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Kf § 12

Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Johanne Stubbe Teglbjaerg som företräder nätverket Skydda skogen vid Bruzaholm,
ställer följande frågor.
Vilka utredningar anser kommunfullmäktige nödvändiga i processen att ta fram en ny
vindbruksplan?"
Avser kommunfullmäktige att genomföra:
1. En omfattande miljökonsekvensbeskrivning som beskriver alla följderna av
byggandet och skrotning av vindkraftverkens stora betongfundament, inklusive
läckage av alkaliskt lakvatten, byggandet av nya breda tillfartsvägar och byggnader,
skogsavverkning på grund av etablering av nya stora kraftkablar, CO2-utsläpp som
orsakas av tillverkning vindkraftverken, miljö problem genom skrotning av
vindkraftverken inklusive hantering av produktion och skrotning av vindkraftverkens
vingar epoxiavfall?
2. En fördjupad oberoende objektiv beskrivning av påverkan på fåglar, fladdermöss
och andra däggdjur och flora?
3. En landskapsanalys, som täcker alla aspekter, inklusive erfarenhet och rent
estetiska aspekter?
4. En bulleranalys, som är särskilt inriktad på amplitudmodulerat (ånglokslikt) buller
och med särskilt beaktande av de stora opåverkade tysta områden som finns i Eksjö
kommun?
5. En oberoende objektiv analys av vindförhållandena i Eksjö kommun?
Vilka övriga utredningar anser kommunfullmäktige vara nödvändiga att göra?”
Per Sixtensson (C) besvarar frågorna enligt följande.
Vindbruksplanens huvudsakliga syfte är att ge stöd vid handläggning av
vindkraftsärenden i Eksjö kommun, men också för skapa förutsägbarhet för
medborgare och aktörer i kommunen.
Vindbruksplanen ska i huvudsak omfatta
• Beskrivning av nuvarande markanvändning, naturresurser och bevarandeintressen
• Generella beskrivningar kring vindkraftens påverkan på flora, fauna och människor
• Landskapet och dess förutsättningar i form av landskapsanalys
• Områden möjliga för vindkraft (ordet möjliga är preliminärt, idag används ordet
lämpliga i nuvarande översiktsplan)
Justerandes sign
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• Miljöbedömning för områden som anses möjliga för vindkraft.
Syftet med att göra en miljöbedömning är att identifiera och beskriva de direkta och
indirekta effekter som en vindkraftsetablering kan medföra. Effekter som kan
påverka människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö.
Övergripande syfte är att möjliggöra en samlad bedömning av dess effekter på
människors hälsa och miljön (även här är ordet miljöbedömning preliminärt,
miljökonsekvensbeskrivning kan vara ett alternativ)
Vindbruksplanen kommer att tas fram med anlitande av konsultföretaget ÅF som har
erfarenhet av att jobba med kommuner i framtagandet av vindbruksplaner. En
politisk styrgrupp bestående av Per Sixtensson (C), Carina Lindström (M) och Bertil
Granman (S), samt en tjänstemannagrupp, kommer att följa arbetet.
I ovan redovisade underliggande frågor ska vedertagna analysmetoder användas inom
samtliga ämnesområden som behövs för att ta fram en vindbruksplan. Det är svårt
att se att den detaljnivå i vindbruksplanen som beskrivs i fråga 1 till 5, kommer att
finnas med. Det är viktigt att poängtera att det är en vindbruksplan som ska
upprättas och inte en tillståndsprövning som ska ske. Tillståndsprövning görs av
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland i samband med ansökan
för en tillståndspliktig etablering.
Enligt nedanstående tidplan sker under våren en utredningsomgång med
efterföljande samråd och utställning. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar därefter
fram ett förslag till vindbruksplan som väger olika allmänna och enskilda intressen
mot att möjliggöra vindkraftsetableringar inom kommunens geografiska område.
Till sist ska kommunfullmäktige fastställa en väl förankrad vindbruksplan som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Då inga fler frågor ställs, förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för avslutad.
-----
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Kf § 13

Nuvarande flyktingsituation i Eksjö kommun –
ansvarsfördelning och statsbidrag, information
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning

Peter Wallenberg, biträdande socialchef, lämnar en redogörelse för ansvarsfördelning,
kommunens uppdrag och vilka bidrag man kan få för asylsökande.
Migrationsverket erbjuder ett tillfälligt boende så länge det behövs. Om personen får
avslag på sin ansökan får han/hon fortsätta att bo i Migrationsverkets boende fram
till dess att han/hon lämnar landet. Rätten till boende upphör om personen håller sig
undan så att Migrationsverket inte kan få kontakt efter ett avslag.
Migrationsverket betalar för boendet om personen inte har några pengar. Om det
finns egen inkomst eller egna tillgångar ska personen betala för boendet och även för
maten om det ingår i boendet. Sveriges kommuner har evakueringsplatser som kan
ställas i ordning för boende i samband med kriser, till exempel större bränder eller
naturolyckor då människor behöver evakueras från sina hem. Det kan vara
idrottshallar, skolor eller liknande som görs om till sovsalar. Det är ett tillfälligt
boende där ett stort antal asylsökande kan få tak över huvudet medan de väntar på
att Migrationsverket ordnar ett mer långsiktigt boende.
Eksjös evakueringsboende är fördelat enligt följande.
Juventum (oktober – juni) 65 platser
Movänta (oktober – april) ca 25 platser
Kommunen ansvarar för evakueringsplatserna i kommunal regi. Det är kommunen
som ställer i ordning lokalerna, ordnar fram sängar, madrasser och sängkläder, samt
mat och dryck åt de asylsökande. Kommunen står för personal på boenden, och vid
behov även tolkar. Kommunen ansvarar även för städning, säkerhet och brandskydd.
Kommunen kan i efterhand begära ersättning från Migrationsverket för kostnader
avseende lokaler, personal och mat.
Kommunen tar emot ensamkommande barn under 18 år utan vårdnadshavare.
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Verksamheten startade 2011. Sedan starten har 133 barn kommit. I januari 2016
fanns 110 barn i kommunens egna boenden. De första barnen flyttade ”hemifrån”
hösten 2015. 95 procent av dem är pojkar från Afghanistan, Somalia, Syrien, Eritrea,
Marocko och Ryssland.
I kommunens boenden läggs fokus på skola, vuxenutbildning och alternativa vägar
till arbete.
Flyktingmottagning
Eksjö kommun har slutit avtal med Länsstyrelsen i Jönköpings län om att ta emot
flyktingar. Antalet i avtalet regleras varje år efter beslut i kommunfullmäktige.
Under 2015 togs 159 personer emot. Många av dessa har ordnat sin bostad på egen
hand. Kommunen eftersträvar etablerad kontakt med hyresvärdar, privata och
kommunala, för att kunna ta emot flyktingar på anvisning.
I januari 2016 beslutade riksdagen om en ny lag för mottagande av nyanlända. Lagen
innebär att en kommun ska kunna anvisas att ta emot ett visst antal personer. Lagen
träder i kraft den 1 mars. Syftet med lagen är att nyanlända som beviljats
uppehållstillstånd snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin
etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.
Fördelningen av anvisningar kommer att baseras på:
- kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar
- befolkningsstorlek
- sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, samt
- antalet asylsökande som vistas i kommunen.
Kommuner som har en god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och
förhållandevis få asylsökande, kommer med den nya lagen att få ta emot fler
nyanlända än kommuner med sämre förutsättningar.
Lagen omfattar i första hand nyanlända som vistas vid Migrationsverkets
anläggningsboenden och kvotflyktingar.
Stefan Elm, kommundirektör, informerar om nyanlända barns och ungdomars
utbildning i Eksjö kommun.
Målet är att alla elever alltid ska känna sig väl mottagna och få en positiv start i Eksjö
kommuns förskoleklasser, grundskola och gymnasieskola.
Värdegrunden är
- att man ska känna sig välkommen
- att personal och elever (klasskamrater) ska vara förberedda
- att det finns ”mottagningsrutiner”
- att varje ny elev är en ny resurs!
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Den första kontakten med skolverksamheten i Eksjö kommun ska alltid gå via
utbildningshandläggaren på barn- och ungdomssektorn.
Inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och IM-programmen hade
2010 95 procent av eleverna svensk bakgrund
2015 15 procent av eleverna svensk bakgrund
Av dessa var cirka 50 procenter afghaner, 25 procent syrier och 10 procent från
övriga världen.
Öppen ungdomsverksamhet bedrivs på bland annat
- Spelverket
- Mejeriet
- Gården (Mariannelund).
-----
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Dnr 2016-KLK0016

Lekmannarevisor i Emilkraften ekonomisk förening – svar
på interpellation
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
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 man 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 kommunstyrelsens 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, 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.
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Interpellanten ställer 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) lämnar följande svar.
Kommundirektören har inte meddelat Emilkraften att de kan avstå från att välja
den av fullmäktige utsedde revisorn. Det ingår inte i kommundirektörens uppgift
”att ta beslut” eller ”meddela” vad som ska gälla. Kommundirektören uppgift är att
leda arbetet i förvaltningen och att biträda politiken med beslutsunderlag inför
beslut.
Utifrån interpellationen har, med utgångspunkt från kommunstyrelsens
uppsiktsplikt och utifrån att det är angeläget att kommunfullmäktige har förtroende
för kommunstyrelsen, har sakfrågan utretts.
Kommundirektören fick 2013 frågan från verksamhetsledaren för Emilkraften
ekonomisk förening, vad som gäller angående revision av en ekonomisk förening,
och vad kommunen som en av medlemmarna, kan ställa för krav på revision.
Anledningen var att verksamhetsledaren uppfattade att kostnaderna för revision var
orimligt höga utifrån den omsättning verksamheten hade.
2013 var den valda revisorn för föreningen densamma som kommunfullmäktige
utsett som lekmannarevisor. Revisorn valde att använda sig av ett sakkunnigbiträde
för att genomföra revisionen, men förde ingen dialog med styrelsen om rimlig
ersättningsnivå för sitt revisionsuppdrag. Revisorn deltog inte heller vid föreningens
årsstämma.
Styrelsen för Emilkraftens ekonomiska förening valde vid årsmötet 2014 att anlita
en auktoriserad revisor för granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning.
För att kunna besvara frågeställningen om Emilkraften skulle vara tvingad att välja
den av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorn har en genomgång gjorts av
följande handlingar.
- Kommunfullmäktiges beslut 1999-12-16, § 237
- Emilkraftens stadgar 1999-12-08
- Emilkraftens årsmötesprotokoll 2013-04-24
- Emilkraftens årsmötesprotokoll 2014-04-15
- Emilkraftens årsmötesprotokoll 2015-04-15
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Kommunfullmäktige beslutade 1999-12-16, § 237
att Eksjö kommun ska ingå som medlem i Emilkraften i Mariannelund ekonomisk
förening,
att godkänna upprättat förslag till stadgar med tillägget att kommunen ska ha rätt att
utse en lekmannarevisor.
Emilkraftens stadgar 1999-12-08
… § 6 Medlemskap
Till medlem antas juridisk person som förväntas följa föreningens stadgar och
beslut, samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.
… § 12 Revision
Föreningsstämman utser en ordinarie revisor och en suppleant.
… § 21 Stadgeändringar
Ändringar av dessa stadgar fordrar att samtliga röstberättigande förenar sig härom
eller att beslut fattas på två av varandra följande föreningsstämmor och på den
senaste föreningsstämma förslaget biträds av minst två tredjedelar av de röstande.
Årsmötesprotokoll
På årsmöte 2012 och 2013 representerades Eksjö kommun, Mariannelunds
samhällsförening, Mariannelunds företagarförening, Mariannelunds köpmän och
LRF.
Vid årsmötet 2014 hade Mariannelunds köpmän utgått. Istället hade Mariannelunds
frikyrkoförsamling tillkommit.
Emilkraften i Mariannelund är en ekonomisk förening och en egen juridisk person.
Eksjö kommun kan som medlem inte hävda att årsstämman ska välja den av
kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorn till revisor, om årsstämman inte
anser att så ska vara fallet. Vill man som medlem att detta ska gälla, får man vid
årsstämma väcka en sådan fråga och stadgarna kan av majoriteten av medlemmarna
om de så anser, ändras.
Annelie Häggs slutsats är att interpellantens påstående att kommunfullmäktige ska
utse revisor till Emilkraften ekonomisk förening i Mariannelund, och att detta står
skrivet i föreningens stadgar, är felaktigt. Att kommunfullmäktige utser en
lekmannarevisor är inte entydigt med att denne ska väljas som revisor av en annan
juridisk person.
Lekmannarevisorns uppdrag är att stärka den demokratiska insynen och
fullmäktiges kontroll. En ekonomisk förening utser revisor för granskning av
föreningens räkenskaper och förvaltning, som underlag för årsstämman att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen har varken ansvar eller befogenheter att reglera hur revisionen
ska utföra sitt uppdrag. Kommunrevisionen bör i detta avseende reglera dessa
frågor med kommunfullmäktige.
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Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande föreslås att
kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor för Emilkraften i Mariannelund
ekonomisk förening. Att denne i samverkan med av föreningen utsedd auktoriserad
revisor granskar verksamheten inför årsstämma avseende 2015.
Beträffande ekonomisk ersättning till lekmannarevisorer, föreslås att den fastställs
vid överläggningar mellan kommunfullmäktiges presidium och kommunrevisionens
presidium. Grunden är att de juridiska personerna svarar för kostnaden för sina
utsedda revisorer, medan kommunen svarar för lekmannarevisorernas kostnader. Så
är fallet idag när det gäller delägda bolag såsom Eksjö Fordonsutbildning AB, Itolv
AB och eksjö.nu.
Utifrån den uppkomna situationen och de frågeställningar som framgår av
interpellationen, bör man överväga om en utbildning avseende olika politiska
organs ansvar och befogenheter som regleras i arbetsordningen och reglementen
bör genomföras.
Överläggningar har skett mellan kommunfullmäktiges och revisionens presidier, där
denna fråga har diskuterats. Vid dessa överläggningar har sakfrågan klargjorts. Det
ligger inte inom kommunstyrelsens ordförandes ansvarsområde att agera i
verkställigheten, det är en frågeställning som måste lösas av kommunfullmäktige
Diana Laitinen Carlsson (S) framhåller att svaret från Annelie Hägg är felaktigt,
vilket framgår av skriften God Revisionssed från 2014. Vidare hävdar hon att
frågan har lyfts vid ett flertal tillfällen i olika instanser, men att det inte har gett
något resultat.
Beslutsunderlag

Interpellation från D Laitinen Carlsson, daterad 2016-01-20
Svar från kommunstyrelens ordförande, daterat 2016-02-23
-----
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Dnr 2016-KLK0047

Underlag på lekplatser i Eksjö kommun – interpellation
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera att samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Sixtensson (C) kommer
att besvara interpellationen vid nästkommande sammanträde.
Ärendebeskrivning

Eva Ekenberg (MP) framför i interpellation daterad 2016-02-14, att Miljöpartiet i
Eksjö vid ett flertal tillfällen har påtalat hälsoriskerna med att använda
gummigranulat från återvunna bildäck med mera, bland annat vid anläggande av
konstgräsplaner.
Interpellanten hänvisar till en rapport från 2006 där kemikalieinspektionen bland
annat fastslog att ”Däck innehåller flera ämnen med särskilt farliga egenskaper. De
kan vara långlivade, bioackumulerande, cancerframkallande, reproduktionsstörande
eller arvsmassepåverkande. Dessa ämnen bör inte spridas i miljön och därför bör
inte uttjänta däck användas i konstgräsplaner. Om ämnena når intilliggande
vattendrag kan de påverka vattenlevande sedimentlevande organismer”.
Under 2014 fick lekplatsen utanför förskolan Slottet vid Grevhagsskolan nytt
underlag. (Lekplatsen är belägen endast några meter från Eksjö-ån).
Under 2015 har en av gårdarna i Stocksnäs skövlats på allt naturligt material i form
av sand och gräs. I stället har hela gården belagts med någon form av konstgjort
underlag.
I interpellationen ställs följande frågor.
- Vad innehåller underlaget på gården i Stocknäs? Är innehållet godkänt av
Kemikalieinspektionen?
- Hur många, och vilka lekplatser i kommunen, har ett underlag liknande det vid
förskolan Slottet?
- Vilka planer finns avseende befintliga och planerade lekplatser i kommunen, när
det gäller konstgjort underlag? Ingår miljöhänsyn i dessa?
Beslutsunderlag

Interpellation från E Ekenberg, 2016-02-14
----Utdrag:
P Sixtensson
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Dnr 2015-KLK0191

Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö
kommun, yttrande
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun
genomfört en granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun i syfte
att bedöma om kommunen har rättvisande räkenskaper och statistik som underlag
för LSS-utjämningen 2014 och 2015. (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade – LSS).
Kommunstyrelsen har 2015-09-08 återremitterat ärendet till socialnämnden för
förtydligande.
Granskningen har i huvudsak genomförts med stöd av statistiskt material som
hämtats via SCB. I viss mån har kompletterande intervjuer genomförts med
personal som är ansvariga för redovisandet av räkenskaper och statistik till LSSutjämningen.
I rapporten rekommenderar Deloitte att kommunstyrelsen ser till att samtliga
kostnader hänförliga till LSS rapporteras korrekt i räkenskapssammandraget och att
i externa löner ska exempelvis både direkta och indirekta lönekostnader för
personal som arbetar med LSS-verksamheten ingå.
För att säkerställa en rättvisande redovisning arbetar förvaltningen löpande under
året med att fördela direkta kostnader per individ och insats. Fördelning av
indirekta kostnader görs enligt SCBs rekommenderade fördelningsnycklar med
hjälp av verksamhetsstatistik i stor grad på individnivå.
Deloitte lämnar också rekommendationen att kommunstyrelsen bör säkerställa att
kostnader för gemensamma verksamheter fördelas ut korrekt på respektive
verksamhet. Eksjö kommun använder SCB-nyckel som fördelningsnyckel, något
som har bedömts utgöra en korrekt redovisning. Ett övervägande ska göras om en
egen kommunnyckel skulle kunna utgöra en ännu mer rättvisande fördelning av
gemensamma verksamheter från och med räkenskapssammandraget 2015.
I granskningsrapporten drar Deloitte slutsatsen att det finns en risk för att
kommunstyrelsen inte redovisar ett rättvisande underlag för LSS-utjämningen. Det
är svårt att göra en korrekt riskbedömning huruvida Eksjö kommun har rättvisande
räkenskaper och statistik genom att enkom utgå ifrån offentlig statistik. Därför
beskrivs arbetssättet i kommunen för hur räkenskapssammandrag och
verksamhetsstatistik tas fram.
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Lekmannarevisor Per Ihse framför att revisionen anser att det svar som lämnats
inte kan bedömas utan hjälp av sakkunnigbiträde. Revisonen anser att även denna
fråga ska belysas i den genomgripande genomlysning som kommer att påbörjas
inom kort.
Revisionen kommer att arbeta vidare med frågan och hoppas på en konstruktiv
dialog med kommunstyrelsen.
Lekmannarevisor Ronny Korsberg framför att en ny ordning har överenskommits
där kommunfullmäktige ges möjlighet att debattera revisonsrapporter.
Beslutsunderlag

Deloittes rapport maj 2015
Kommunrevisionens missiv 2015-06-15
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-08, § 229
Socialnämndens beslut 2015-08-18, § 112, 2016-01-20, § 2
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 2
----Utdrag:
Kommunrevisionen
SocS
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Dnr 2016-BUN0004

Bidrag till fristående gymnasieskolor och
gymnasiesärskolor 2016
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bidragsbeloppen till gymnasieskolor och gymnasiesärskolor för 2016,
ett beslut per följande friskola enligt bestämmelserna i Sveriges Kommuner och
Landsting - SKL cirkulär 09:75.
Au Claves AB/ Skärgårdsgymnasiet
CIS Kalmar AB
Dans o Musikal i Lund AB
Eksjö Fordonsutbildning AB
Hushållningssällskapet
Jensens Education College AB
Ljud & Bildskolan LBS AB
Motorsportgymnasiet c/o Aprendere Skolor AB
Plusgymnasiet AB
Praktiska Sverige AB
RyssbyGymnasiet AB
Ärendebeskrivning

I gymnasieförordningen 1 § framgår att ”Ett bidrag till enskilda huvudmän för
gymnasieskolor eller gymnasiesärskolor ska beslutas på kalenderår. Bidraget ska
grunda sig på kommunens budget.”
I dagsläget har Eksjö kommun elever placerade i elva friskolor.
Belopp för 2016:

Justerandes sign

Yrkesprogram
El- och energiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Industritekniska programmet
Vård- och omsorgsprogrammet

2015
116 939
125 550
171 284
95 016

2016
141 422
130 814
197 194
105 965

Förändring
24 483
5 264
25 910
10 949

Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

2015
97 273
139 553
108 762
96 905
86 583
116 842

2016
105 337
145 310
158 568
96 526
92 930
117 376

Förändring
8 064
5 757
49 806
-379
6 347
534
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2015
289 533

2016
397 372

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Eksjö Gymnasiums ekonom, daterad 2016-01-11
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2016-01-20, § 3
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 3
----Utdrag:
BuS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förändring
107 839

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-02-25

Kf § 18

17 (50)

Dnr 2014-0663

Bygg bra före – förebyggande arbete mot mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer, motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av beslutade redovisade åtgärder, anse motionen bifallen.
Ärendebeskrivning

Lea Petersson (MP) föreslår i motion daterad 2014-12-16, att Eksjö kommun
prioriterar åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor genom att ge ekonomiska
och personella resurser för arbetet, samt att ta hjälp av och ge mer resurser till
ideella organisationer inom detta område.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-10 att återremittera motionen till
socialnämnden för en bredare utredning av det förebyggande arbetet.
Under hösten 2015 har nya riktlinjer mot våld i nära relationer, tillsammans med
övergripande mål för förebyggande arbete, tagits fram. Riktlinjerna anger bland
annat att förvaltningen ska arbeta med förebyggande insatser och att arbetet ska ske
i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Samtidigt har ett
utbildningsmaterial tagits fram för att kunna användas brett. Den information som
finns på kommunens hemsida har också utvecklats och uppdaterats.
Beslutsunderlag

Motion från Lea Petersson, (MP), 2014-12-16
Tjänsteskrivelse från socialchefen, 2016-01-13
Riktlinjer -Våld i nära relationer
Socialnämndens beslut 2016-01-20, § 4
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 4
----Utdrag:
L Petersson
SocS
BuS
Sbs
TuS
Klk
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Dnr 2015-KLK0250

Krav på genomlysning av kommunens samtliga
verksamheter, motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till planerade åtgärder, förklara motionen bifallen.
Ärendebeskrivning

Diana Laitinen Carlsson (S) och Lea Petersson (MP) framför i motion 2015-10-16,
krav på genomlysning av kommunens samtliga verksamheter.
I budgetarbetet finns en frustration över att resurserna inte räcker till alla
ambitioner man har i verksamheterna. Eftersom resurser alltid kommer att vara
begränsade kommer också prioriteringar alltid behöva göras. Det är då viktigt, som
motionens intention är, att säkerställa att befintliga resurser används effektivt.
För att uppfylla intentionen i motionen föreslår förvaltningen att arbetet görs i två
steg, och att det sker i takt med budgetprocessen 2017-2019. I första steget görs en
analys av officiell statistik och var avvikelser i kvalitet och kostnader finns, i
jämförelser med liknande kommuner. Analysen ska redovisas för kommunstyrelsen,
som därefter beslutar om fördjupad utredning av de verksamheter som har en
oönskad avvikelse i kvalitet eller kostnad.
Frågan om kommunens resurser används effektivt är en fråga som diskuteras i
budgetprocessen. Där tas statistik fram för att jämföra framförallt kostnadsnivåer
med liknande kommuner och standardkostnader. Vad statistiken innehåller och
visar är inte alltid helt klart. I budgetprocessen 2016-2018 uppdrog
kommunstyrelsen 2015-06-02 § 168, till förvaltningen att ta fram en beskrivning av
innehåll och skillnad i olika typer av statistik, samt förslag på statistik som ska
utgöra underlag till budgetberedning.
Under hösten har, som ett led i budgetberedningens beslut om statistik, barn- och
ungdomssektorns och sociala sektorns ekonomer tillsammans med ekonomichefen
gått en analysutbildning i Rådet för kommunala analysers - RKAs regi. Under
hösten har också gymnasiets och kommunledningskontorets ekonomer gått
Kommunalekonomiska Föreningens utbildning; Ekonomen som analytiker.
Förvaltningens förslag är att en avvikelseanalys i ett första steg görs gemensamt av
ekonomledningsgruppen, utifrån de redskap som ekonomerna förvärvat under sina
respektive utbildningar. Avstämning ska sedan ske med
förvaltningsledningsgruppen.
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Motionärerna önskar att en extern part ska granska kommunens samtliga
verksamheter, för att det ska ske opartiskt och korrekt. Risken för att granskningen
inte är opartisk, minskas genom att inte respektive sektor analyserar sig själv genom
att ekonomiledningsgruppen gemensamt gör en analys. Den ska visa var
verksamheterna avviker mot andra kommuner i kvalitet och kostnader utifrån
nationell statistik. Förutom att minska risken för opartiskhet har det föreslagna
arbetssättet fördelen att det förvaltningsövergripande perspektivet fördjupas i
kommunen, och att den i medarbetarna nyligen investerade kompetensen tas
tillvara.
I nästa steg presenteras avvikelseanalysen för budgetberedningen i april och
kommunstyrelsen i juni. Kommunstyrelsen kan då med analysen som underlag
besluta om fördjupade utredningar av de verksamheter som har en oönskad
avvikelse i kvalitet eller kostnad. Kommunstyrelsen kan också besluta om fördjupad
utredning av andra verksamheter, som man från politisk utgångspunkt vill
genomlysa ytterligare.
I detta andra steg kan kommunstyrelsen, inom de verksamheter man finner behov
av, anlita en extern part för analys av arbetssätt eller åtgärder. Eventuella åtgärder
kommer därmed att inom en del verksamheter kunna beaktas i budgetprocessen
2017-2019.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S) och Ulf Bardh (C) bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag

Motion från D Laitinen Carlsson (S) och L Petersson (MP), 2015-10-16
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-02, § 168, 2015-10-22 § 335
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, 2016-01-08
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 5
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 5
----Utdrag:
D Laitinen Carlsson
L Petersson
EkonomiC
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Dnr 2015-KLK0186

Lär skolbarnen trafikregler, motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera att trafikregler ingår skolans läroplan och alltså redan utgör en del av
undervisningen för eleverna i Eksjö kommun, samt
att därmed anse motionen besvarad.
Ärendebeskrivning

Ulf Svensson (SD) framför i motion daterad 2015-06-13, bland annat följande.
När man tar körkort för bil, mc eller EU-moped ingår en teoretisk del där man
lär sig trafikregler och hur man beter sig i trafiken.
Samma regler gäller för cyklister och gångtrafikanter, men kunskap om dessa
trafikregler är ingenting som ställs på dessa grupper. Det är uppenbart att många
cyklister inte kan, eller inte bryr sig om trafikregler. För barn i skolåldern är
säkert kunskapsbrist det största problemet. Trafikkunskap och trafikvett är
något som barn kan förväntas få genom sina föräldrar. Tyvärr fungerar det inte
alltid så. Trafikkunskap, huvudsakligen inriktad på barnet som fotgängare, har
länge i varierande grad varit en del av skolans undervisning. Idag är denna
undervisning beroende av intresset hos skolledare och enskilda lärare.
Sverigedemokraterna menar att det är viktigt att trafikkunskap lärs ut i skolorna
under de tidiga åren, med fokus på barnet som fotgängare och senare år med
fokus på barnet som cyklist. Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att
barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utforma undervisning i
trafikkunskap i anslutning till friluftsdagar eller liknande.
Förvaltningen informerar om att skolornas undervisning om trafik regleras liksom
övriga ämnen, i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner.
I grundskolan är det rektorn som har ansvar för att ämnesövergripande
kunskapsområden som trafik och miljö integreras i undervisningen olika ämnen. I
gymnasieskolan har rektorn ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper om
exempelvis konsument- och trafikfrågor. Trafikkunskap ingår också som en del i
vissa av gymnasieskolans yrkesutbildningar.
Trafikfrågor i skolan har historiskt framför allt handlat om trafiksäkerhet. Nu
inriktas skolans arbete med trafik mot att dessutom omfatta även andra områden,
till exempel resor, transporter, miljöfrågor och samhällsplanering.
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Alla barn och elever i Eksjö kommun får utbildning kring trafikregler. Barn- och
ungdomssektorn ser inget behov av utökad utbildning, utan följer den nationella
läroplanen.
Beslutsunderlag

Motion från U Svensson (SD), daterad 2015-06-13
Tjänsteskrivelse från sektorschef daterad 2015-12-02
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2015-12-16, § 173
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 6
----Utdrag:
U Svensson
BuS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-02-25

Kf § 21

22 (50)

Dnr 2015-KLK0192

Sätt upp brunvit skyltning till Skurugata,
medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt förvaltningen att göra en framställan till berörda myndigheter om
brunvit skyltning till Skuruhatt från anslutningsvägar till besöksmålet, samt
att därmed anse medborgarförslaget bifallet.
Ärendebeskrivning

Lars-Evert Björck, Hult, framför i medborgarförslag daterat 2015-06-17, att
kommunen bör ansöka om brunvit skyltning till Skuruhatt från anslutningsvägar till
besöksmålet.
Grundläggande för att en brunvit vägvisning ska användas är att målet, inrättningen
eller anläggningen ska ha ett särskilt intresse för de som i nöjes- eller
avkopplingssyfte vistas utanför sin vanliga omgivning, det vill säga är turister.
Det ställs alltså särskilda krav när det gäller brunvit vägvisning och kvalitetskraven
är höga.
I nya föreskrifter från Trafikverket och Transportstyrelsen framgår vilka kriterier
som ska gälla för vägvisning till turistmål (VMF 207:90 enligt SFS 2010:218 och
TFS 2010:172).
I medborgarförslaget som lämnades fanns ytterligare ett förslag som kommer att
behandlas vid ett senare tillfälle.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från L-E Björck 2015-06-17
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 289
Tjänsteskrivelse från destinationsutvecklaren, 2016-01-08
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2016-01-20, § 2
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 7
----Utdrag:
L-E Björck
TuS
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Dnr 2016-Sbn0005, 2015-000066

Detaljplan Mariannelundsgårdsområdet, antagande
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till detaljplan för Mariannelundsgårdsområdet enligt 5 kap.
27 § plan- och bygglagen (2010:900).
Ärendebeskrivning

Mariannelundsgårdsområdet ligger i anslutning till Bruzaån. Området omgärdas av
öppet landskap och en parkmiljö där Mariannelunds Gård finns belägen. I
anslutning till området finns även bostadsbebyggelse och ett äldreboende.
Samhällsbyggnadssektorn har fått i uppdrag att upprätta ny detaljplan för del av
Mariannelundsgårds-området. Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckningar
för stora tomter, återföra ladan vid ån till Mariannelunds Gård, samt skapa
utrymme för en utökning av seniorboendet Bobinen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-18 att godkänna
samrådsredogörelsen, samt att godkänna upprättat planförslag för granskning enligt
plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §. Utlåtande efter granskning och
antagandehandlingar har upprättats.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-18 § 36, 2015-04-15, § 100,
2015-11-18 § 289, 2016-01-20, § 2
Plan- och genomförandebeskrivning 2016-01-07
Utlåtande efter granskning 2016-01-07
Plankarta 2016-01-11
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 8
----Utdrag:
Sbs
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Dnr 2015-KLK0222

Jämnare trafikflöde till hela Västra Brudbadet,
medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera att det bedöms vara större nackdelar ur trafiksäkerhetssynpunkt att tillåta
motorfordonstrafik på hela sträckan Skönbergavägen - Brudbadsvägen, än de
fördelar med jämnare trafikflöde som uppnås genom avlastning av Kapellvägen,
att de kostnader som krävs för att förbättra trafiksäkerheten på Skönbergavägen Brudbadsvägen till en godtagbar nivå, inte motiveras av den ökade trafiksäkerhet
som uppstår, samt att motorfordonstrafik på denna sträcka innebär en prioritering
av biltrafik,
att kommunen inte avser att inleda en process för att upprätta ny detaljplan för
området, innebärande att motorfordonstrafik tillåts på hela sträckan
Skönbergavägen – Brudbadsvägen, samt
att därmed avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning

XX, Eksjö, föreslår i medborgarförslag daterat 2015-09-10, att när en cykelbana
utmed Kapellvägen ska anläggas, öppna upp avspärrningen mellan Brudbadsvägen
och Skönbergavägen. Det skulle enligt förslagsställaren leda till en jämnare
fördelning av trafiken in i Brudbadet. De boende i bortre delen av Brudbadet
slipper att åka runt hela området och trafiken fördelas jämnare.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-10, att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadssektorn för en djupare utredning av vilka åtgärder som skulle
behöva vidtas, samt vad åtgärderna skulle kosta att genomföra för att öppna upp
vägen mellan Brudbadsvägen och Skönbergavägen.
Samhällsbyggnadsnämnden har redovisat ett antal åtgärder som skulle behöva
vidtas på Brudbadsvägen för att uppnå en trafiksäker lösning:
Justerandes sign

Breddning av befintlig körbana i hela sin sträckning till 6,0 meter, vilket är den
standard som Skönbergavägen har idag.
Anläggande av en 1,5 meter bred kantstensförsedd gångbana längs samtliga
fastigheter på Brudbadsvägens västra sida inklusive två spygatter för
omhändertagande av dagvatten.
Höjdanpassning av fastighetsutfarter.
Anläggande av flack dikesanvisning längs Brudbadsvägens östra sida.

Utdragsbestyrkande
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Anläggande av ny rännstensbrunn i anslutning till Brudbadsvägens korsning med
befintlig cykelpassage i söder.
Anläggande av 44 meter ny gatudel med 1,5 meters gångbanor på ömse sidor där
idag endast gång- och cykelstråk förbinder Skönbergavägen med Brudbadsvägen
Profilsäkra befintlig gata till acceptabla siktförhållanden på två ställen. Kräver
sprängningsarbeten och troligen behov av att flytta fjärrvärmeledning.
Trafiksäkerhetsåtgärd i form av gupp vid korsning med gång- och cykelstråk i
Brudbadsvägens södra del.
Trafikanordningsåtgärder för en trygg och säker arbetsplats under eventuell
ombyggnad.
Preliminära kostnader:
Gatuombyggnadskostnad:
Fjärrvärmeomläggningskostnad:
Totalkostnad:

1 432 000 kr
440 000 kr
1 872 000 kr

Del av området är enligt gällande detaljplanebestämmelser angivet som park eller
plantering och medger inte någon ändring av nuvarande trafiksituation. Därför
skulle en ny detaljplan behöva upprättas, vilket skulle medföra ytterligare kostnader.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från XX, Eksjö, 2015-09-10
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24 § 316
Tjänsteskrivelse från trafikingenjören 2015-09-29, 2015-12-10
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-10, § 288
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-10-14, § 235, 2015-12-16, § 310
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 9
----Utdrag:
XX
Sbs

Justerandes sign
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Dnr 2016-KLK0033

Ägardirektiv för kommunens helägda bolag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att Eksjöbostäders, Eksjö kommunfastigheter och AB Eksjö Industribyggnaders
ägardirektiv under P 6 Riktlinjer kompletteras enligt följande. Vid nyproduktion och
renovering ska övervägande om användning av träprodukter göras,
att i övrigt fastställa föreslagna förändringar avseende ägardirektiv,
att ägardirektiv med redovisade förändringar föreläggs respektive bolag på
årsstämma 2016, samt
att fastställa tidplan för de hel- och delägda bolagens årsstämmor.
Ärendebeskrivning

I samband med respektive kommunala bolags årsstämma ska ägaren föreslå
eventuella förändringar i ägardirektiv. Det är kommunfullmäktige som fastställer
vilka förändringar som bolagsstämman ska besluta om.
Förändringar av ägardirektiv sker utifrån den dialog som styrelsen för Eksjö
Stadshus AB haft under det gångna verksamhetsåret och den omvärldsförändring
som skett. Ägardirektivens syfte är att utgöra underlag för kommande års
verksamhetsplan, samt för kommunfullmäktiges ägarstyrning.
Bolagens ägardirektiv har kompletterats med kommunfullmäktiges beslut
föregående år, och i vissa fall reviderats.
Följande ändringar har förts in från föregående års beslut i kommunfullmäktige
2015-02-19, § 135.
Samtliga bolag
P 6 Bolagets ändamål
Riktlinjer
I syfte att optimera resursutnyttjandet inom koncernen och erhålla största möjliga
koncernnytta, ska bolaget, om inte särskilda skäl föreligger, genom tjänsteköpsavtal
utnyttja kommunens gemensamma stödfunktioner.
Eksjöbostäder AB
P 6 Bolagets ändamål
Målsättning
Kommunfullmäktige föreslås besluta att påtala vikten av att alla ges möjlighet till en
egen bostad och att Eksjöbostäder AB både har en viktig roll och ett stort ansvar.

Justerandes sign
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Detta föreslås ske genom en tydlig skrivning i målsättningen genom att komplettera
meningen ”I samverkan med kommunen ansvara för att alla, oavsett social,
ekonomisk eller etnisk bakgrund, ges möjlighet att erhålla rätten till en egen bostad.
Samtliga bolag
P 14 Information och ägarsamråd
Kompletteras med punkt d) Utfall och bokslutsprognos
Ägardirektivet för Eksjö Energi AB ändras enligt följande.
P 8 Taxor
Bolaget ska till Eksjö Stadshus AB senast i september månad redovisa eventuella
förslag till taxor eller riktlinjer för taxekonstruktion, varefter Eksjö Stadshus AB
förelägger desamma för Eksjö kommunfullmäktige för fastställelse.
Fjärrvärmetaxa och renhållningsavgifter fastställs dock av styrelsen för Eksjö
Energi AB och anmäls till kommunfullmäktige.
Ägardirektiven för samtliga bolag ändras enligt följande.
P15 Budget och affärsplan
Bolaget ska årligen fastställa budget och affärsplan för de närmaste tre
räkenskapsåren. Plan ska tillställas Eksjö Stadshus AB, senast den tidpunkt som
dess styrelse årligen fastställer.
Ägardirektivet för Eksjöbostäder AB, Eksjö kommunfastigheter AB och AB Eksjö
Industribyggnader ska även kompletteras med ett äldre fullmäktigebeslut från 200503-31, § 35.
P6
Målsättning
Bolaget ska
- så långt möjligt använda träprodukter vid nybyggnation.
En tidplan för de hel- och delägda bolagens årsstämmor redovisas.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag

ESAB protokoll 2016-01-19, § 68
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 10
----Utdrag:
ESAB
EBO
EKFAB
IB
EE
Justerandes sign
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Dnr 2016-KLK0004

Ledningsplan vid extraordinära händelser och andra
allvarliga störningar för 2015 – 2018, revidering
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad ledningsplan för extraordinära händelser och andra
störningar, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att vid behov utifrån förändringar i lag och
föreskrifter, revidera planen.
Ärendebeskrivning

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun en gång
under varje mandatperiod besluta om en plan för hur man avser att hantera en
extraordinär händelse som inträffar i kommunen. Den nuvarande planen antogs av
kommunfullmäktige 2007-02-22 och reviderades senast 2013-06-19.
Planen förklarar hur ledning ska organiseras och bedrivas vid händelser och
krissituationer där ordinarie organisation måste anpassas så att effektiv krisledning
kan uppnås. Genom att ha upprättat planer, checklistor och tydliga uppgifter om
vilka funktioner som ska ingå, plats och hjälpmedel, kan effektiv krisledning tidigt
säkerställas. Planen är baserad på de risker som har analyserats i kommunens riskoch sårbarhetsanalys samt erfarenheterna från de händelser som har inträffat i
kommunen under de senaste åren.
Syftet med planen är att:
• trygga människors liv och hälsa samt hindra eller begränsa skador på miljö och
egendom,
• kommunen ska arbeta för att reducera eller ta bort risker, samt effektivisera
krisberedskapen, med målet att kontinuerligt kunna bedriva samhällsviktig
verksamhet,
• förkorta kommunala beslutsvägar – snabba upp processer för att upprätthålla
nödvändiga funktioner för ledning, samband och information till allmänheten och
länsstyrelsen.
Kommunens krishanteringssystem utgår från kraven i Lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap (LEH), som omfattar hela hotskalan, från vardagsolyckor till
krig och grundas på principen att olyckor och kriser ska hanteras så lika och nära
den ordinarie verksamhet som möjligt. Det ska finnas en nämnd för att fullgöra
uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). I övrigt tillämpas
kommunallagens (1991:900) bestämmelser.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Ledningsplan vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar 2015-2018
Tjänsteskrivelse från räddningschef, beredskaps- och säkerhetssamordnare,
2016-01-11
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 2
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 11
----Utdrag:
RäddningsC
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Dnr 2016-KLK0005

Strategi för krisberedskap 2015–2018
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad strategi för Eksjö kommuns krisberedskap, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att vid behov revidera och följa upp strategin.
Ärendebeskrivning

En strategi för krisberedskap har tagits fram för att uppfylla de mål som lagen och
den nya överenskommelsen innebär, samt för att reglera kommunens processer för
att besluta om inriktning av verksamhet och planer. Strategin har tagits fram med
anledning av förändringar i överenskommelse om kommunernas krisberedskap,
vilken tecknats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för
skydd och beredskap (MSB).
Utgångspunkten för strategin för Eksjö kommuns krisberedskap 2015-2018 är Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen erhåller ersättning från staten
för att finansiera verksamhet/förberedelser som är till nytta för mycket omfattande
och svåra händelser, vilka allvarligt kan påverka kommunens verksamhet.
Syftet med strategidokumentet är att beskriva det arbete som ska bedrivas i
kommunen under mandatperioden 2015-2018. Syftet är vidare att beskriva hur
kommunen avser att fullgöra de åtaganden som beskrivs i överenskommelse om
kommunernas krisberedskap.
Kommunens uppgifter är enligt lagen:
• Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)
• Planering
• Geografiskt områdesansvar
• Utbildning och övning
• Rapportering
• Höjd beredskap
Beslutsunderlag

Strategi för Eksjö kommuns krisberedskap 2015-2015, 2016-01-11
Tjänsteskrivelse från räddningschef och beredskaps- och säkerhetssamordnare,
2016-01-11
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 3
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 12
----Utdrag:
RäddningsC
Justerandes sign
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Dnr 2016-KLK0032

Utbetalning av lokalt partistöd 2016
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att partistödet för 2016 ska vara oförändrat 15 700 kronor i grundstöd och 9 400
kronor per mandat.
Ärendebeskrivning

Syftet med partistödet är att stärka partiernas roll i den kommunala demokratin.
Det kommunala partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommunmedlemmarna.
Fullmäktige måste besluta, enligt antaget regelverk, om att de partier som får
partistöd ska redovisa att stödet har använts för sitt ändamål, det vill säga att stärka
partiets ställning i den lokala demokratin och till det lokala partiarbetet.
Redovisning ska ske per kalenderår och lämnas till kommunen senast 30 juni.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-09-25, § 144, ska såväl grundstödet som
det mandatbundna stödet årligen justeras med KPI i augusti året innan, varefter
bidraget ska avrundas uppåt till närmast 100 kr. Gällande regler innebär oförändrat
partistöd för 2016, eftersom KPI i augusti 2015 var negativt.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår därför att partistödet för 2016 behålls
oförändrat 15 700 kr i grundstöd och 9 400 kr per mandat.
Parti

Mandat

S
C
M
KD
SD
MP
L
Summa

16
11
10
4
4
3
1

Grundstöd
15 700
15 700
15 700
15 700
15 700
15 700
15 700

Mandatbundet
stöd
150 400
103 400
94 000
37 600
37 600
28 200
9 400

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2016-01-08
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 13
----Utdrag:
Ekonomiavdelningen
Kommunsekr
Justerandes sign
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119 100
109 700
53 300
53 300
43 900
25 100
570 500
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Dnr 2015-SocN0060

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning

Kommunen har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § och genom lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till
Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL respektive 9 §
LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller
även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader.
Denna rapportering sker på individnivå.
Enligt 16 kap 6 h § respektive 28 f-g §§ LSS, ska rapportering lämnas från
socialnämnd till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en
gång per kvartal.
Efter fjärde kvartalet rapporteras fem beslut inom äldreomsorgen som ej
verkställda.
Beslutsunderlag

Rapportering enligt 16 kap 6 h § SoL för kv. 4, 2015
Rapportering enligt LSS 28 f-g §§ för kv. 4, 2015
Socialnämndens beslut 2016-01-20, § 5
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 14
----Utdrag:
SocS
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Dnr 2016-KlK0034, 2016-KlK0035
2016-KlK0041, 2016-KlK0042
2016-KLK0053-0057, 2016-KLK0060

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.
Angela Karlsson, Eksjö
Eivor Wrigfors, Eksjö
Malin Alyhr, Eksjö
Christopher Stelpe, Eksjö
Lena Axelsson, Eksjö
Sara Axelsson, Eksjö
Albin Lander, Eksjö
Kingo Axelsson, Eksjö
Hans Lander, Eksjö
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från
A Karlsson, 2016-02-01
E Wrigfors, 2016-02-01
M Alyhr, 2016-02-09
C Stelpe, 2016-02-17
L Axelsson, 2016-02-17
S Axelsson, 2016-02-17
A Lander, 2016-02-17
K Axelsson, 2016-02-17
H Lander, 2016-02-22
----Utdrag:
Ks
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Dnr 2016-KlK0036

Motion och social interaktion för barn och äldre
tillsammans, medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Håkan Kjellin, Hult, framför i medborgarförslag daterat 2016-02-01, att många
äldre sitter både ensamma och inaktiva på äldreboenden. Deras livskvalitet skulle
kunna höjas genom mer fysisk aktivitet och social stimulans.
Att låta äldre aktivera sig genom ballongtennis eller andra lämpliga sporter, och
samtidigt träffa till exempel förskolebarn, ett par gånger i veckan skulle kunna vara
ett sätt att få de äldre att må lite bättre. Varken barn eller äldre ska isoleras från
varandra i samhället.
Förslagsställaren föreslår att någon fritidspedagog, alternativt idrottslärare eller
annan inspirerad själ, i samarbete med personal på boendet och förskolan, kunde
leda aktiviteter. Ifall det handlar om tävlingar, kunde frukt vara lämpligt pris.
Om möjligt skulle de äldre sedan få äta lunch eller fika tillsammans med barnen.
Förslagsställaren önskar att frågan utreds.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från H Kjellin, 2016-02-01
----Utdrag:
Ks
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Dnr 2016-KLK0049

Bättre utemiljö mellan nya och gamla Almgården,
medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Birgitta Walett, Eksjö, föreslår i medborgarförslag daterat 2016-02-15, att utemiljön
mellan nya och gamla Almgården borde förbättras. Det kan exempelvis ske genom
att det röda tegelhuset på området rivs, att en trädgård anläggs med blommor, träd,
en berså och ett vattenfall, eller ett lusthus.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från B Walett, 2016-02-15
----Utdrag:
Ks
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Föregående mötes protokoll
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att protokollet anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från föregående sammanträde 2016-01-21 redovisas.
-----
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Kf § 33

Val av lekmannarevisor och ersättare i Emilkraften i
Mariannelund ekonomisk förening 2015 – 2018
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Emilkraften i Mariannelund ekonomisk förening utse
Marianne Löwgren (C), med ersättare LarsOlof Egbäck (KD) under tiden 20152018.
Ärendebeskrivning

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till lekmannarevisor i
Emilkraften i Mariannelund ekonomisk förening utse Marianne Löwgren (C),
med LarsOlof Egbäck (KD) som ersättare.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-02-19, § 2
----Utdrag:
De valda
Emilkraften
L Davidsson
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Kf § 34

Val av ledamot i Eksjö Energi AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot efter Emeli Olaison i Eksjö Energi AB från och med
ordinarie årsstämma 2016 till och med ordinarie årsstämma 2019, utse SvenInge
Ågren.
Ärendebeskrivning

Emeli Olaison avsäger sig 2016-02-11 bland annat sitt uppdrag som ledamot i Eksjö
Energi AB, från och med årsstämman 2016.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-02-19, § 3
----Utdrag:
S Ågren
Eksjö Energi AB
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Kf § 35

Val av suppleant i Eksjö Energi AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till suppleant efter SvenInge Ågren i Eksjö Energi AB, från och med ordinarie
årsstämma 2016 till och med ordinarie årsstämma 2019, utse Marcus Henrysson.
Ärendebeskrivning

SvenInge Ågren avsäger sig bland annat sitt uppdrag som suppleant i Eksjö Energi
AB från och med årsstämman 2016.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-02-19, § 4
----Utdrag:
M Henrysson
Eksjö Energi AB
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Kf § 36

Val av ny ledamot i Eksjö Elnät AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot efter Emeli Olaison i Eksjö Elnät AB från och med ordinarie
årsstämma 2016 till och med ordinarie årsstämma 2019, utse SvenInge Ågren.
Ärendebeskrivning

Emeli Olaison avsäger sig bland annat sitt uppdrag som ledamot i Eksjö Elnät AB
från och med årsstämman 2016.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-02-19, § 5
----Utdrag:
S Ågren
Eksjö Elnät AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-02-25
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Kf § 37

Val av suppleant i Eksjö Elnät AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till suppleant efter SvenInge Ågren i Eksjö Elnät AB från och med ordinarie
årsstämma 2016 till och med ordinarie årsstämma 2019, utse Marcus Henrysson.
Ärendebeskrivning

SvenInge Ågren avsäger sig bland annat sitt uppdrag som ersättare i Eksjö Elnät
AB från och med årsstämman 2016.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-02-19, § 6
----Utdrag:
M Henrysson
Eksjö Elnät AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-02-25
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Kf § 38

Val av ordförande i Eksjö Elnät AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ordförande efter Emeli Olaison i Eksjö Elnät AB, från och med ordinarie
bolagsstämma 2016 till och med ordinarie årsstämma 2019, utse Lennart Nilsson.
Ärendebeskrivning

Emeli Olaison avsäger sig 2016-02-11 bland annat sitt uppdrag som ledamot tillika
ordförande i Eksjö Elnät AB, från och med årsstämman 2016.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S) bifall till valberedningens förslag.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-02-19, § 7
----Utdrag:
L Nilsson
Eksjö Elnät AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-02-25
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Kf § 39

Val av ledamot tillika ordförande i Eksjö Energi Elit AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot tillika ordförande, efter Emeli Olaison från och med ordinarie
årsstämma 2016 till och med ordinarie årsstämma 2019, utse Lennart Nilsson.
Ärendebeskrivning

Emeli Olaison avsäger sig 2016-02-11 bland annat sina uppdrag som ledamot tillika
ordförande i Eksjö Energi Elit AB, från och med årsstämman 2016.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-02-19, § 8
----Utdrag:
L Nilsson
Eksjö Energi Elit AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-02-25
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Kf § 40

Val av ledamot i krisledningsnämnden
Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till ledamot efter Mikael Andreasson (S) i krisledningsnämnden utse Lennart
Gustavsson (S) till och med 2018-12-31.
Ärendebeskrivning

Mikael Andreasson (S) avsäger sig 2016-02-09 sitt uppdrag som ledamot i
krisledningsnämnden.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-02-19, § 9
----Utdrag:
L Gustavsson
Krisledningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-02-25
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Kf § 41

Val av ledamöter i eksjö.nu
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i eksjö.nu efter Lisbeth Wennerholm, till och med ordinarie
årsstämma 2019 utse Annelie Hägg, samt
att till ny ledamot efter Thorbjörn Hammerth under samma tidsperiod, utse Maria
Lund.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2016-01-21 godkänt avsägelsen från Lisbeth Wennerholm
som ledamot i eksjö.nu.
Thorbjörn Hammerth har 2016-02-12 avsagt sig uppdraget som ledamot i eksjö.nu.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-02-19, § 10
----Utdrag:
A Hägg
M Lund
eksjö.nu

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-02-25

46 (50)

Kf § 42

Val av suppleanter i eksjö.nu
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till nya suppleanter i eksjö.nu till och med ordinarie årsstämma 2019, utse
Margaretha Hedman och Marcus Axelsson, samt
att kommunens representation i styrelsen får nedan redovisad sammansättning från
och med ordinarie årsstämma 2016.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har tidigare idag utsett suppleanten Annelie Hägg till ny
ledamot i eksjö.nu. Antalet suppleanter föreslås nu utökas från tre till fyra.
Valberedningens förslag till kommunens representation i styrelsen från och med
ordinarie årsstämma 2016:
Ledamöter
Björn Alm
Annelie Hägg
Stefan Elm
Maria Lund
Suppleanter
Magnus Berglund
Diana Laitinen Carlsson
Marcus Axelsson
Margaretha Hedman
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-02-19, § 11
----Utdrag:
M Hedman
M Axelsson
eksjö.nu

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-02-25
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Kf § 43

Val av ersättare i socialnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare efter Marie-Louise Gunnarsson (M) i socialnämnden, till och med
2018-12-31, utse Catrin Ljungestig (M).
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2015-12-17, utsett Marie-Louise Gunnarsson (M) till ny
ledamot efter Maja Mulaomerovic (M) i socialnämnden.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-02-19, § 12
----Utdrag:
C Ljungestig
SocN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-02-25
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Kf § 44

Val av ersättare i barn- och ungdomsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Catrin Ljungestig (M), samt
att till ersättare efter Catrin Ljungestig (M) i barn- och ungdomsnämnden till och
med 2018-12-31, utse Lars Ugarph (M).
Ärendebeskrivning

Catrin Ljungestig (M) avsäger sig 2016-02-08 sitt uppdrag som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-02-19, § 13
----Utdrag:
L Ugarph
BUN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-02-25

Kf § 45

49 (50)

Dnr 2016-KLK0064

Tillverkning och uppsättning av informationstavla om
Ryttarstatyn på Stora Torget, samt en plantering av röda
och gula blommor – medborgarförslag
Beslut

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

Jan Ekwall, Eksjö, föreslår i medborgarförslag daterat 2016-02-22 att kommunen
ska tillverka och sätta upp en tavla med information om Ryttarstatyn på Stora
Torget, samt att nuvarande småsten ska bytas mot en plantering av blommor i rött
och gult, som är Smålands ryttares färger.
Förslagsställaren framför att Ryttarstatyn är ett signum för Eksjö, förmodligen det
mest fotograferade motivet i kommunen. Många turister tror att statyn föreställer
någon konung till häst, vilket inte är fallet.
Förslagsställaren anser att medborgarförslaget bör behandlas snabbt, så att allt är
klart före turistsäsongen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från J Ekwall, 2016-02-22
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

