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Lea Petersson (MP)
Per Sixtensson (C)
Björn Alm (M)
Birgitta Johansson (S)
Maria Havskog (C)
Mikael Andreasson (S), § 3-11 Ersättare Ingrid Ottosson (S) § 1-2
Anita Karlsson (SD)
Carina Lindström (M) förhindrad. Ersättare Sabine Vervaeck (M)
Anders Pansell (KD)
Christina Bladh (S)
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Marie-Louise Gunnarsson (M)
Sven-Olov Lindahl (L) förhindrad. Ersättare Micael Carlsson (L)
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Bo Bergvall (S)
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Eva Ekenberg (MP)
Mats Svensson (SD)
Stig Axelsson (S)
Rolf Abelsson (M)
Ulf Bardh (C)
Carina Stende (S)
Magnus Berglund (KD)
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Justerande

Anneli Gustafsson, föredragande och sekreterare
Stefan Elm, kommundirektör
Karin Höljfors, ekonomichef, § 1-4
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Kf § 1

Sammanträdet öppnas
Anders Gustafsson hälsar samtliga ledamöter och ersättare välkomna till årets
första sammanträde med Eksjö kommunfullmäktige, och förklarar detsamma
öppnat.
-----
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Kf § 2

Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Då inga frågor ställs, förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för avslutad.
-----
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Kf § 3

Allmänpolitisk debatt inför Budget 2017 – 2018,
verksamhetsplan 2019
Beslut

Inga beslut fattas.
Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde genomförs en politisk debatt, vilket ska utgöra underlag för
direktiven avseende kommande arbete med budget 2017-2018 och verksamhetsplan
2019.
Debatten inleds med att en representant från vardera i kommunfullmäktige
representerat parti, håller ett inledande anförande om upp till sju minuter. Inlägg eller
genmäle om två minuter är tillåtet för varje ledamot. Talarordningen har lottats på
förhand.
Samtliga partier deltar i debatten och det görs totalt 43 inlägg, och 4 genmälen, av 26
ledamöter.
-----
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Dnr 2015-KLK0308

Avverkning på Skedhultsområdet, interpellation
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning

Ingegerd Axell (S) och Lea Petersson (MP) anför i interpellation, daterad 2015-12-15,
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande följande.
Andreas Henning (S) och Mikael Andersen (MP) föreslog i motion inkommen
2011-03-15, att ett kommunalt naturreservat skulle bildas på Skedhult.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24, § 77, att avslå motionen, men att ”i
enlighet med översiktsplanen, dels bevara och utveckla områdets värde för det rörliga
friluftslivet, dels bevara och utveckla högre naturvärden i de idag triviala
produktionsmarkerna”, att det skulle uppnås genom:
- det påbörjade projektet (Skedhultsprojektet), där Eksjö kommun tillsammans med
ideella föreningar samverkar för att stärka förutsättningarna för det rörliga
friluftslivet,
- tillämpning av den gröna skogsbruksplanen, med förstärkt hänsyn så att skogens
biologiska, sociala och ekonomiska värden tas till vara.
I interpellationen ställs frågan på vilket sätt naturvärden bevaras och utvecklas genom
den okänsliga avverkningen som nu har skett ute på Skedhult?
Vid föregående sammanträde ställde Sven-Åke Svensson, på Allmänhetens
frågestund, frågan om hur kommunen kan tillåta att naturskog avverkas på Skedhult
mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut i april 2014 som redovisats ovan.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Sixtensson (C) inleder med att ge en
kort bakgrund till frågeställningarna.
Den så kallade gröna skogsbruksplanen för kommunens skogar upprättades år 2009.
Denna plan ger riktlinjer för hur olika delområden bör skötas under en tioårsperiod.
För varje så kallad avdelning, anges vilka åtgärder som föreslås. Planen är därmed
vägledande för kommunens skogsförvaltning.
Under 2007 och 2008 gjordes ett förslag till skötselplan för Skedhultsområdet som
tänkt framtida kommunalt naturreservat. Efter en lång hantering beslutades slutligen
i april 2014 att inte bilda något naturreservat för Skedhultsområdet. Skötselplanen har
således aldrig blivit antagen av kommunen.
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På kommunens uppdrag och inom ramen för ett så kallat LONA-projekt gjordes en
inventering av flora och fauna i Skedhultsområdet under år 2012, redovisad i en
rapport daterad 2012-06-18.
Det viktigaste beslutet som fattats för Skedhultsområdet är kommunfullmäktiges
beslut 2014-04-24 som innebär att dels bevara och utveckla området för det rörliga
friluftslivet, dels bevara och utveckla de höga naturvärden som förekommer i
området, samt utveckla högre naturvärden i de idag triviala produktionsmarkerna.
Det sker genom Skedhultsprojektet, som kommunen driver tillsammans med
föreningar i området och genom att tillämpa den gröna skogsbruksplanen, med
förstärkt hänsyn så att skogens biologiska, sociala och ekonomiska värden tas tillvara.
När det gäller de skogsliga åtgärder som genomförts 2015, så genomfördes samråd
härom mellan skogsförvaltaren Skogsällskapet och Samhällsbyggnadssektorn i januari
2015. Den plan som då upprättades har legat till grund för åtgärderna.
Den 5 augusti 2015 inkom synpunkter på de gallrings- och röjningsåtgärder som
skedde på avdelning 116 i skogsbruksplanen, det vill säga den så kallade ekskogen
strax norr om Skedhults gård. Syftet med åtgärden var att gallra ekskogen och lyfta
fram de naturvärden som finns i detta område. Kontakt togs med skogsförvaltaren
som är väl medveten om de naturvärden som finns inom avdelning 116.
Skogsförvaltaren kontaktade även Skogstyrelsen. Arbetet hade vid denna tidpunkt
stoppats för att återupptas under hösten på ett sätt som alla parter skulle kunna vara
nöjda med.
Den 6 oktober 2015 hade Skedhultgruppen möte på Skedhult med de föreningar
som deltar i projektet. Närvarande var representanter från föreningarna, samt från
Skogssällskapet, Skogsstyrelsen och Eksjö kommun.
Inledningsvis gick deltagana till ekskogen för att titta på påbörjade åtgärder. Inga
kritiska synpunkter framfördes på plats av deltagarna. Anders Bjuhr, Skogsstyrelsen,
åtog sig att märka upp alla huvudstammar inför det fortsatta arbetet med gallring
inom avdelningen.
Efter återkomsten till Skedhults gård presenterades Skogssällskapets planerade
skogliga åtgärder inom hela Skedhultsområdet under hösten. Inga synpunkter
framkom, förutom att en planerad vandringsled berördes inom avdelning 138.
Det handlar om cirka 9,9 hektar av de totalt 609 hektar skogsmark som finns inom
hela Skedhultsområdet.
En exkursion har i början av januari 2016 företagits i området med berörda parter.
Per Sixtenssons bedömning är att de genomförda avverkningarna följer den gröna
skogsbruksplanen, att de är i linje med kommunfullmäktiges beslut i april 2014, och
att det därutöver tagits ytterligare naturhänsyn genom den mängd tall och löv som
sparats för framtiden.
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Per Sixtensson föreslår att det inför varje år upprättas en väl beskriven plan för årets
åtgärder, där efterföljande samråd inför avverkningar kan göras på ett bättre sätt än
hittills med olika berörda parter.
En skogsstrategi håller på att upprättas. Den blir ett viktigt politiskt dokument med
mål för kommunens skogsinnehav. Därefter är det aktuellt att revidera den gröna
skogsbruksplanen, som generellt har en livslängd på cirka tio år.
Beslutsunderlag

Interpellation från I Axell (S) och L Petersson (MP) 2015-12-15
Svar från P Sixtensson, 2016-01-18
-----
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Dnr 2016-KlK0003

Bygg ett kombinerat parkerings- och bostadshus på
Bryggeritomten, motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Micael Carlsson (L) framför i motion inkommen 2016-01-08, att ett kombinerat
parkerings- och bostadshus på bryggeritomten, kvarteret Gamla stan 1:1 i Eksjö.
Den så kallade Bryggeritomten ligger som en öppen och ful fläck mitt i centrala
Eksjö. Läget mitt i staden gör tomten mycket intressant för både bostads- och
parkeringsändamål. Idag används marken på ett mycket orationellt sätt som
markparkeringsplats.
Vidare framför Micael Carlsson bland annat att man vet att ett stort behov finns av
såväl stadsnära parkeringsplatser, som bostäder i centrala Eksjö.
Förslaget är därför att förvaltningen i samverkan med Eksjöbostäder AB får i
uppdrag att utreda möjligheterna att bebygga Bryggeritomten med ett parkeringshus i
två våningsplan. Ovanpå detta kan uppföras ett bostadshus i ytterligare två våningar i
u-form med gårdsöppning mot ån. På så vis kan det bästa av de två behoven förenas
och marken ges en bättre utnyttjandegrad än idag. För enkel och smidig access till
sjukhuset och dess huvudentré anläggs en välvd bro över ån, som leder från
parkeringshuset och upp mot huvudentrén. Parkeringshusdelen bör givetvis utföras i
samarbete med Region Jönköpings län, och med den som medfinansiär.
Närheten till Hotellträdgården gör att huset får en grön lunga i mycket nära
anslutning, och därmed kan även den marken få ökad användning och attraktivitet.
Motionären anser vidare att byggnationen ska anpassas till omgivningen på ett sätt
som gör att den smälter in med stadsmiljön och framhäver Eksjös unika värden som
trästad. Det under parkeringsplanet kan med fördel placeras något lägre än gatunivå,
vilket i kombination med stigningen av Västerlånggatan i nordsydlig riktning, gör
huset mindre dominerande.
Beslutsunderlag

Motion från M Carlsson, 2016-01-08
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-KLK0286

Fyllnadsval efter Mikael Andreasson (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot i Eksjö Stadshus AB efter Mikael Andreasson (S) från och med
2016-01-21, utse Lennart Gustavsson (S), samt
att till ersättare efter Lennart Gustavsson (S) i Eksjö Stadshus AB från samma
datum, utse Christina Bladh (S).
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige godkände 2015-11-26, § 365 avsägelse från Mikael
Andreasson (S), som från och med 2015-12-31 bland annat avsade sig sitt uppdrag
som ledamot i Eksjö Stadshus AB.
Beslutsunderlag

Avsägelse från Mikael Andreasson, daterad 2015-11-18
Valberedningens protokoll 2016-01-20
----Utdrag:
De valda
L Davidsson
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Kf § 7

Anmälningsärende
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Peter Stubbe Teglbjaert, Aalborg, Danmark, har 2016-01-12 lämnat in ett
medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska säkerställa att ingen
tillståndsansökan för byggande av vindkraftverk handläggs, innan kommunens nya
vindkraftplan är utarbetad och antagen.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att det endast är den som är
folkbokförd i kommunen, som kan lämna medborgarförslag.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Peter Stubbe Teglbjaert, 2016-01-12
Kommunfullmäktiges arbetsordning
-----

Justerandes sign
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Dnr 2016-KlK0008--KlK0014

Inför ”flitpeng”- habiliteringsersättning - för den som har
beviljad daglig sysselsättning enligt LSS,
medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisade medborgarförslag till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendebeskrivning

Medborgarförslag med förslag om att återinföra habiliteringsersättning för den som
är beviljad daglig sysselsättning enligt Lagen om stöd och service, LSS, har kommit in
från följande personer;
Berit Ekedahl, Bruzaholm
Boel Cederlöf, Eksjö
Birgitta Pettersson, Eksjö
Rolf Pettersson, Eksjö
Gitt Westerström, Eksjö
Kristina Genetay, Eksjö
Linn Cederlöf, Eksjö
Diana Vogel, Hult
Magnus Nilsson, Eksjö
XX
XX
XX
Victoria Brattborn, Ingatorp
XX
Josefin Brattborn, Ingatorp
XX
XX
Samtliga förslagsställare anser att habiliteringsersättningen ska återinföras för den
som har daglig verksamhet enligt LSS.
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Beslutsunderlag

Medborgarförslag från
B Ekedahl, 2016-01-19
B Cederlöf, 2016-01-12
B Pettersson, 2016-01-15
R Pettersson, 2016-01-15
G Westerström, 2016-01-14
K Genetay, 2016-01-12
L Cederlöf, 2016-01-12
D Vogel, 2016-01-12
XX
XX
XX
V Brattborn, 2016-01-20
XX
J Brattborn, 2016-01-20
XX
XX
----Utdrag:
Ks
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-KLK0016

Lekmannarevisor i Emilkraften ekonomisk förening,
interpellation
Kommunfullmäktige beslutar
att notera att kommunstyrelsens ordförande vid nästkommande sammanträde
kommer att besvara interpellationen.
Ärendebeskrivning

Diana Laitinen Carlsson (S) framför i interpellation daterad 2016-01-20, till
kommunstyrelsens ordförande och/eller valberedningens ordförande följande.
Emilkraften är en ekonomisk förening där kommunen ingår och lämnar
verksamhetsbidrag om 800 000 kr per år. Föreningen är en uttalad del av den
kommunala verksamheten med bland annat uppdrag att vara Medborgarkontor.
Vid föreningens bildande under 1990-talet med kommunen som medlem beslutade
Kommunfullmäktige att fullmäktige ska utse en revisor i den ekonomiska föreningen.
Möjligheten för kommunen att utse revisor skrevs också in i föreningens stadgar
vilket fortfarande gäller.
Under 2014 meddelade verksamhetsledaren att den av fullmäktige utsedde revisorn
inte valts som revisor av årsmötet. Han ansåg sig ha stöd för detta från kommunen
eftersom kommundirektören meddelat att de inte var tvungna att ha en kommunalt
utsedd revisor. Efter diskussion i Kommunrevisionen konstaterades att den utsedde
revisorn var vald för hela mandatperioden och han har därför fullföljt uppdraget
enligt fullmäktiges beslut.
Det har inte varit möjligt för kommunens utsedde revisor att få besked om vart han
ska vända sig för att få ersättning för sitt uppdrag under 2014. Eftersom årsmötet
inte valt honom har det inte varit möjligt att skicka räkningen till föreningen och
trots upprepade frågor till såväl kommundirektör som Ks ledning har revisorn inte
fått något svar.
Kommunrevisionen har lämnat förslag på revisor för Emilkraften Ekonomiska
förening för mandatperioden 2015 till 2018. Något val har ännu inte ägt rum. Det
innebär att kommunens revisorer inte kan uppfylla sin skyldighet att granska all
kommunal verksamhet.
Detta finner interpellanten orimligt och anser att det strider mot det beslut
fullmäktige en gång tagit. Socialdemokraterna har vid flera tillfällen tagit upp frågan
och en översyn skulle göras över hur revision ska hanteras i föreningar. Eftersom det
är reglerat i kommunallagen § 18 b förstår inte interpellanten vad som ska utredas.
Ännu har detta inte kommit upp som ett ärende och någon revisor har inte utsetts till
Emilkraften. Interpellanten anser att det skyndsamt måste åtgärdas.

Justerandes sign
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I interpellationen ställs följande frågor.
Hur har kommundirektören blivit bemyndigad meddela Emilkraften att de kan avstå
från att välja den av fullmäktige valde revisorn.
Varför har inte ny revisor valts? Denna fråga har lyfts vid flera tillfällen.
Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) meddelar att hon kommer att
besvara interpellationen vid nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag

Interpellation från D Laitinen Carlsson, daterad 2016-01-20
----Utdrag:
Ks ordförande
Valberedningens ordförande
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Dnr 2016-KlK0028

Asylboende enligt Västerviksmodellen – ett sätt att
utveckla och förbättra integration av asylsökande, motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Lea Petersson (MP) och Nils-Åke Friman (MP) framför i motion inkommen
2016-01-21, bland annat följande.
Allt fler människor är på flykt på grund av bland annat kriget i Syrien. Vågen av
flyktingar vänas hålla i sig i flera år. Det innebär en ökning av både flyktingfamiljer
och ensamkommande barn i Eksjö kommun, liksom i många andra svenska
kommuner.
Miljöpartiet de gröna i Eksjö välkomnar flyktingarna och vill att de ska trivas,
stanna kvar och få arbete i kommunen. Motionärerna tror att Västerviksmodellen
är ett bra sätt att utveckla och förbättra integrationen redan under asylboendet i
avvaktan på beslut om uppehållstillstånd.
Västerviksmodellen innebär i praktiken att kommunen bygger ett antal modulhus
som inledningsvis ska användas som asylboende. Migrationsverket skriver ett
flerårigt avtal med kommunen. Om antalet personer som vill söka asyl i Sverige,
minskar, kan kommunen använda huset till exempelvis äldreboende eller
studentboende. Modulhusen är mobila och går att flytta om det skulle behövas.
Fördelen med Västerviksmodellen är att det är en bra affär för alla parter.
Kostnaden för att upphandla boendet blir hälften så dyr för Migrationsverket om
kommunen ordnar boendet, och kommunen kan vid lokaliseringen ta hänsyn till
kollektivtrafik och annan samhällsservice. Närhet till affärer, skolor, föreningar
och möjlighet att möta andra kommunbor, ger ännu större möjlighet till god
integration.
Motionärerna föreslår att Eksjö kommun undersöker möjligheten att i dialog med
Migrationsverket, ordna asylboenden i kommunal regi enligt Västerviksmodellen.
Beslutsunderlag

Motion från L Petersson och N-Å Friman, 2016-01-21
----Utdrag:
Ks
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Dnr 2016-KlK0029

Sänkt rösträttsålder i kommunvalen 2018 och 2022, motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP) framför i motion inkommen
2016-01-21 följande.
Enligt artikel 12 i FN:s barnkonvention har barn och unga rätt till inflytande och
delaktighet.
Rädda Barnens undersökning Ung röst från 2011, visar att engagemanget bland
unga är stort och att många vill vara med och påverka, inte minst på lokal nivå.
Miljöpartiet i Eksjö tycker att Eksjö kommun bör bli bättre på att ta vara på barn
och ungas engagemang och kunskaper genom att sänka rösträttsåldern i
kommunvalet till 16 år, och därmed ge unga möjligheter att påverka i beslut som
oftast också påverkar den.
Statens Offentliga Demokratiutredning föreslår sänkt rösträttsålder i
kommunvalet. Man vill inleda en försöksverksamhet med rösträtt från 16 års ålder
i 2018 och 2022 års kommunval i ett antal kommunval i ett antal kommuner som
ansökt om att få delta.
Utredningen visar att sänkt rösträttsålder kan stärka ungas inflytande och
delaktighet. Erfarenheter från andra länder med 16 års rösträttsålder visar ett
högre valdeltagande. Forskarna är eniga om att 16-åringars mognad inte skiljer sig
avsevärt från 18-åringars. EU-parlamentet har rekommenderat 16 års
rösträttsålder i EU-valen.
Motionärerna föreslår att Eksjö kommun utreder möjligheten att införa 16 års
rösträttsålder i kommunvalet 2018 och 2022 om demokratiutredningens förslag
antas av regeringen.
Beslutsunderlag

Motion från L Petersson och E Ekenberg, 2016-01-21
----Utdrag:
Ks
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