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Kf § 191 Visionsarbete
Arbetet har inletts med att ta fram en ny vision för Eksjö kommun. Med Eksjö
kommun menas hela det geografiska område som kommunen omfattar, från öster
till väster, stad och landsbygd. En enkät har publicerats på hemsidan, där alla
kommuninvånare kan gå in och svara på frågor, och på så sätt ge sin syn på vad
visionen ska innehålla.
Visionen ska beskriva den utveckling som önskas i framtidens Eksjö kommun. Den
kommer att vara en ledstjärna, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga
utvecklingen av vår kommun.
Fullmäktiges sammanträde inleds med att kommunfullmäktige genomför en
workshop kring visionsarbetet.
-----
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Kf § 192 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Lars E Björck, Hult, ställer frågan om Hälsorådets verksamhet och budget. Vem är
ansvarig för rådet, och vilken verksamhet bedrivs.
Vid dagens sammanträde kan ingen besvara frågorna. Svar kommer istället att
lämnas vid sammanträdet i januari, alternativt skriftligen till frågeställaren.
Därefter ställer barnpsykiatiker Ingrid Åkesson-Holmberg och distriktsläkare
Catharina Abrahamsson frågan om hur kommunen använder de medel som
regeringen destinerar till kommunen i december?
Vidare ställs frågan om hur många ensamkommande flyktingbarn som har kommit
till kommunen? Hur ser det ut med deras skolgång? Man har konstaterat att
Regeringskansliet och Eksjö kommun inte har samma uppgifter och inte heller har
samma definitioner.
I kontakt med kommunen innan dagens sammanträde har man fått svar från
enheten för hälsa, integration och arbete – HIA. I Eksjö kommun finns 45
inskrivna ensamkommande, varav 17 är över 18 år, 28 är under 18 år och samtliga
är inskrivna i skolan.
Hur planerar Eksjö kommun att ta om hand de asylsökande ungdomar som fyller
18 år, och som har fått avslag på sin asylsökan?
Diana Laitinen Carlsson (S) har inget svar för dagen, men ber att få återkomma
med svar när förvaltningen har berett frågan.
Marie-Louise Gunnarsson, socialnämndens ordförande, bjuder in Ingrid ÅkessonHolmberg och Catharina Abrahamsson till nästa sammanträde med socialnämnden
den 13 december, och ber att få återkomma med exakt tidpunkt.
Ronny Korsberg ställer frågan om kommunen har en plan för att använda de medel
som kommunen kommer att erhålla? Pengarna ska enligt uppgift gå till asylsökande
barn och ungdomar.
Diana Laitinen Carlsson (S) informerar om att det inte är någon politisk
bedömning, utan en individuell bedömning ska göras för varje individ, och medel
ska gå till att täcka kostnaderna för var och en utifrån behov.
Därefter förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för avslutad.
-----
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Kf § 193 Redovisning delårsrapport – helägda
kommunala bolag
Dnr 2017-KLK0206
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Verksamhetsrapporter och delårsbokslut per 2017-06-30 redovisas av respektive
ordförande vid dagens sammanträde för de helägda bolagen Eksjö Stadshus AB,
Eksjö Energi AB, AB Eksjö Industribyggnader, Eksjöbostäder AB och Eksjö
Kommunfastigheter AB.
Styrelsen för Eksjö Stadshus AB har 2017-09-26 beslutat att godkänna
delårsrapporter för 2017 och anmäla dem i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Verksamhetsrapporter och delårsbokslut för
- Eksjö Stadshus AB
- Eksjö Energi AB
- AB Eksjö Industribyggnader
- Eksjöbostäder AB
- Eksjö Kommunfastigheter AB
Eksjö Stadshus ABs beslut 2017-09-26, § 37
-----
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Kf § 194 Revisionens granskning av verkställande
av kommunfullmäktiges beslut avseende motioner
– rapport
Dnr 2017-KLK0191
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera rapporten till kommunstyrelsen, med återrapportering till
kommunfullmäktige i februari.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning
av verkställande av fullmäktiges beslut avseende motioner, som sammanfattas i
en rapport. Av den framgår revisionens iakttagelser och rekommendationer.
I revisionens missiv ges ett antal förslag till hur kommunfullmäktige kan
hantera resultatet av rapporten.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport med missiv september 2017
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-16

8 (40)

Kf § 195 Tillväxt- och utvecklingspolitiskt program
Dnr 2015-TUN0016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera tillväxt- och utvecklingspolitiskt program för bearbetning av
kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26, § 182, att ge tillväxt- och
utvecklingsnämnden i uppdrag att fullfölja arbetet med program för tillväxt och
utveckling. Enligt kommunfullmäktiges uppdrag ska det nya programmet ersätta
Näringslivsprogrammet från 2006, Tillväxt- och sysselsättningsprogrammet från
2008, samt Kultur- och fritidspolitiskt program från 2010. Det nya programmet ska
ta hänsyn till den omvärldsanalys som gjordes 2014.
Förslag till Tillväxt- och utvecklingspolitiskt program har upprättats och varit ute på
remiss. Inkomna synpunkter har beaktats i föreliggande förslag.
Kommunstyrelsen har vid 2017-10-03 beslutat att programmet ska aktualitetsprövas
en gång per mandatperiod.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Bengt Koltman (C) bifall till kommunstyrelsens förslag,
Eva Ekenberg (MP) att avsnittet Övergripande strategier, i sista stycket,
kompletteras med ”ordet ”hållbar” i meningen ”de faktorer som bidrar till
tillväxt…”
Christer Ljung (L) och Jan Lindholm (-) avslag på kommunstyrelsens förslag,
Jan Lindholm (-) att programmet revideras snarast efter att den nya visionen har
antagits av kommunfullmäktige, samt att man snarast upprättar och beslutar om
anvisningar för hur de politiska programmen ska anpassas till den nya visionen,
Annelie Hägg (C) återremiss för bearbetning av kommunstyrelsens förslag till
program, med bifall av Nils-Gunnar Karlson (KD), Maria Havskog (C), Ulf
Svensson (SD), Diana Laitinen Carlsson (S)
Ulf Bardh (C) och Nils-Gunnar Karlson (KD) avslag på Jan Lindholms
tilläggsyrkande.
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Christer Ljungs (L) med fleras yrkande, mot
återremiss, varvid kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras, vilket
innebär att Eva Ekenbergs yrkande inte längre är aktuellt.
Därefter ställer ordföranden proposition på Jan Lindholms tilläggsyrkande mot
avslag, varvid kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 182,
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-06-14, § 240
Tillväxt- och utvecklingspolitiskt program, 2017-09-05
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-09-13, § 274
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 225
____________________________________________________________
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Kf § 196 Kvartalsrapport per 2017-09-30
Dnr 2017-KLK0132
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna kvartalsrapport per 2017-09-30.
Ärendebeskrivning
Sektorerna har efter nio månader förbrukat 79 procent av driftbudgetens 954 mnkr.
Utfallet är fyra procent över den linjära riktpunkten. Alla intäkter och kostnader har
inte fullt ut periodiserats i samma omfattning som vid bokslut, vilket gör att utfallet
inte är helt rättvisande, men det visar ändå på en tydlig negativ avvikelse mot
budget.
Helårsprognosen för årets resultat är negativt, -30,5 mnkr, vilket är 43,9 mnkr lägre
än budgeterat resultat om 13,4 mnkr. Sektorernas helårsprognos överskrider budget
med 46,5 mnkr, en avvikelse som motsvarar -4,9 procent av budgeten. De negativa
avvikelserna finns i de två största sektorerna, sociala sektorn och barn- och
ungdomssektorn. Sociala sektorns prognostiserade underskott är 46,4 mnkr, vilket
motsvarar 12 procent av sektorns budget. Barn- och ungdomssektorns negativa
avvikelse är 8,2 mnkr, vilket motsvarar 2 procent av sektorns budget. Övriga
sektorer prognostiserar positiva avvikelser mot budget.
Kapitalkostnader och pensionskostnader överskrider budgeten med tillsammans 5
mnkr. Underskotten vägs upp av outlagda medel för flyktingmottagande om 0,9
mnkr, kvarvarande outlagt medel för personal om 4,4 mnkr, och vinster vid
exploatering om 1,8 mnkr. Skatteintäkter och utjämningsbidrag bidrar marginellt till
att minska underskottet i prognosen med en positiv avvikelse om 0,6 mnkr.
Det stora negativa resultatet i kvartalsprognosen innebär att lagens balanskrav inte
uppfylls. Kravet enligt lagen är att underskott ska återställas de kommande tre åren.
Kommunens finansiella ställning har försämrats kraftigt. Likviditeten har minskat
betydligt, då kostnaderna överstiger intäkterna. God ekonomisk hushållning med
positiva resultat och budgetföljsamhet måste återupprättas för att det även i
framtiden ska finnas förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet och service.
I prognosen motsvarar resultatet -3,1 procent av skatteintäkter och
utjämningsbidrag, vilket är lägre än budgetens resultatmål om +1,4 procent.
Dessutom innebär prognosen att balanskravet inte uppfylls, då kostnaderna
överstiger intäkterna.
Enligt prognosen kommer investeringarna att uppgå till 43,8 mnkr mot budgeterat
55,3 mnkr, inklusive tilläggsbudget från 2016. Utrymmet för självfinansierade
investeringar skapas av årets resultat och avskrivningar. Med prognostiserat resultat
om -30,5 mnkr och avskrivningar om 18 mnkr, saknas utrymme för
självfinansierade investeringar.
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Därmed kommer inte investeringarna om 43,8 mnkr i prognosen att vara
självfinansierande, i den meningen att investeringarna täcks av årets resultat och
avskrivningar. I dagsläget bedöms inte lån behövas för att finansiera planerade
investeringar. Likviditeten har dock sjunkit och för närvarande nyttjas
checkkrediten. Behov av lån kan uppkomma om de finansiella förutsättningarna
förändras. Målet om finansiellt sparande med 10 mnkr kommer inte heller att
uppnås.
2016-12-31 var soliditeten 64 procent. I helårsprognosen efter 9 månader 2017
bedöms soliditeten 2017-12- 31 ha minskat till 62,3 procent. Det finansiella målet
att soliditeten årligen ska öka, uppfylls inte. Det långsiktiga målet är att nå 75
procent i soliditet.
Kommunens skatteintäkter och bidrag beror till största del på skatteunderlagets
utveckling i riket och kommunens befolkning. Utvecklingen av kommunens
befolkning är positiv.
Kommunen har de senaste åren ökat sin befolkning genom utrikes invandring,
medan födelsenettot varit negativt. Samma trend i befolkningsökningen har fortsatt
under 2017. Från årsskiftet fram till 18 oktober har invånarantalet ökat med 255
personer, och uppgår nu till 17 384 invånare.
Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i riket från 2018 och framåt, beroende
på antaganden om lägre ökning av arbetade timmar och återhållsamma
löneökningar, pekar på en lägre ökningstakt än tidigare
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport per 2017-09-30
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 248
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
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Kf § 197 Finansrapport
Dnr 2017-KLK0075
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

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 delårs- och årsbokslut.
Kommunens likviditet är jämfört med föregående månad oförändrad,
-36 mnkr. Koncernens sammanlagda likviditet per 2017-09-30 var +68 mnkr. Av
likviditeten är 7 mnkr förvaltade stiftelser.
Kommunens likviditet är negativ och koncerngemensam checkräkningskredit
nyttjas på koncernkonto utan kostnad med nuvarande avtal. 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, ägartillskott gavs från kommunen till Eksjö Stadshus AB
och vidare till Eksjö Kommunfastigheter AB och AB Eksjö Industribyggnader med
34,5 mnkr.
Konto öppnades på SBAB för att minska likviditeten på Nordea, därefter lättade
trycket på att hålla nere likviditeten på koncernkontot. Bolagens likviditet har ökat
genom upplåning och försäljning.
Kommunkoncernen har en gemensam checkräkningskredit på 120 mnkr hos
Nordea. Att nyttja krediten kostar idag ingenting. Totalt nyttjades 39 mnkr av
checkräkningskrediten per 2017-09-30. Krediten fördelas internt mellan kommunen
och bolagen efter behov. Bolagen hade vid 2017-09-30 en totalt sett god likviditet.
Eksjö Stadshus ABs likviditet var -0,9 mnkr, övriga bolag har positiv likviditet.
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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 och Handelsbanken.
Kommunen har ingen låneskuld, de helägda kommunala bolagens sammanlagda
externa skuld är 883,1 mnkr. Kommunen har beviljat en total borgensram till de
helägda kommunala bolagen med 1 124,7 mnkr. Jämfört med senaste
finansrapporten per 2017-08-30 har de kommunala bolagens låneskuld minskat
med 7,4 mnkr, förändringen har skett inom Eksjö Energi AB och Eksjö
Kommunfastigheter AB.
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen
har också lämnats till Höglandsförbundet, 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 9,7
mnkr, totalt borgensåtagande för aktuella skulder är 892,8 mnkr.
Beslutsunderlag
Finansrapport per 2017-09-30 från ekonomichef Karin Höljfors
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 249
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
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Kf § 198 Höglandets Kommunalförbund –
delårsrapport per 2017-06-30
Dnr 2017-KLK0181
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport för Höglandets Kommunalförbund.
Ärendebeskrivning

Höglandets kommunalförbund visar för perioden januari-juni 2017 ett resultat om
600 tkr, vilket jämfört med 2016 är en försvagning av resultatet med 5 540 tkr. Det
beror till viss del på att reducering av priser på vissa tjänster har gjorts, vilket ger
lägre intäkter, samtidigt som kostnaderna för personal, konsulter och licenser har
ökat.
Investeringsbudgeten sänks från 20 200 tkr till 13 250 tkr, på grund av projekt som
blivit försenade, och eller där kostnaden blir lägre än budgeterat.
Revisorerna noterar att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet med
lagens krav, god revisionssed och gällande riktlinjer.
Beslutsunderlag
Direktionen, Höglandets Kommunalförbunds beslut 2017-09-29, § 43
Delårsrapport per 2017-06-30, Höglandets Kommunalförbund
Revisionsrapport, daterad 2017-09-13
Ledningsutskottets beslut 2017-10-10, § 162
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 250
Utdrag:

Höglandets kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 199 Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-,
fjärrvärme- och renhållningsavgifter för 2018,
Eksjö Energi AB
Dnr: 2017-KLK0179
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagna taxor och avgifter avseende va- och elnät att gälla från och
med 2018-01-01,
att anslutningsavgifter för VA behålls oförändrade 2018,
att notera att ingen höjning sker av förbrukningsavgifter VA eller av villakunders
fjärrvärmepris 2018.
Kommunfullmäktige beslutar vidare
att återremittera Eksjö Energi ABs beslut 2017-09-18,
att införa en ny prismodell för fjärrvärmekunder med effektabonnemang från och
med 2018-01-01, för ytterligare beredning.
Ärendebeskrivning

Enligt gällande ägardirektiv för Eksjö Energi AB ska bolagsstyrelsen besluta om
fjärrvärmepris och anmäla detta till kommunfullmäktige. Eksjö Energi AB ska
enligt ägardirektiven även besluta om indexreglering av taxor avseende sop- och
latrinhämtning (renhållning), enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige 201311-28. Kommunfullmäktige ska däremot fastställa VA-avgifter (vatten- och
avloppsanläggningsavgifter) och elnätsavgifter.
Styrelsen för Eksjö Energi AB har 2017-09-18 beslutat att korrigera
renhållningsavgifterna för 2018 i enlighet med index. Enligt antagen
renhållningstaxa, görs en indexreglering varje år med 80 procent av ersättningarna,
med tillämpning av oktober månads avfallsindex. Då oktober månads index ännu
inte finns tillgängligt, kan exakt procentsats inte redovisas. Preliminär beräkning
efter augusti månads index pekar på en höjning av avgifterna för sophämtning med
2,3 procent och för slamsugning med 2,1 procent. Vidare har styrelsen beslutat att
bruknings- och anslutningsavgifter för VA behålls oförändrade 2018.
Styrelsen för Eksjö Energi AB har vid samma sammanträde även beslutat att införa
en ny prismodell för fjärrvärmekunder med effektabonnemang. För kunder som på
grund av den nya prismodellen får en ökad kostnad per MWh, införs ett tak om
max 15 procents prishöjning de två första åren. För villakunder behålls priset
oförändrat 2018.
Styrelsen för Eksjö Elnät AB har 2016-09-18 beslutat att behålla oförändrade
elnätsavgifter för 2018.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Ulf Bardh (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annelie Hägg (C) att den tredje att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut
”att anmäla styrelsen för Eksjö Energi ABs beslut 2017-09-18, att införa en ny
prismodell för fjärrvärmekunder med effektabonnemang från och med 2018-0101”, återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Anledningen är att det i ägardirektiv till Eksjö Energi AB, framgår att det är
fullmäktige som måste besluta om nya taxemodeller. Fullmäktige ska ta beslut i
ärendet den 19 december.
Beslutsunderlag

Skrivelse från Eksjö Energi AB, 2017-09-29
Eksjö Stadshus ABs beslut 2017-10-10, § 52
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 251
Utdrag:

Eksjö Energi AB
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 200 Trygghetslarm – höjning av avgift
Dnr: 2017-SocN0101
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa avgiften för trygghetslarm till 0,574 procent av prisbasbeloppet, från
och med 2018-01-01, samt
att avgiften ska omfattas av maxtaxan.
GunBritt Henning (S), Diana Laitinen Carlsson (S), Johan Starck (S), Ulf Svensson
(SD), Alf Nordell (S), Lea Petersson (MP), Birgitta Johansson (S), Mikael
Andreasson (S), Anita Karlsson (SD), Christina Bladh (S), Eva Ekenberg (MP),
Elisabeth Werner (SD), Ingegerd Axell (S) Lennart Gustavsson (S), Ingrid
Ottosson(S), Bo Bergvall (S), Jonas Håkansson (MP), Mats Svensson (SD), Stig
Axelsson (S) och Carina Stende (S) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Ledningsutskottet beslutade 2017-09-12, § 132, att avgifterna för hemsjukvård,
trygghetslarm, boendestöd och kostverksamheten ska höjas.
Avgiften för trygghetslarm föreslås från och med 2018-01-01 höjas från 182 kr till
257 kr per månad, vilket motsvarar 0,574 procent av prisbasbeloppet, samt att
avgiften omfattas av maxtaxan.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S), Ulf Svensson (SD) och Lea Petersson (MP)
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Diana Laitinen Carlsson (S) med fleras
avslagsyrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut, varvid
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vid omröstningen avges 25 Ja-röster och 20 Nej-röster medan 4 ledamöter avstår
från att rösta. Bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar således
att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser av sektorsekonom Katarina Ljunggren, 2017-10-02
Socialnämndens beslut 2017-10-11, § 139
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 252
Utdrag:

Sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 201 Mat i restauranger och via distribution –
höjning av avgift
Dnr: 2017-SocN0101
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande matpriser att gälla från och med 2018-01-01
- måndag - fredag, 68 kr per portion i restaurang
- lördag, söndag och helgdag, 88 kr per portion i restaurang
- 64 kr vid kupongförsäljning (10 kuponger 640 kr, gäller endast vardagar)
- 74 kr per portion vid matdistribution.
att priserna i restaurangen ska gälla alla kunder, samt
att priserna ska gälla i kommunens samtliga restauranger, oavsett
sektorstillhörighet.
Ärendebeskrivning
Ledningsutskottet beslutade 2017-09-12, § 132, att avgifter inom hemsjukvård,
trygghetslarm, boendestöd och kostverksamheten ska höjas.
Föreslås att matpriserna inom såväl restaurang som matdistribution höjs med 10 kr.
Priset i restaurangerna höjs från 58 kr till 68 kr och pris för matdistribution höjs
från 64 kr till 74 kr.
Restaurangernas priser gäller för alla som äter där, inklusive personal. Priserna ska
vara differentierade för vardagar och helger, och ska gälla i kommunens samtliga
restauranger, oavsett sektorstillhörighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av sektorsekonom Katarina Ljunggren, 2017-10-02
Socialnämndens beslut 2017-10-11, § 139
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 253
____________________________________________________________
Utdrag:

Sociala sektorn
Barn- och ungdomssektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 202 Återinför tjänsten som syn- och
hörselinstruktör i Eksjö – medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0110
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Else Axelsson och Birgitta Ekman, Eksjö, framför i medborgarförslag att Eksjö
kommun tidigare har haft en syn- och hörselinstruktör, men att en sådan inte längre
finns i kommunen. Förslagsställarna anser därför att kommunen snarast bör
återinföra denna tjänst.
En syn- och hörselinstruktör kan bidra till att personer som får försämrad syn
och/eller hörsel, kan fortsätta att leva ett aktivt och självständigt liv. Instruktören
är ett viktigt komplement till den rehabilitering som regionen svarar för.
Eksjö kommun har tidigare haft en halvtidstjänst som syn- och hörselinstruktör.
Tjänsten drogs in som följd av besparingar för ett flertal år sedan. Sociala sektorn
gjorde en framställan om att syn- och hörselinstruktör skulle behandlas i
budgetprocessen 2011-2013, några medel avsattes emellertid inte i budget 2011.
I Jönköpings län finns audionommottagningar och syncentral som förskriver
hjälpmedel. Uppdrag för professionerna är att utifrån en helhetsbedömning avgöra
vilka hjälpmedel som kan vara aktuella och vilken träning som kan behövas. Detta
sker i dialog med den enskilde utifrån dennes behov och aktuella situation. En
habiliteringsplan upprättas för att tydliggöra planeringen av insatserna. Det som
oftast prioriteras är hjälpmedel för att klara vardagen och för att kunna ta del av
samhällsinformation. Hembesök görs ibland för att undersöka vilket eller vilka
hjälpmedel som skulle fungera i hemmet. Besöket behövs också för att undersöka
vad som kan göras för att anpassa bostaden.
Eksjö kommun har idag inte någon tjänst som syn- och hörselinstruktör. Sociala
sektorn har däremot integrerat syn- och hörselombud i verksamheterna inom
särskilda boenden och i hemtjänsten. Eksjö kommun genomför kontinuerligt
utbildning i syn- och hörselkunskap för utsedda ombud. Med kommunens och
Regionens organisation för målgruppen anses att syftet, att ge råd och tips för att
underlätta vardagen, tillgodoses.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kvalitet- och utvecklingschef C Walfridson, 2017-09-25
Socialnämndens beslut 2017-10-11, § 140
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 254
________________________________________________________
Utdrag:

Sociala sektorn
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Utdragsbestyrkande
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Kf § 203 Medborgarkontor i Hult medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0146
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21, § 165, att remittera medborgarförslag
från Lars E Björck, till kommunstyrelsen.
Förslagsställaren framför i medborgarförslaget önskemål att medborgarkontoret i
Hult ska få en utökad finansiering av Eksjö kommun, från dagens 75 tkr till 175 tkr
per år. Förslagsställaren vill även att kommunens medborgarkontor organisatoriskt
ska placeras under kommunledningskontoret och inte, som idag, under tillväxt- och
utvecklingssektorn.
Utifrån de prioriteringar som görs via budgetarbetet, kan tillväxt- och
utvecklingsnämnden inte bidra till ökad investering i Hultbygden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, ankommet 2017-07-11
Kommunfullmäktigesbeslut 2017-09-21, § 165
Tjänsteskrivelse, 2017-09-20
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-10-11, § 285
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 255
Utdrag:

Lars E Björck
Tillväxt- och utvecklingssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 204 Ombyggnation av badplatsen vid
Rolandsdamm, Eksjö – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0124
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-20 att remittera medborgarförslag från
Magnus Alm till kommunstyrelsen. Förslagsställaren föreslår en ombyggnation av
badplatsen vid Rolandsdamm, Eksjö, så att det blir mer sandstrand och mer
familjevänligt.
Anläggningsenheten har redan planerat in en större satsning på Rolandsdamm
under 2018.
Planerade förbättringsåtgärder är
- nytt bryggsystem
- utgrävning av sandlinjen och sandpåfyllnad
- röjning av sly och vass
- nya bord, bänkar och papperskorgar, samt
- papperskorgar för engångsgrillar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Magnus Alm, 2017-06-01
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20, § 136
Tjänsteskrivelse från fritidschef Stefan Hallberg, 2017-09-26
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2017-10-11, § 286
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 256
____________________________________________________________
Utdrag:

Magnus Alm
Tillväxt- och utvecklingssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 205 Fastighetsförsäljning, del av Eksjö
Portalen 1 och del av Storegården 1:1
Dnr 2017-Sbn0032
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt mellan Eksjö kommun och Portalenprojektet i Eksjö
AB, innebärande att Eksjö kommun överlåter del av Portalen 1 och del av
Storegården 1:1, för en köpeskilling om 1,7 mnkr.
Ärendebeskrivning
Området kring Portalen och Storegården är aktuellt för byggnation av
flerbostadshus i enlighet med detaljplan för Portalen 1, vilken vunnit laga kraft
2017-10-23.
Markanvisningsavtal har upprättats med exploatör Hjertqvist Fastigheter i Eksjö
2017-05-08, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-05-02.
Exploatören har därefter bildat bolaget Portalenprojektet i Eksjö AB, för att
genomföra projektet i bolagsform. Exploatören avser att genomföra byggnation av
40-60 lägenheter, uppdelat i två etapper. Inledningsvis uppförs etapp 1 med 20
lägenheter för bostadsrätter. Etapp 2 avser byggnation av 20-40 hyreslägenheter.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag,
Beslutsunderlag
Förslag till köpekontrakt
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundqvist, 2017-10-27
Ledningsutskottets beslut 2017-10-31, § 171
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 121, 2017-10-31, § 257
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 206 Hemsjukvård ”KomHem-vård”, omsorg
och rehab nära dig – uppsägning av avtal för
omförhandling
Dnr 2017-KLK0196
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att säga upp befintligt avtal för omförhandling mellan Region Jönköpings län och
Eksjö kommun, om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i
ordinärt boende.
Ärendebeskrivning
Befintligt avtal mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län
löper ut 2018-12-31. Behov finns att säga upp avtalet med syfte att möjliggöra för
omförhandling, samt med anledning av att en utvärdering av avtalet kommer att
genomföras.
Beslutsunderlag
Primärkommunalt samverkansorgans beslut 2017-09-07, § 49
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 258
Utdrag:

Region Jönköpings län
Sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 207 Eksjö kommuns förvaltade fonder och
stiftelser – hantering
Dnr 2016-KLK0274
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anknuten förvaltning för samtliga kommunens förvaltade stiftelser utövas
genom kommunstyrelsen,
att kommunstyrelsen för varje stiftelse utser, i den mån sådant beslut inte har tagits
tidigare, en nämnd som ansvarar för del av den allmänna förvaltningen,
att komplettera kommunstyrelsens reglemente i avsnittet Övergripande
ledningsfunktion och Ekonomisk förvaltning, med innebörd att kommunstyrelsen
förvaltar kommunens förvaltade stiftelser, och utser för respektive stiftelse en
nämnd som ansvarar för del av den allmänna förvaltningen inkluderat beslut om
utdelning från stiftelsen. Likaså att kommunstyrelsen handhar placering av
stiftelsernas kapital enligt gällande finanspolicy för Eksjö kommun, i enlighet med
det förslag som redovisas,
att anta dokumentet Riktlinjer och anvisningar för Eksjö kommuns förvaltade
stiftelser, i enlighet med det förslag som redovisats, samt
att anta plan för hur stiftelsers kapital ska användas till avsett ändamål. I de
stiftelser där tillstånd att förbruka kapitalet har beviljats, är målsättningen att
utdelning sker under 1-10 år beroende på kapitalets storlek, och att detta anges i
riktlinjerna.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun förvaltar ett antal stiftelser som förvaltningen fått i uppdrag att göra
en översyn av. Uppdraget syftar till att utreda samstämmighet i förvaltningen av
stiftelserna, samt att säkerställa både internt och externt regelverk. Finns möjlighet
att förbruka stiftelsernas kapital bör riktlinjer antas.
Eksjö kommun förvaltar 31 stiftelser med ett kapital om ca 7,4 mnkr. Då beslut
saknas om vilket organ som ska förvalta Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, eller
handha den ekonomiska eller allmänna förvaltningen, föreslås att
kommunfullmäktige fattar ett sådant beslut, vilket innebär att kommunstyrelsen
utövar förvaltning över stiftelserna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser
Förvaltade stiftelser, förteckning
Tjänsteskrivelse från f. d. kommunjurist Elisabeth Hagelberg, 2017-04-24
Ledningsutskottets beslut 2017-10-10, § 164
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 259
____________________________________________________________
Utdrag:

Sociala sektorn
Barn- och ungdomssektorn
Ekonomiavdelningen
Kanslichef
EKFS

Justerandes sign
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Kf § 208 Rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS
Dnr: 2017-SocN0006
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § skyldighet att till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Socialnämnden har även genom lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§, skyldighet att till Inspektionen för vård och
omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 § LSS, som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum.
Rapporteringarna gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på
nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.
Inom verksamhetsområdet finns två individrapporter av ej verkställda gynnande
beslut. Besluten är fattade 2017-06-14. I det ena fallet pågår andra insatser, vilket
eventuellt kommer innebära att det fattade beslutet inte verkställs. I det andra fallet
har brukaren kommit in med en ansökan om andra insatser, vilket håller på att
utredas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-02
Socialnämndens beslut 2017-10-11, § 138
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 260
__________________________________________________________
Utdrag:

Sociala sektorn

Justerandes sign
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Kf § 209 Det kommunala budgetarbetet – motion
Dnr 2017-KLK0190
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-05-17.
Ärendebeskrivning
I motion daterad 2017-10-31 framför Diana Laitinen Carlsson (S) Bo Bergvall (S),
och Lennart Gustavsson (S) följande.
Eksjös kommunfullmäktige har under oktober fastställt budgeten för 2018, samt
ramarna för 2019-2020. Oppositionen har reserverat sig mot densamma i sin helhet
till förmån för eget förslag.
Det har varit ett minst sagt besvärligt budgetarbete och själva ”upploppet” har
dragit med sig ett flertal diskussioner och konflikter för såväl majoriteten som del
av oppositionen i form av S och Mp. Inte minst har de interna verksamheterna
ifrågasatt de förslag som lagts, trots att den största delen av förslagen kommer från
sektorerna själva. Det är inte vare sig seriöst eller professionellt att lägga fram ett
möjligt förslag till effektivisering/besparing för att sedan högljutt protestera mot
detsamma när det blir skarpt läge. Beror det sedan på att uppdraget från
förvaltningen är orimligt, måste förvaltningens uppdrag å sin sida vara realistiskt.
Ger man ett uppdrag att alla verksamheter ska spara 6 procent, får man förhålla sig
till det, även om det genererar heltokiga förslag, helt enkelt för att man inte ser
någon annan möjlighet.
Processen från och med budgetberedningens sista dag då budgetberedningen får ta
del av sektorernas besparingsförslag med tillhörande underlag, fram till och med att
förslag ska läggas i ledningsutskottet är alldeles för kort.
Processen med effektiviseringar/besparingar bör arbetas med kontinuerligt och
förankras med berörd nämnd innan de går vidare till budgetberedningen, detta för
att politiken i sina svåra avvägningar behöver en bred kunskap om underlaget och
få lättare att fatta relevanta beslut tillsammans med sina partikamrater i nämnderna.
Politiken ska göra svåra avvägningar, främst på förvaltningens förslag och den
övervägande delen politiker är inte ekonomer och inte heller till fullo insatta i
samtliga delar av alla sektorer och just därför är det viktigt att alla förslag har
hanterats av respektive nämnd innan de går vidare. Nämnden är ju politikens
”experter” under respektive ansvarsområde.
Tiden mellan budgetberedningen och ledningsutskottet är som sagt allt för kort.
Här borde politiken få bättre möjlighet att själva ta ställning till förslagen på ett
bättre sätt.
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Politiken bör hinna ta kontakt med eventuellt berörda och föra dialog i
sammanhang där en ev. besparing/effektivisering, eller för den delen
ambitionshöjning, skulle kunna anses relevant.
Hellre att politiken, oavsett färg eller partitillhörighet, kan lägga fram ett väl
genomarbetat och väl förankrat budgetförslag, än att det ska hastas fram fort och
illa och därmed skapa onödig dramatik och onödiga konflikter.
En annan viktig aspekt som ofta kommer upp under fullmäktiges
budgetsammanträde är vikten av att ha gott om tid att diskutera de här frågorna.
Det är det viktigaste fullmäktigemötet under året och måste få ta sin tid, men
självklart är det bekymmersamt när möten drar över midnattsstrecket, vilket har
hänt vid ett par tillfällen. Så får det inte vara, då många ska upp till arbetet dagen
efter.
Motionärerna yrkar därför:
- Att sektorernas förslag till effektiviseringar/besparingar och ambitionshöjningar
skall beredas av nämnderna innan de går vidare till Budgetberedningen
- Att det uppdrag som förvaltningen lägger ut på sektorerna är relevant och
genomförbart.
- Att de förslag som läggs är väl utredda och att man från sektorn inser att dessa
faktiskt kan bli aktuella för genomförande.
- Att budgetberedningen ligger som i dag med avslut i augusti, men att budgeten
förläggs till ledningsutskottet och kommunstyrelsen i oktober och att den
fastställs på fullmäktiges sammanträde i november.
- Att det kommunfullmäktigemöte som behandlar budgeten ska förläggas tidigare
på eftermiddagen, för att budgeten på ett seriöst och klokt sätt, utan tidspress,
ska kunna behandlas även av dem som ska upp och arbeta dagen efter.
Beslutsunderlag
Motion från Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S), och Lennart Gustavsson
(S) 2017-10-31
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Kf § 210 Planering av nya bostadsområden –
medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0194
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med återredovisning
till kommunfullmäktige senast 2018-05-17.
Ärendebeskrivning
I medborgarförslag från Eva Dillner och Kerstin Augustsson, Eksjö framförs
synpunkter på den så kallade ”tre-kilometersstaden” som innebär att Eksjös tillväxt
så långt det är möjligt, bör samlas inom en tre kilometers radie från stadskärnan.
Enligt förslagsställarna innebär det att ifall man ritar en trekilometers radie från
Stora torget i Eksjö, kommer tätortsbebyggelsen att nå ända ut till Kvarnarps gård,
Nifsarpsmaden, Talludden, Persö, Lyckeberg, Soåsasjön, Stopté, Kvänsås,
Trehörningen, samt Björka. Förslagsställarna ställer frågan om det är det
medborgarna vill ha, och refererar till ett antal insändare i Smålands-Tidningen.
Vidare anförs att den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel kraftigt har
minskat de senaste decennierna och anges idag till under 50 procent. Att kunna odla
egen mat är en viktig del i civilförsvaret och i säkerhetspolitiken. Den naturliga
självförsörjningsgraden är begränsad. Den svenska livsmedelsproduktionen är en av
de mest skonsamma för djur och natur. Sverige tillåter färre gifter, djurens behov
tillgodoses i större utsträckning än i andra länder. Naturen ger återhämtning och
tystnad och skapar utrymme för lugn och ro, sinnena återkopplar till naturens
dofter och läten. Verksamheter som FOBO och Mandelmanns gård borde
prioriteras. Kropp och själ får den återhämtning den så väl behöver.
Förslagsställarna vill att Eksjö kommun vid planering av nya bostadsområden, inom
varje område lämnar orörd naturmark och skapar öar av bebyggelse med naturstråk
emellan. Det ska även finnas egna eller gemensamma täppor för odling.
Vid bostadsplanering uppmanas kommunen att tänka på
- Att unga ska kunna flytta till första lilla lyan
- Att unga kan köpa eget hem när de bildar familj
- Att man kan bo kvar när barnen flyttar ut
- Att det ska byggas 50+ boenden
- Att det ska finnas naturnära äldreboenden
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Eva Dillner och Kerstin Augustsson 2017-11-01
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Kf § 211 Avsägelse av uppdrag – Martin Grubb (C)
Dnr 2017-KLK0189
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Martin Grubb (C), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Martin Grubb (C), avsäger sig uppdragen som suppleant i Eksjöbostäder AB och
som suppleant i Eksjö Kommunfastigheter AB, från och med 2017-11-16.
____________________________________________________________
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Kf § 212 Avsägelse av uppdrag – Nils-Åke Friman
(MP)
Dnr 2017-KLK0195
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Nils-Åke Friman (MP), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Nils-Åke Friman (MP), avsäger sig uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden från och med 2017-11-16.
____________________________________________________________
Utdrag:

Nils-Åke Friman
Samhällsbyggnadsnämnden
Valberedningen
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Kf § 213 Avsägelse av uppdrag – Jes Suhr (M)
Dnr 2017-KLK0207
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Jes Suhr (M), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Jes Suhr (M), avsäger sig uppdraget som suppleant i Eksjö Energi AB från och med
2017-11-16.
____________________________________________________________
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Kf § 214 Val av ny ledamot i Eksjö Energi AB efter
Mikael Lindström (M)
Dnr 2017-KLK0182
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i Eksjö Energi AB efter Mikael Lindström (M), utse Jes Suhr (M),
till och med ordinarie bolagsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-10-19 godkänt avsägelse från Mikael Lindström (M),
som avsagt sig uppdraget som ledamot i Eksjö Energi AB.
Till ny ledamot föreslår valberedningen Jes Suhr (M).
Utdrag:
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Eksjö Energi AB
Löneavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-16

35 (40)

Kf § 215 Val av ny suppleant i Eksjö Energi Elit AB
efter Mikael Lindström (M)
Dnr 2017-KLK0182
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant i Eksjö Energi Elit AB efter Mikael Lindström (M), utse Jes
Suhr (M), till och med ordinarie bolagsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-10-19 godkänt avsägelse från Mikael Lindström (M),
som avsagt sig uppdraget som suppleant i Eksjö Energi Elit AB.
Till ny suppleant föreslår valberedningen Jes Suhr (M).
Utdrag:

Jes Suhr
Eksjö Energi Elit AB
Löneavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 216 Val av ny suppleant i Eksjö Energi AB
efter Jes Suhr (M)
Dnr 2017-KLK0207
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant i Eksjö Energi AB efter Jes Suhr (M), utse Klas Wigren (M), till
och med ordinarie bolagsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelse från Jes Suhr (M), som
avsagt sig uppdraget som suppleant i Eksjö Energi AB.
Till ny suppleant föreslår valberedningen Klas Wigren (M).
Utdrag:

Klas Wigren
Eksjö Energi AB
Löneavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 217 Om forskningsresanden Otto
Nordenskjöld från Hässleby – medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0200
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med återredovisning
till kommunfullmäktige senast 2018-05-17.
Ärendebeskrivning
Tore Sand, Edshult, framför i medborgarförslag 2017-11-10 följande.
Det är märkligt att en av kommunens mest kända forskningsresande,
polarforskaren filosofie doktorn och professorn Otto Nordenskjöld (1869-1928)
bördig från Sjögle, Hässleby, inte har fått den uppmärksamhet han förtjänar här
hemma.
En av hans mest kända expeditioner är Antarktis-expeditionen 1901-1903. Han
ledde även flera andra expeditioner till olika platser i världen. Eldslandet och
Patagonien 1895-1897, Alaska och Klondike 1898, Grönland 1909, med flera.
Lagom till 100-årsminnet av expeditionen till Antarktis, sände SvT 2 en
dokumentär ”Hjältarna på Antarctic”
Förslagsställaren föreslår därför att möjligheten att arrangera en permanent
utställning om Nordenskjöldarna, utreds. Besöksnäringen är viktig för Eksjö
kommun, här finns verkligen ett ”guldägg” att ta vara på.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Tore Sand, 2017-11-10
____________________________________________________________
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Kf § 218 Bygg inga bostäder på åkermarken i
Kvarnarp – motion
Dnr 2017-KLK0209
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-05-17.
Ärendebeskrivning
Eva Ekenberg (MP), framför i motion 2017-11-15 att åkermarken överallt i världen
är en tillgång. Åkermarken behövs för att föda oss människor, både nu och i
framtiden. Ändå förstörs god åkermark för alltid när städer och tätorter tillåts breda
ut sig, trots att åkermark är en ändlig resurs som inte kan tillverkas.
Vidare framförs att i takt med klimatförändringarna och en växande befolkning i
världen, blir odlingsbar mark en bristvara. Klimatförändringarna kommer att
påverka odlingsmöjligheterna för miljarder människor, bland annat genom
havsnivåhöjning och ökenutbredning. Det är därför ett allvarligt problem att
värdefull åkermark går förlorad till väg- och husbyggen. Mer folk, minskande
odlingsbara ytor och lägre skördar, riskerar att leda till verklig livsmedelsbrist i
världen. Åkermarken kommer därför att bli en bristvara överallt inom en snar
framtid.
Enligt Naturskyddsföreningen har under de senaste åren mer än 7 000 hektar av
Sveriges åkermark använts till bebyggelse. Görs ingenting kommer utvecklingen att
fortsätta i allt snabbare takt.
Motionären anser att det finns ett moraliskt ansvar för att livsmedel produceras,
både lokalt och globalt. God åkermark är en förutsättning för att kunna producera
svenska livsmedel. Eksjö kommun, liksom alla andra kommuner, har ensamrätt att
bestämma var och hur det byggs. Det innebär att man kan ta ansvar för en hållbar
utveckling i den egna kommunen. Fler bostäder behöver byggas i Eksjö, men inte
på åkermarken i Kvarnarp. Byggs vägar och bostäder på åkermarken, är den
förlorad för alltid. Det är viktigt att vara rädd om den lilla andel åkermark som finns
i Eksjö kommun, den kommer att behövas i framtiden.
Med hänvisning till ovanstående, yrkar Miljöpartiet på
att åker-, betes- och ängsmarkerna i Kvarnarp ska skyddas från exploatering, det vill
säga mot byggande av nya bostäder och bostadsområden.
Beslutsunderlag
Motion från Eva Ekenberg, 2017-11-15
____________________________________________________________
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Kf § 219 Gång- och cykelväg runt sjön Hunsnäsen
– motion
Dnr 2014-0598
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera att Eksjö kommun och berörda fastighetsägare inte kunnat enas om ett
avtal för gång- och cykelväg norr om Hunsnäsen, samt
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
I motion 2014-11-18 från Bertil Granman (S) och Diana Laitinen Carlsson (S)
framfördes att kommunen måste arbeta aktivt för att lösa de problem som hindrar
genomförandet av en gång- och cykelväg runt Hunsnäsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17 att ge samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att avtala med berörda fastighetsägare om gång- och cykelväg norr om
Hunsnäsen, samt att därmed förklara motionen besvarad.
Samhällsbyggnadssektorn har under 2015-2017 vid ett flertal tillfällen träffat
berörda fastighetsägare. Parterna har inte kunnat enas om ett avtal.
Beslutsunderlag
Motion från B Granman (S) och D Laitinen Carlsson (S), daterad 2014-11-18
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17, § 377
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-11-08, § 223
____________________________________________________________
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

