamhet -147 tkr
Att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond.
Överförmyndarnämnden, -222 tkr
Om avvikelsen förs till resultatfond kommer överförmyndarnämndens resultatfond
att innehålla ett underskott som överstiger 5 procent av bruttobudgeten och en
avbetalningsplan ska upprättas.
Revisionen +62 tkr
Revisionens resultatfond överstiger 5 procent av bruttobudgeten om överskottet
förs till resultatfond.
Kommunledningskontoret +990 tkr
Bemanningsenhetens överskott har, innan bokslutet låstes, återbetalats med 1,2
mnkr till sociala sektorn och barn- och ungdomssektorn. Kvarvarande överskott
för bemanningsenheten kvittas mot förtetagshälsovården och resterande överskott
ska enligt överenskommelse fördelas med 55 procent till sociala sektorn, och 45
procent till barn- och ungdomssektorn. Barn- och ungdomssektorns del ska
minskas på grund av finansiering av en tjänst och blir därför noll. Sociala sektorns
andel är 55 tkr av överskottet.
KLK städ -168 tkr
Verksamheten har under året övergått till Eksjö Kommunfastigheter AB och
underskottet föreslås därför strykas.
Samhällsbyggnadssektorn +1 261 tkr
Då skogen kan ha varierande intäkter och kostnader som inte är budgetårsbundna
är det rimligt att skogens överskott kan återanvändas i skogen.
Samhällsbyggnadssektorns resultatfond bör därför få överskrida maximal gräns för
resultatfonden med skogens överskott.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-09, § 15, att täckning för minskade intäkter
för Klinten ska hanteras vid bokslutet.
Samhällsbyggnadssektorns resultatfond efter överföring av resultatet 2016 skulle
överskrida maximalt tillåten resultatfond (5 procent av bruttobudget eller 2 407 tkr),
plus föreslaget överskott från skogen (771 tkr), totalt 3 178 tkr. En nedskrivning av
sektorns resultatfond med 68-578=-510 tkr föreslås därför.
Barn och ungdomssektorn -996 tkr
Att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond.
Justerandes sign
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Sociala sektorn -8 760 tkr
Täckning av ökade kostnader för Klinten har kommunstyrelsen 2016-02-09,
§ 15, beslutat ska hanteras vid bokslutet.
Sociala sektorns ökade kostnader för kontorslokaler har orsakats av trångboddhet i
hela förvaltningen, och i budget 2017 har sektorn kompenserats för hyresökningen.
Det är därmed rimligt att kostnaden täcks även 2016.
Sociala sektorns ökade kostnader för familjerätten beror på beslut i
kommunfullmäktige, medel för detta har justerats i budget 2017. Det är därmed
rimligt att kostnaden täcks även 2016.
Lokalanpassningar på 1 828 tkr, som enligt redovisningsregler bokförts som
investeringar inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn, ska belasta
sektorns resultatfond.
Sektorn har haft statsbidrag för att finansiera lokalanpassningarna, men då de
redovisningsmässigt är investeringar bör sektorns resultatfond belastas samtidigt
som sektorn får täckning för investeringen.
Tillväxt- och utvecklingssektorn +521 tkr
Då kommunstyrelsen 2016-06-07, § 183, beslutade om att avsätta 90 tkr för
renoveringen och hantera finansieringen i bokslutet, är det rimligt att täcka 90 tkr i
bokslutet. Samtidigt innebär sektorns överskott att resultatfonden överstiger 5
procent av bruttobudgeten vilket innebär att en nedskrivning av sektorns
resultatfond ska göras med 90-181=-91 tkr.

Sektorernas avvikelse investeringsbudget

Från kommunfullmäktige fanns fastställd budget med 30,1 mnkr plus tilläggsbudget
från tidigare överskott med 15,3 mnkr, totalt 45,4 mnkr, att disponera för
investeringar 2016. Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17, § 372, också att
finansiera förvärvet av Eksjö Trehörningen 1:1, 1:2 och 1:7 utanför fastställd
investeringsbudget med 23,1 mnkr. Under året användes totalt 56,1 mnkr.
Underskottet i kommunfullmäktiges budget för förnyelse av
kommunfullmäktigesalen föreslås täckas av överskott inom
kommunledningskontoret.
Kommunfullmäktige har beslutat att finansiera markförvärvet av Trehörningen
utanför samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget, 23,1 mnkr.
Samhällsbyggnadssektorn har också under året investerat i fastigheter, vilka skulle
täckas av 0,2 mnkr av AFA-medlen som avsatts i finansens resultatfond. Dessa
båda poster om 23,2 mnkr föreslås täckas i bokslutet 2016 för
samhällsbyggnadssektorn.
Sociala sektorn har använt 1,8 mnkr för lokalanpassningar för ensamkommande
flyktingbarn, vilka föreslås täckas i bokslutet. Samma summa föreslås belasta
sektorn resultatfond, då det i driftbudgeten fanns statsbidrag för verksamheten.
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Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-07, § 182, att ianspråkta medel för oförutsett
för att täcka förvärv av silver- och tennföremål inom tillväxt- och
utvecklingssektorn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Sammanställning av förslag till överföring
Ledningsutskottets beslut 2017-02-22-23, § 41
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 41
----_______________________________________________________________
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Kf § 40 Budget 2018-2019 verksamhetsplan 2020,
direktiv
Dnr 2017-KLK0033
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till direktiv för budget 2018-2019 och verksamhetsplan 2020.
Ärendebeskrivning
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget
och verksamhetsplan 2018-2020, vad gäller verksamhet och finansiella mål.
Direktivet utgår från kommunens vision och de av fullmäktige antagna
programmen. Budget och verksamhetsplan ska uttrycka hur man under
3-årsperioden ska arbeta för att uppnå intentionerna i visionen genom de mål som
anges i programmen. Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver vision
och program utgörs av kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet
2017-01-19.
De senaste positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska förstärkas.
Detta görs genom att arbeta för en attraktiv kommun med goda
utvecklingsmöjligheter för människor och företag. Viktiga grundförutsättningar för
detta är ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt
med trygghet, god utbildning och möjlighet till en stimulerande fritid.
En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte minst
genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och
evenemangsorter.
Övergripande är de mest kritiska faktorerna för goda utvecklingsmöjligheterna i
dagsläget:
• Integration
• Bostäder
• Kommunikation
• Rekrytering
Prioriterade mål
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i
budget och verksamhetsplan 2018-2020 särskilt beakta:
• Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, jämställd
och social aspekt med trygghet, god utbildning och möjlighet till en
stimulerande fritid.
•

Justerandes sign

Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: integration,
bostäder, kommunikation och rekrytering, prioritera följande:
- Arbeta för ett inkluderande samhälle, där alla har förutsättningar att
utvecklas och bidra med sina goda förmågor.
Utdragsbestyrkande
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-

Öka och bredda tillgången till bostäder.

-

Öka tillgängligheten i hela kommunen genom väl utbyggd infrastruktur för
att möjliggöra såväl fysisk som digital kommunikation.

-

Skapa förutsättningar för arbetsgivare att rekrytera kompetent personal
genom utbildning, samarbete med näringslivet och att skapa attraktiva
boendemiljöer.

Finansiella mål
- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under
planperioden.
-

Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god ekonomisk
hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av skatteintäkter och bidrag.
Undantagsvis är det möjligt att budgetera lägre resultat än 2 procent ett
enskilt år (2017-2018) om resultatet 2015-2016 är högre än 2 procent tack
vare engångsstatsbidrag för kostnader i samband med ökat
flyktingmottagande 2015-16. Sammantaget 2015-18 ska resultatet vara i snitt 2
procent. Det budgeterade överskottet 2018-20 ska tillsammans med budgeten
2017 och bokslut 2011-2016 vara i snitt minst 1,8 procent.

-

Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.

-

För finansiellt sparande under planperioden ska 10 mnkr årligen avsättas 2018
– 2020.

-

Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till
75 procent som långsiktigt mål.

-

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

Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2017-02-01
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 17
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 39
----Utdrag:

Ekonomichefen
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Kf § 41 Ett gott liv på äldre dar, Äldrepolitiskt
program 2012-2025 – revidering
Dnr: 2016-KLK0171
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna revideringen av Ett gott liv på äldre dar, Äldrepolitiskt program 20122025.
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp inom sociala sektorn har granskat faktauppgifter, målformuleringar
och textinnehåll i det äldrepolitiska programmet ”Ett gott liv på äldre dar” som
utgör en reviderad version för mandatperioden 2014-2018.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-22, § 184, att återremittera ärendet för
vidare utredning efter diskussion kring huruvida bostadsanpassning skulle vara en
del i programmet. Programmet innehåller ett strategiskt mål för att skapa varierat
utbud av olika boendeformer.
Bostadsanpassning är en möjlighet, när och om tillgängliga bostäder saknas, för att
tillgodose enskilda funktionshinder. Detta är reglerat i lagstiftningen Lag om
Bostadsanpassningsbidrag (1992:1574), där den enskilde ansöker om bidrag, en
utredning görs av handläggare och beslutet utgör ett myndighetsbeslut.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Lars Aronsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2016-01-02, § 3
Socialnämndens beslut 2016-08-17, § 104, 2017-02-15, § 16
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 224, 2017-03-07, § 45
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22, § 184
Äldrepolitiskt program ”Ett gott liv på äldre dar”
Lag om bostadsanpassning 1992:1574
____________________________________________________________
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Kf § 42 Utred beslut och finansiering kring
Barnfilmbyn, motion
Dnr 2016-KLK0195
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att motionären inte deltar i kvällens sammanträde, lyfta ut
ärendet från dagordningen.
Ärendebeskrivning
Rolf Abelsson (M) påtalar i motion 2016-09-12, att en utredning om beslut och
finansiering kring Barnfilmbyn ska göras.
Utdrag:

Rolf Abelsson
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Kf § 43 Återför driftansvaret för gatuverksamheten
från Eksjö Energi till kommunen, motion
Dnr 2016-KLK0118
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utifrån lämnad redovisning förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Micael Carlsson (L) har i motion begärt att driftansvaret för gatuverksamheten
återförs från Eksjö Energi AB till kommunen. Skälen för ett återförande är bland
annat att
- Bättre samordning kan ske
- Det blir bättre styrning av hur skattemedlen används
- Kompetens från kalkylering och projektering skapas där de ekonomiska
besluten tas
Ansvaret för gata och park fördes 2003 över från kommunen till Eksjö Energi AB.
Senare har parkverksamheten återförts till kommunen och drivs nu av sociala
sektorn. Samhällsbyggnadschef och vd för Eksjö Energi AB, fick av
kommunstyrelsen 2016-06-07 i uppdrag att analysera konsekvenserna av att återföra
driftansvaret för gatuverksamheten från Eksjö Energi AB till kommunen.
Av redovisningen framkom bland annat att:
- Oavsett hur verksamheten organiseras, krävs ett mycket gott samarbete mellan
de olika intressenterna. Strategiskt sker denna styrning genom fastställda
ägardirektiv. Samverkan behöver dock förstärkas på taktisk och operativ nivå.
- Inom gatuverksamheten pågår just nu diskussioner om hur budget avseende
drift och investering ska fördelas.
- Fördelningen mellan hur mycket arbete som ska läggas på entreprenad
respektive hur mycket som ska utföras med personal i egen regi,
- Man kan ta fram nya arbetssätt och metoder och samla in och sprida
information om dessa.
Oavsett ett återförande till samhällsbyggnadssektorn, alternativt att
gatuverksamheten blir kvar hos Eksjö Energi AB, måste en tydlig samordning ske. I
samband med redovisningen till kommunstyrelsen, föreslogs att ytterligare
utredning görs om hur en klar ansvarsfördelning på såväl strategisk, taktisk, som
operativ nivå, ska utformas innan beslut om exakt organisation är fastställd.
Vid analysen har även framkommit att motsvarande analys bör göras av
parkverksamheten, som idag organiseras under sociala sektorn. Ett uppdrag har
getts att återkomma med ett sådant förslag.
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Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Jan Lindholm (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Motion från Micael Carlsson (L), 2016-04-18
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-21, § 102
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 139, 2016-06-07, § 153, 2017-03-07, § 35
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-08
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 19
Utdrag:

Micael Carlsson
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Kf § 44 Cykelövergångsställe vid korsningen
Jungfrugatan-Regementsgatan, medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0258
Beslut
Kommunfullmäktige noterar
att det i det pågående arbetet med ny gång- och cykelplan för Eksjö kommun ha
som målsättning att vid prioriterade gång- och cykelstråkskorsningar med
huvudvägar, beakta lämpliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och
cykeltrafikanterna,
att i avvaktan på att ny gång- och cykelplan antagits, se till att den idag befintliga
hastighetsdämpande åtgärden i korsningen förstärks med förbättrad
hastighetsdämpning, vägmarkering och förbättrad belysning, samt beslutar
att mot bakgrund av ovanstående, förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
XX framför i medborgarförslag att ett cykelövergångsställe anläggs vid korsningen
Jungfrugatan-Regementsgatan. Förslagsställaren påtalar att det många gånger
händer att bilister nästan kör på cyklister, trots att de vet att det finns två skolor i
närheten av övergångsstället. Förslagsställaren anser att ett cykelövergångsställe
skulle göra det tryggare att åka till skolan.
I juridisk mening är ”cykelöverfart” den rätta benämningen. Möjlighet för
väghållare att anlägga cykelöverfarter har funnits sedan 1 september 2014. Krav för
anläggande av cykelöverfart är att väghållaren inför lokala trafikföreskrifter härom.
Dessutom ska överfarten utmärkas med vägmärke för cykelöverfart, vägmarkering
med väjningslinje, samt hastighetssäkras till 30 km per timma.
Dock fanns inga tydliga regler om utformning av cykelöverfart klara vid beslutet
2014. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tog 2015 fram ett
informationsmaterial för cykelpassage och cykelöverfart. Dialog pågår fortfarande
med SKL-medlemmar och myndigheter om hur utformning av cykelöverfarter och
cykelpassager bäst planeras och utformas i framtiden.
Ett nytt uppdaterat material från SKL är på gång med avsikt att publiceras i mars
2017. Ambitionen är att komma ut med en nationell praxis för överfarterna som
sedan ska föras in i vägar och gators utformning (VGU) som är styrande dokument
för gatuutformning och tillhörande regler.
Förslaget är att i avvaktan på att en ny gång- och cykelplan antagits, se till att den
idag hastighetsdämpande åtgärden i aktuell korsning, förstärks med förbättrad
dämpning, vägmarkering och förbättrad belysning.
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I kommunens arbete med ta fram ny gång- och cykelplan, kommer senaste rön om
cykelöverfarter att beaktas, så att förståelsen av gällande regler blir så tydlig som
möjligt för inblandade trafikantgrupper.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, ankommet 2016-11-28
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15, § 273
Tjänsteskrivelse, från trafikingenjör Lars-Erik Spaak, 2017-02-06
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-02-15, § 26
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 36
____________________________________________________________
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Kf § 45 En app för mobiltelefoner där medborgarna
kan kommunicera direkt med kommunen och
lämna förslag och anmälningar, medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0199
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till det arbete som pågår, förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Ami Fagrell, Hjältevad, framför i medborgarförslag att kommunen, likt Uppsala
kommun, tar fram en applikation (app) för mobiltelefoner där medborgarna kan
kommunicera direkt med kommunen och lämna förslag och anmälningar.
Förslagsställaren anser att det skulle underlätta för invånarna att kunna rapportera
direkt och på plats när de stöter på något.
Många företag och kommuner använder sig idag av olika hemsidor, portaler eller
appar för felanmälan. Det skapar på många sätt en ökad kundnytta, då
medborgaren har möjlighet att anmäla fel eller lämna synpunkter när som helst.
Systemägaren får nytta genom att fel kan upptäckas i god tid och åtgärdas snabbare.
På längre sikt finns även möjlighet till att kartlägga mönster, och med statistisk hjälp
kunna göra åtgärder som förbygger vanligt förekommande fel och brister.
Eksjö kommun har sedan 1 februari i år tillgång till systemet Point Survey, som
innehåller en funktionalitet som motsvarar ett digitalt felanmälningssystem.
Samhällsbyggnadssektorn, som införskaffat systemet, har för avsikt att under året
testa av funktionaliteten. Om tjänsten ska lanseras som en app, via en länk på
hemsidan, eller båda delar, är oklart. Felanmälan skulle då initialt kunna omfatta
synpunkter kring den fysiska miljön, som exempelvis felanmälningar om bland
annat belysning, nedskräpning, park- och gatudrift. I takt med att systemet testas får
en utvärdering avgöra om systemet håller måttet för hela koncernens behov.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ami Fagrell, 2017-09-16
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson, 2017-02-09
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 20
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 37
Utdrag:
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Kf § 46 Eksjö kommuns anlitande av konsulter vid
frågor av allmänt intresse, medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0233
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Lars E Björck föreslår i medborgarförslag att Eksjö kommun i första hand ska
konsultera allmänheten i Eksjö kommun vid frågor av allmänt intresse. Vidare
föreslås att Eksjö kommun ska förkasta framtaget platsvarumärke för Eksjö
kommun, samt redovisa kostnader och beslut vad gäller platsvarumärket.
Sedan ett par år tillbaka har många kommunala organisationer blivit allt mer
medvetna om vikten av att arbeta med sitt organisationsvarumärke; kommunen som
organisation och arbetsgivare. Det handlar om att säkerställa den kommunala
servicen, förtroendet för organisationen och attraktionskraften som arbetsgivare.
Parallellt med detta har ett behov av att särskilja den kommunala organisationen
från varumärket som representerar platsen identifierats. Mot bakgrund härav har
flera kommuner i Sverige utvecklat så kallade platsvarumärken.
I Eksjö kommun har kommunikationsarbetet hittills varit spretigt och otydligt, både
visuellt och budskapsmässigt, när det gäller att särskilja plats och organisation.
Framförallt har det inte funnits någon tydlig strategi kring hur platsen ska
kommuniceras som plats att bo, leva och verka på, vilket har gjort
kommunikationsarbetet bristfälligt.
Under 2016 har därför en varumärkesplattform arbetats fram. Detta för att kunna
uppnå ökad struktur i arbetet och få en tydligare visuell/grafisk igenkänning, både
kring Eksjö kommun som organisation, och som plats.
I de fall kompetens eller arbetsutrymme saknas inom organisationen, kan konsulter
komma att anlitas för kortare och längre uppdrag. I detta specifika fall har
bedömningen gjorts att specialistkompetens behövde anlitas, bland annat för
originalframställning.
Upphandlingen och arbetet med att ta fram kommunikationsriktlinjerna för
platsvarumärket Eksjö genomfördes som en projekttävling, där en slutlig vinnare
(reklambyrå) fick i uppdrag att färdigställa sitt förslag.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E Björck, 2016-10-17
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20, § 222
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 322, 2017-03-07, § 38
Tjänsteskrivelse från informationsstrateg Anette Stendahl, 2017-01-12
Ledningsutskottets beslut 2017-020-14, § 21
Utdrag:
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Kf § 47 Utökad investeringsbudget på grund av
bostadsbyggande, Nannylund
Dnr 2017-KLK0059
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med ändring av tidigare beslut, utöka sociala sektorns investeringsbudget 2017
med 5 mnkr för iordningställande av 20 lägenheter på Nannylund 2,
att finansiering ska ske med tidigare års överskott på grund av tillfälligt statsbidrag
för hantering av flyktingsituationen, samt
att ge budgetberedningen i uppdrag att i budgetförslag 2018-2020 inte ianspråkta
mer av överskottet från 2015-2016, än vad som finns kvar efter både sänkning av
resultat 2017, och ökade investeringar.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-22, § 178, att förskottsbetala hyra till Itolv
AB om 5 mnkr avseende bostäder på Nannylund 2, Eksjö.
Avtal har skrivits 2017-01-27 med Itolv AB angående ekonomiskt stöd till
bostadsbyggande av 20 lägenheter på Nannylund. Kommunen betalar 5 mnkr i
engångsersättning och blockförhyr lägenheterna i sex år till en kostnad av 1 463 kr
per kvadratmeter. Utbetalningen är då redovisningsmässigt en investering som ska
skrivas av under avtalstiden. Investeringen ryms inte i befintlig investeringsbudget
2017.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-23, § 61, om fördelning av tillfälligt
statsbidrag för flyktingar som betalats ut i december 2015, och som har påverkat
resultatet i kommunen 2015-2016. Då kostnadsnivån för verksamheten var oklar,
lades 18,2 mnkr i ett ofördelat anslag under kommunstyrelsen. Anslaget förblev
oanvänt under 2016 och bidrog till överskottet 2016.
Med kommunfullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning kan överskottet
användas till verksamhet genom sänkt resultat kommande år, vilket gjorts under
2017 med 4,8 mnkr. Överskottet har påverkat likviditeten, vilket gör det möjligt att
även användas till investeringar. Därför föreslås att sociala sektorns
investeringsbudget 2017 ökas med 5 mnkr för investering i bostadsbyggandet på
Nannylund.
Det är viktigt att i budget 2018-2020 inte ianspråkta mer av överskottet från 20152016, än vad som finns kvar efter både sänkning av resultat 2017 och ökade
investeringar.
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Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Jan Lindholm (M) återremiss av ärendet för upprättande av ett beslutsunderlag
som utarbetas enligt de krav som framgår av hans motion, som hanteras senare
idag.
Vidare görs ett tilläggsyrkande att frågan särskilt ska undersökas om VA-kollektivet
får ett optimalt utfall om Itolv AB utnyttjar sin option om att för 1,2 mnkr köpa
40 500 kvm centralt belägen tomtmark.
Annelie Hägg (C) avslag på Jan Lindholms yrkanden.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden först proposition på Jan Lindholms
yrkande om återremiss, varvid kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Jan Lindholms tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Beslutsunderlag
Avtal mellan Itolv AB och Eksjö kommun 2017-01-27
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22, § 178, 2016-03-23, § 61
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2017-02-03
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 23
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 42
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
Budgetberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-23

27 (53)

Kf § 48 Statsbidrag för ökat bostadsbyggande
Dnr 2016-SbN0081
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till Eksjö Stadshus AB ge ägartillskott om 2 mnkr för projektering av
trygghetsboende inom Eksjöbostäder AB. Finansiering ska ske ur kommunens egna
kapital,
att åren 2017-2020 utöka samhällsbyggnadssektorns driftram med 1,1 mnkr för att
tillfälligt stärka organisation och insatser för att skapa förutsättningar för utökat
bostadsbyggande,
att utrymmet för samhällsbyggnadssektorns utökade driftram 2017 skapas genom
sänka årets resultat med 1,1 mnkr från 14,5 mnkr till 13,4 mnkr, samt
att ge budgetberedningen i uppdrag att beakta att statsbidraget för ökat
bostadsbyggande ökade resultatet för 2016, och att del av resultatet ska användas
för utökad driftram för samhällsbyggnadssektorn 2018-2020.
Ärendebeskrivning
Den 21 april 2016 beslutade regeringen om införandet av ett statsbidrag till
kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget, som är tänkt att stimulera
bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren, är om
totalt 1,85 miljarder för 2016. Statsbidraget beräknas till 1,8 miljarder för 2017 och
därefter 1,3 miljarder årligen.
Statsbidragets syfte är att bidra till ökat bostadsbyggande. Ekonomichefen har
tillsammans med samhällsbyggnadschefen fått i uppdrag att presentera alternativa
användningar för bidraget då det inte finns några restriktioner för hur kommunerna
ska använda beviljade medel. Det finns heller inga krav på återredovisning av hur
statsbidraget använts.
Villkoren för bidraget var: Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett
startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden
startade 1 augusti 2016 och pågår tolv månader framåt.
Att kommunen, under innevarande eller föregående mandatperiod, har antagit
riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383).
•

Att kommunen, under innevarande eller föregående mandatperiod, har antagit en
ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt
3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).
•

Att det i kommunen, den 31 juli innevarande år, finns minst en folkbokförd
nyanländ som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli
föregående år och tolv månader framåt.
•
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Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. De nyanlända ska även
omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).
•

Eksjö kommun uppfyllde samtliga kriterier och lämnade under hösten 2016 in
ansökan och beviljades 6,5 miljoner i bidrag. Bidraget är en intäkt för kommunen
2016 och påverkar resultatet positivt 2016.
Ytterligare statsbidrag för ändamålet kommer troligtvis, åtminstone till och med
2018. Hur stora de bidragen kommer att vara är osäkert beroende på flera faktorer,
främst på hur många kommuner som ansöker och hur stort bostadsbyggandet i
kommunen kommer att bli.
I Eksjöbostäders bostadskö står idag 2000 personer. De nya bostäderna i kvarteret
Lunden, samt det tidigare projektet Norrström har visat sig lätta att hyra ut. Det
finns en efterfrågan på bostäder i Eksjö i alla kategorier.
Följande alternativa användningar för statsbidraget redovisas:
Alternativ 1 (kritiska underskott)
Eksjö kommun skulle kunna välja
• att använda statsbidraget för att säkerställa servicenivån inom ett annat än
bostadsförsörjning viktigt område.
Alternativ 2 (stärkt organisation)
Eksjö kommun skulle kunna välja
• att förstärka Samhällsbyggnadssektorns driftbudget i syfte att förbättra
planberedskapen så att fler möjliga områden för bostadsbyggnation
tillgängliggörs, samt att säkerställa korta handläggningstider för
bygglovhandläggningen, samt
• att genom ägartillskott till Eksjöbostäder säkerställa möjligheten för bolaget att i
en snabbare takt projektera och bygga trygghetsboende.
Alternativ 3 (utvecklingspott)
Eksjö kommun skulle kunna välja
• att lägga pengarna i en särskild pott som ger möjlighet att över tid ta beslut om
projekt och åtgärder som bidrar till ökat bostadsbyggande.
Alternativ 4 (allmännyttiga lokaler)
Eksjö kommun skulle kunna välja
• att genom ägartillskott till Eksjö Kommunfastigheter AB bidra till möjligheten
för produktion av allmännyttiga lokaler.
Alternativ 5 (tillfälligt sänkta avgifter)
Eksjö kommun skulle kunna välja
• att tillfälligt sänka taxor och avgifter som berör bostadsbyggande.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors och samhällsbyggnadschef
Mikael Klaesson, 2017-01-30
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 22
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 43
Utdrag:

Eksjö Stadshus AB
Eksjöbostäder AB
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kf § 49 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS,
kvartal 4
Dnr: 2016-SocN0017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisad rapport.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen (SOL), 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.
Socialnämnden har även genom lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§, skyldighet att till IVO rapportera in gynnande
beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum
Rapporteringarna gäller också avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på
nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.
Ett ärende av ej verkställda beslut har rapporterats till IVO för kvartal 4, 2016
gällande särskilt boende, där 163 dagar har förflutit med notering att personen har
tackat nej två gånger.
Socialnämnden har till IVO rapporterat ytterligare fyra ärenden som verkställts
inom perioden, men där det dröjt mer än 90 dagar från beslutsdatum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-02-06
Socialnämndens beslut 2107-02-15, § 15
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 44
-----
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Kf § 50 Direktiv till ombud vid ordinarie
bolagsstämma 2017
Dnr 2017-KLK0054
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa direktiv för ombud att redovisas vid respektive bolags årsstämma.
Ärendebeskrivning

Förslag till direktiv för ombuden för Eksjö Industribyggnader AB, Eksjö
Kommunfastigheter AB, Eksjöbostäder AB, och Eksjö Energi AB har
upprättats.
Beslutsunderlag

Beslut från Eksjö Stadshus AB 2016-02-21 § 108
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 46

__________________________________________________________
Utdrag:

Respektive bolag
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Kf § 51 Direktiv till ombud vid ordinarie
bolagsstämma 2017 med Eksjö Stadshus AB
Dnr 2017-KLK0029
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa direktiv för ombud att redovisas vid Eksjö Stadshus AB:s
årsstämma.
Ärendebeskrivning

Förslag till direktiv för ombudet för Eksjö Stadshus AB har upprättats.
__________________________________________________________
Utdrag:

Eksjö Stadshus AB
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Kf § 52 Obesvarade motioner och
medborgarförslag, förteckning
Dnr 2017-KLK0032
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt kommunallagen, beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget
väckts. Fullmäktige kan vid behov avskriva medborgarförslagen från vidare
handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje
år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte besvarats.
Vid dagens sammanträde redovisas att 4 motioner och 20 medborgarförslag ännu
inte besvarats.
Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 26
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, § 48
-----
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Kf § 53 Förbättrad livsmedelsberedskap –
medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0053
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2017-09-21.
Ärendebeskrivning
Sonny Kongseryd, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-03-03, att
Regeringen uppdrog till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
och Försvarsmakten, att återupprätta totalförsvaret så sent som december
2015. MSB har inte redogjort för hur livsmedelsberedskapen ska säkras. I
Riksdagens nyligen lanserade nationella livsmedelstrategi, som tar sikte på
2030, finns inga åtgärder som gör skillnad i det korta perspektivet.
Länsstyrelserna har i sitt samverkansuppdrag identifierat tillgången till
livsmedel i händelse av kris som ett problematiskt område som måste utredas
vidare.
Flera omvärldsbedömare har pekat ut Östersjöregionen som ett område där en
större konflikt kan starta. När eller om kan ingen säga, men den militära
uppbyggnaden i regionen har intensifierats senaste halvåret.
När Försvarsmakten redogjorde för sin budget den 28 februari, löd ÖBs ord
"Sverige blir oundvikligen påverkat om en väpnad konflikt uppstår i
Östersjöområdet, och såväl militära som civila mål kommer att påverkas".
Människor förtrogna med det tidigare totalförsvaret menar att det kommer ta
minst 20 år att återskapa förmågan. Givet omvärldsutvecklingen och dagens
sårbarhet, behövs konkreta åtgärder som förbättrar läget här och nu.
Även om man inte bekymrar sig över vad som sker utanför kommungränsen,
kan en mindre störning som påverkar det nationella elnätet eller försvårar
logistiken, leda till livsmedelbrist inom någon vecka.
Inom kommunen återfinns såväl medborgare som produktionsresurser, och
kommunen har ett lagstiftat ansvar i händelse av förhöjd beredskap, men man
är också lagbunden att vidta beredskapsförberedelser.
Hur kan Eksjö och andra kommuner ta sitt ansvar gällande
beredskapsförberedelser som säkrar tillgången till livsmedel i händelse av kris?
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Förslag:
1. Eksjö kommun eller kommunens politiska partier tar initiativ till
bygdebaserade sammankomster med målet att ta fram "bygdens handlingsplan
vid nationell livsmedelsbrist". Om människor börjar samarbeta kring en lokal
handlingsplan är mycket vunnet utan att någon gemensam budget belastas.
2. Kommunen följer utfallet av bygdebaserade ansatser/planer för att kunna
koordinera mellan bygder/tätorter.
3. Kommunen upphandlar lokal beredskapslagring av potatis. Potatis ger mest
näring/energi för pengarna och är enkel att lagra. Lagret behöver täcka de
bygder/tätorter som saknar tillräcklig beredskap.
Målet bör vara en säsong men inledningsvis kan 1-3 månader vara ett delmål.
Potatis är inte bara näringsrik utan kan vid energibrist konsumeras rå. Vid
utdragen kris (drivmedelsransonering) kan lokalt lagrad potatis fördelas som
utsäde utifall att fler måste involveras i en utökad småskalig produktion.
Beredskapslagret avyttras/förnyas löpande för att inget ska kasseras och
kostnaden minimeras.
Kostnaden i relation till vad som uppnås bör vara lägsta möjliga (stiger priset
på potatis mellan lagerläggning och avyttring blir det en vinst, i annat fall
motsvarande förlust). Sannolikt nås en förbättrad livsmedelsberedskap på
kortast möjliga tid.
Givet den geopolitiska utvecklingen, nationens sårbarhet och att ingen verkstad
som gör skillnad pågår, får den här typen av åtgärder inte dras i långbänk. För
att åtgärder ska vara berättigade, måste de vara på plats innan en kris.
Sverige behöver en föregångskommun som visar vägen mot en tryggad
livsmedelsförsörjning i händelse av höjd beredskap.
Eksjö har goda förutsättningar att leda genom exempel och detta till värde för
både medborgare och landsbygd.
Utdrag:

Sonny Kongseryd
Kommunstyrelsen
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Kf § 54 Förslag för att göra Eksjö mer attraktivt att
flytta till – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0060
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2017-09-21.
Ärendebeskrivning
Gunnel Wadström, Eksjö, framför i medborgarförslag 2017-03-07, att för att
göra Eksjö kommun mer attraktivt och få människor att flytta hit, borde
kommunen gå ut med en ”paketlösning” där man visar på attraktiva
arbetsplatser i kommunen, erbjuder olika typer av bostäder, förskoleplatser,
skolor, (eventuellt sport- och fritidssysselsättningar) – lanserat inom olika
forum tillsammans med attraktiva bilder av staden och naturen. Detta
förutsätter naturligtvis tillgång på bostäder, förskoleplatser med mera.
Vidare framförs att den ofta stressade nutidsmänniskan, särskilt den yngre
familjen med barn, attraheras av en stad/plats som kan visa en helhetsbild, där
alla nödvändiga pusselbitar finns på plats. Detta kan för många vara avgörande
vid val av bostadsort.
Presentationen av ”paketet” (marknadsföringen) är naturligtvis viktig och
förslagsställaren tror att enkelheten är en viktig aspekt för att fånga den ofta
medietrötta nutidsmänniskans uppmärksamhet. Kanske kan en ny webbplats
skapas, där allt det som ingår i ”paketet” enkelt kan hittas, och tydliga
kontaktvägar presenteras. Det är viktigt att presentationen sker inom olika
forum.
Utdrag:

Gunnel Wadström
Kommunstyrelsen
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Kf § 55 Avsägelse från Nils-Gunnar Karlsson (KD)
Dnr 2017-KLK0046
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Nils-Gunnar Karlsson (KD), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Nils-Gunnar Karlsson (KD) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen
från och med den 1 april.
____________________________________________________________
Utdrag:

Nils-Gunnar Karlsson
Valberedningen
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 56 Avsägelse av uppdrag – Sylvia Karlsson
(C)
Dnr 2017-KLK0047
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Sylvia Karlsson (C),
att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Sylvia Karlsson (C), samt
att till valberedningen överlämna ärendet i övrigt.
Ärendebeskrivning
Sylvia Karlsson (C) avsäger sig 2017-02-23 uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Utdrag:

Sylvia Karlsson
Länsstyrelsen
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 57 Avsägelse av uppdrag – Aniko Kelemen
(MP)
Dnr 2017-KLK0048
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Aniko Kelemen (MP),
att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Aniko Kelemen (MP), samt
att till valberedningen överlämna ärendet om ersättare i socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Aniko Kelemen (MP) avsäger sig 2017-02-23 uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden.
Utdrag:

Aniko Kelemen
Länsstyrelsen
Valberedningen
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 58 Avsägelse av uppdrag – Diana Laitinen
Carlsson (S)
Dnr 2017-KLK0051
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Diana Laitinen Carlsson (S), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Diana Laitinen Carlsson (S) avsäger sig 2017-02-23 uppdraget som ersättare i Itolv
AB.
Utdrag:

Diana Laitinen Carlsson
Valberedningen
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 59 Avsägelse av uppdrag – Ulla Erazim (M)
Dnr 2017-KLK0063
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Ulla Erazim (M), samt
att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Ulla Erazim (M).
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2017-03-08 att Ulla Erazim (M) är ny ersättare efter
Jan Lindholm (M).
Ulla Erazim (M) avsäger sig 2017-03-15 uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Utdrag:

Ulla Erazim
Länsstyrelsen
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 60 Avsägelse av uppdrag – Tobias
Johannesson (SD)
Dnr 2017-KLK0067
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Tobias Johannesson (SD), samt
att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Tobias Johannesson (SD).
Ärendebeskrivning
Tobias Johannesson (SD), avsäger sig 2017-02-26 uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Utdrag:

Tobias Johannesson
Länsstyrelsen
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 61 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
efter Kerstin Robertson (M)
Dnr 2017-KLK0045
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2017-02-23, godkänt avsägelsen från Kerstin
Robertson (M) som ledamot i kommunfullmäktige från och med 2017-02-23.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2017-03-08 att Jan Lindholm (M) har utsetts till
ny ledamot i kommunfullmäktige från och med 2017-03-08. Ulla Erazim (M) har
från samma tidpunkt utsetts till ny ersättare efter Jan Lindholm.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 29
Länsstyrelsens beslut 2017-03-08
----Utdrag:

Jan Lindholm
Ulla Erazim
Personalavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-23
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Kf § 62 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Sabine Vervaeck (M)
Dnr 2017-KLK0023
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2017-02-23, godkänt avsägelsen från Sabine Vervaeck
(M) som ersättare i kommunfullmäktige från och med 2017-02-23.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2017-03-08 att Sven Nilsson (M) har utsetts till
ny ersättare i kommunfullmäktige från och med 2017-03-08.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 27
Länsstyrelsens beslut 2017-03-08
----Utdrag:

Sven Nilsson
Personalavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-23
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Kf § 63 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Göran Persson (M)
Dnr 2017-KLK0021
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2017-02-23, godkänt avsägelsen från Göran Persson
(M) som ersättare i kommunfullmäktige från och med 2017-02-23.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2017-03-08 att Bo-Anders Jansson (M) har
utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige från och med 2017-03-08.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 26
Länsstyrelsens beslut 2017-03-08
----Utdrag:

Bo-Anders Jansson
Personalavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-23
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Kf § 64 Val av lekmannarevisorer och en ersättare i
Sabeln Fastigheter AB till och med ordinarie
bolagsstämma 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Sabeln Fastigheter AB, till och med ordinarie årsstämma
2019, utse Per Ihse (M) med ersättare Stig Andersson (S).
Beslutsunderlag
Förslag från kommunrevisionen
----___________________________________________________________
Utdrag:

De valda
Personalavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-23
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Kf § 65 Val av lekmannarevisorer och en ersättare i
Svärdet Fastigheter AB till och med ordinarie
bolagsstämma 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Svärdet Fastigheter AB, till och med ordinarie årsstämma
2019, utse Per Ihse (M) med ersättare Stig Andersson (S).
Beslutsunderlag
Förslag från kommunrevisionen
Utdrag:

De valda
Personalavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-23
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Kf § 66 Val av ny ledamot i socialnämnden efter
Kerstin Robertson (M)
Dnr 2017-KLK0045
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot efter Kerstin Robertson (M) i socialnämnden, utse Mikael
Lindström (M).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-02-23, § 29 godkänt avsägelse från Kerstin
Robertson (M) som avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.
Utdrag:

Mikael Lindström
Socialnämnden
Personalavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-23
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Kf § 67 Avsägelse av uppdrag – Jan Lindholm (M)
Dnr 2017-KLK0070
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Jan Lindholm (M), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Jan Lindholm (M), avsäger sig 2017-03-22 uppdraget som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.
Utdrag:

Jan Lindholm
Barn- och ungdomsnämnden
Valberedningen
Personalavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-23
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Kf § 68 Kollektivavtal vid upphandling – motion
Dnr 2017-KLK0068
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2017-10-19.
Ärendebeskrivning
Diana Laitinen, Mikael Andreasson och Johan Starck (S) framför i motion daterad
2017-03-17, följande.
15 januari 2014 röstade Europaparlamentet igenom nya regler för offentlig
upphandling. Nu kan kommuner och landsting ställa krav på miljö- och sociala
hänsyn och på kollektivavtal när varor och tjänster upphandlas. Det handlade om
tre nya EU-direktiv om offentlig upphandling som med stor majoritet antogs av
Europaparlamentet.
Det är glädjande att Europaparlamentet har beslutat att kollektivavtal ska kunna
krävas vid offentlig upphandling. Detta borgar för en konkurrensneutral
upphandling som präglas av ordning och reda och schyssta arbets- och
anställningsförhållanden. De nya EU-direktiven gör det också möjligt att kräva att
ILO:s kärnkonventioner respekteras fullt ut, och att de arbetsrättsliga lagar och
kollektivavtal som gäller där arbetet utförs, efterlevs. Det blir även möjligt att ställa
krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder.
Motionärerna anser att det är det självklart att kommuner, regioner/landsting har
ett särskilt ansvar för att bekämpa arbetslöshet, inte minst bland våra ungdomar.
Här kan offentlig upphandling användas för att se till att ungdomar får en
meningsfull sysselsättning och utbildning.
Europafacket betonar att det är olämpligt att offentliga myndigheter medverkar till
att löner och arbetsvillkor blir allt sämre. Organisationen välkomnar därför att det
inte bara är den som erbjuder lägsta priset som kan komma ifråga vid upphandling.
Efter att högeralliansen med hjälp av Sd röstade emot kollektivavtal vid
upphandling i riksdagen hösten 2016 är nu en ny överenskommelse mellan S och
Kd på plats om schyssta villkor i offentlig upphandling. Denna kan därmed inte
fällas i riksdagen, utan kommer att bli verklighet.
EU:s regler från 2014 skulle implementeras under två år och i dag finns alltså ingen
som helst orsak att inte införa schyssta villkor OCH krav på kollektivavtal vid
offentliga upphandlingar.
Motionärerna föreslår att Eksjö kommun inför en konkurrensneutral upphandling
som präglas av ordning och reda och schyssta arbets- och anställningsförhållanden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-23
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Motionärerna yrkar
- att krav om kollektivavtal införs i upphandlingspolicyn, med ändrad formulering
i punkt nr 8. Förslagsvis till: ” vid upphandling av entreprenader och tjänster
ska det ställas anställningsvillkor med krav på avtalsenliga villkor, då det är
motiverat med hänsyn till upphandlingens art och då rikstäckande kollektivavtal
finns för den aktuella branschen” och att även riktlinjerna ändras i enlighet med
detta,
-

att detta också tydligt kommuniceras till helägda och delägda bolag via
ägardirektiv och önskemål från kommunen som delägare.
___________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-23

52 (53)

Kf § 69 Nya och bättre rutiner inför
kommunfullmäktigs beslut avseende projekt, köp
och försäljningar med mera – motion
Dnr 2017-KLK0069
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2017-10-19.
Ärendebeskrivning
Jan Lindholm (M) föreslår i motion daterad 2017-03-21, att kommunfullmäktige
beslutar att handlingar och underlag ska upprättas i detalj och presenteras för
fullmäktige innan beslut tas beträffande
- köp eller försäljningar av aktier i hel- eller delägda aktiebolag
- köp eller försäljningar av mark och fastigheter, där Ks föreslår Kf att frångå
fastställda eller rekommenderade marknadspriser
- projekt där kommuninnevånarnas, eller regionens skattemedel eller bidrag från
EU tas i anspråk till minst 25 procent och överstiger 1 miljon kronor.
Handlingarna/beskrivningarna ska innehålla mål, syfte, budget med riskbedömning,
regelbundna och tidsatta uppföljningar och utvärderingar med mera.
Ingår kommunen som delägare i bolag ska kommunen som en förutsättning för
delägarskapet kräva, att lagen om offentlig upphandling ska gälla. I annat fall ska
kommunen inte vara delägare.
Om ovanstående regler inte kan följas av skäl som motionären inte har beaktat, ska
motsvarande föreslagna redovisning lämnas muntligen vid beslutstillfället, för att
sedan i sin helhet finnas tillgängligt skriftligen senast när beslutet vinner laga kraft.
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

