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Kf § 46

Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Då inga frågor ställs, förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för avslutad.
-----
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Dnr 2016-KLK0047

Underlag på lekplatser i Eksjö kommun – interpellation
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
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, vilken är
belägen ett fåtal meter från Eksjö-ån, nytt underlag. 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?
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Sixtensson (C) lämnar följande svar.
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens organ för miljötillsyn och miljöprövning
samt tillika byggnadsnämnd. Ansvaret för kommunens parkmark inklusive lekplatser
och övrig allmän platsmark ligger under kommunstyrelsen. För lekanordningar inom
skolområden ansvarar barn- och ungdomsnämnden tillsammans med Eksjö
kommunfastigheter AB. De lekplatser som finns inom kommunala bostadsområden
ägs och förvaltas av Eksjöbostäder AB.
Nämndens roll är att utöva den lagliga miljötillsyn som krävs och att i förekommande
fall besluta om bygglov. Verksamhetsansvaret för de aktuella frågorna ligger således
på andra. Nämnden har heller ingen möjlighet att förbjuda användning av olika
kemiska produkter.
Justerandes sign
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Kommunen måste beakta såväl de regler som gäller ur miljösynpunkt som de
föreskrifter som finns om tillgänglighet. Det finns inga lagliga hinder mot det
fallskyddsunderlag, benämnt Sureplay, som använts vid vissa lekplatser i kommunen.
Därmed är det upp till de som har verksamhetsansvaret att avgöra om detta material
ska användas eller inte.
I samma rapport från Kemikalieinspektionen som Eva Ekenberg hänvisar till står
också följande:
”Även om det förekommer särskilt farliga ämnen i konstgräs är det inte liktydigt med
en direkt risk för människors hälsa eller för miljön. Den direkta risken beror på i
vilken utsträckning människor och miljö exponeras för de farliga ämnena.
Hälsorisken för spelare är sannolikt liten.
De mätningar av inomhusluft och exponeringsberäkningar som gjorts indikerar att
det sannolikt innebär en liten hälsorisk att vistas och spela på konstgräsplaner med
gummi från återvunna däck. Exponeringen samt eventuella allergiska reaktioner är
dock dåligt undersökta. För en total hälsoriskbedömning behöver även exponering
för ämnen via andra källor, t.ex. bilavgaser, beaktas.”
Samma slutsatser bör man kunna dra även vad gäller vistelse på lekplatser med
likartat fallskyddsmaterial. Statens Provningsanstalt har i en rapport från 2014 uttalat
att emissionerna från fallskyddsmaterialet Sureplay är mycket låga och ligger under
gränsvärdena.
När det gäller tillgänglighet pekas följande på från Boverket:
”Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s
barnkonvention som Sverige har anslutit sig till. Det innebär bland annat att barns
miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga.”
Ur Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser och andra
anläggningar framgår att platser och områden ska utformas så att de blir användbara
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Lekplatser ska kunna
användas av både barn och vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
I Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder kan man läsa att hinder i form av
brister i lekplatsers utformning eller utrustning ska avhjälpas. Där framgår att brister,
som gör det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att alls
använda lekplatsen bör åtgärdas. Även brister som gör det svårt att vistas på
lekplatsen för föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga eller för andra
och som tar hand om barnen, bör åtgärdas. Detta har varit en viktig utgångspunkt i
förändringar av lekplatser i kommunen.
Uppgifter har inhämtats från barn- och ungdomssektorn, Eksjöbostäder AB,
samhällsbyggnadssektorn, samt Skog och Park om nuläget och planer framöver.
Inom barn- och ungdomssektorn finns enligt uppgift det aktuella underlaget dels vid
förskolan Slottet i Eksjö, dels vid Furulundsskolan i Mariannelund.
Justerandes sign
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Eksjöbostäder AB har fem lekplatser med liknande fallskydd som på Slottet. Eksjö
kommunfastigheter har, utöver Slottet och Furulundsskolan, fem lekplatser med
detta fallskyddsmaterial. Fallskyddsmaterial av det aktuella slaget är idag mycket
vanligt såväl i Sverige som i Europa. Materialet är certifierat enligt europeisk
standard sedan år 1997.
En större förändring planeras för lekplatsen i Vildparken främst i syfte att göra den
tillgänglighetsanpassad för funktionshindrade, men även för att göra en allmän
förnyelse. Fallskyddsmaterial typ Sureplay avses användas för att klara
tillgängligheten. Toalett kommer även att anordnas i närheten av lekplatsen.
För övriga lekplatser som förvaltas av Skog och Park kommer endast specialsand
eller bark att användas som fallskydd. Man bör dock komma ihåg att dessa material
inte ger rimlig tillgänglighetsanpassning.
En viktig aspekt ur miljösynpunkt är att Skog och Park under året avser att byta ut
alla befintliga gamla däckgungor. Dessa gungor finns i stort sett på alla lekplatser,
totalt ett tjugotal. Detta torde vara den mest angelägna åtgärden ur miljösynpunkt
på våra lekplatser.
Svar på frågor i interpellationen:
1) Det finns två olika underlag på lekplatsen i Stocksnäs, dels konstgräs med
produktnamnet Playground, ett så kallat multisportgräs av polyethylene,
återvunna petflaskor som fylls med tvättad sand, och dels Sureplay som är ett
fallskyddsunderlag. Sammansättningen framgår av det som står i
interpellationen. Kemikalieinspektionen utfärdar inget godkännande, utan man
får se det från andra hållet, det vill säga materialet är inte förbjudet.
Gummigranulat från återvunna bildäck uppfyller också de så kallade BASTAkriterierna som Trafikverket ställer för att sådant material ska få användas
enligt en rapport från Svenska Miljöinstitutet.
2) Enligt inhämtade uppgifter är det idag tolv lekplatser som har det aktuella
fallskyddsmaterialet.
3) I dagsläget är det endast planerat att anlägga samma typ av fallskyddsmaterial
på lekplatsen i Vildparken.
Slutsatsen är att det aktuella fallskyddsmaterialet är fullt möjligt att använda enligt
gällande regler. Kommunen har i detta avseende inga egna regler eller riktlinjer.
Skälet till att materialet kommit till användning på många håll och även i vår
kommun, är de krav kommunen har att följa när det gäller tillgänglighet. Val av
material görs av den som har verksamhetsansvar, med tillämpning av de regler som
gäller.
Beslutsunderlag

Interpellation från E Ekenberg, 2016-02-14
Svar från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Sixtensson, 2016-03-17
----Utdrag:
E Ekenberg
Justerandes sign
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Kf § 48

Information från hel- och delägda bolag
Beslut

Inga beslut fattas.
Ärendebeskrivning

Ordförande/vice ordförande i kommunens hel- och delägda bolag informerar om
verksamheten för 2015.
Vid dagens sammanträde lämnas redovisning från
- eksjö.nu, Bengt Wiman, ordförande, Marie Brask, VD
- Eksjö Stadshus AB, Annelie Hägg, ordförande
- Eksjö Energi AB, Johan Starck, ordförande
- Eksjö Energi Elit AB, Eksjö Elnät AB, Emeli Olaison, ordförande
- Eksjöbostäder AB, Rolf Abelsson, ordförande
- Eksjö Kommunfastigheten AB, Håkan Dufva, ordförande
- AB Eksjö Industribyggnader, Birgitta Karlsson, ordförande
- Itolv AB, Östen Johnsson, ordförande
-----
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Dnr 2016- KLK0088

Årsredovisning för kommunens hel- och delägda bolag
med revisionsberättelser
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret
2015, samt
att uppdra till ombuden att vid kommande årsstämmor godkänna resultat- och
balansräkningar och bevilja styrelse och VD i respektive bolag, ansvarsfrihet.
Diana Laitinen Carlsson (S), Annelie Hägg (C), Johan Starck (S), Lea Petersson
(MP), Mikael Andreasson (S), Carina Lindström (M), Lars Aronsson (S), Eva
Ekenberg (MP), Lennart Gustavsson (S), Ulf Björlingsson (M), Magnus Berglund
(KD), Björn Alm (M), Erling Johansson (C), Ingegerd Axell (S), Bo Bergvall (S),
Stig Axelsson (S), Håkan Dufva (KD), Ulf Svensson (SD), Lars Kyhlberg (C), Jan
Lindholm (M), Malin Jakobsson (S), Christina Bladh (S) och Anders Gustafsson
(M) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning

Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen Eksjö Stadshus AB,
Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, Eksjö Energi AB med
dotterbolagen Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi Elit AB, samt AB Eksjö
Industribyggnader och de delägda bolagen Eksjö Fordonsutbildning AB och
ITOLV AB, har lämnats.
Beslutsunderlag

ESAB beslut 2016-03-15 § 91
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-23, § 62
----Utdrag:
Ekonomiavd
Respektive ombud

Justerandes sign
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Dnr 2016-KLK0066

Bokslut och årsredovisning 2015 – avsättning till
resultatutjämningsreserv
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att av årets resultat avsätta 1 126 tkr till resultatutjämningsreserv.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 224 § 2013, antagit regler för hantering av
resultatutjämningsreserv (RUR) i Eksjö kommun.
När årets resultat överstiger 2 procent av skatteintäkter och bidrag har
kommunfullmäktige möjlighet att avsätta det som överstiger 2 procent till en
resultatutjämningsreserv. Resultatutjämningsreserven kan sedan användas när
konjunkturen är sämre och balanskravet inte uppnås. Kommunfullmäktige har alltså
möjlighet att använda resultat från goda tider vid sämre tider.
2015 uppgick årets resultat till 2,3 procent av skatteintäkter och bidrag. Det innebär
att kommunfullmäktige har möjlighet att avsätta den del som överstiger 2 procent av
skatteintäkter och bidrag till resultatutjämningsreserv efter justering för reavinster.
2015 uppgår möjlig avsättning till 1 126 tkr. Balanskravsutredningen är som följer
med avsättning till resultatutjämningsreserv:
Resultatutredning
Årets resultat
Avstämning balanskrav:
Reavinster avyttring anläggningstillgångar
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
Resultatutredning

2015
20 197
-1 316
18 881
-1 126
17 755
2015

2014

20 197

17 941

Reavinster avyttring anläggningstillgångar
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv

-1 316
18 881
-1 126

17 941
-933

Balanskravsresultat
Ackumulerad RUR

‐4 057

17 755

17 008

Årets resultat
Avstämning balanskrav:

Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen
Ledningsutskottet 2016-02-24--25, § 25
Kommunstyrelsen 2016-03-08, § 38
---_______________________________________________________________
Utdrag:
EkonomiC
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Dnr 2016-KLK0067

Bokslut och årsredovisning 2015 - överföring av avvikelser
i driftbudget och återstående anslag investeringsbudget
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond, varvid resultaten för politiska
organ (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder) ses som ett resultat,
att den nya överförmyndarnämndens negativa resultat 2015 inte belastar
resultatfonden då nämnden nyinrättats 2015 och nämndens budget med
uppstartskostnader första året inte överensstämt med uppdraget,
att bemanningsenhetens överskott på 332 tkr under året ska fördelas i resultatfond
till sociala sektorn,
att skriva av KLK kost och städenhetens negativa resultatfond på 1,3 mnkr inför
samgåendet med barn- och ungdomssektorn och sociala sektorn,
att samhällsbyggnadssektorns resultatfond ska följa regelverket om maximalt 5
procent av bruttobudget och minskas därför med 1,6 mnkr,
att återstående specialdestinerade medel från AFAs premieåterbetalning 2012 om 44
tkr för arbetskläder inom sociala sektorn tillförs sociala sektorns resultatfond,
att 5 mnkr av sociala sektorns negativa resultatfond avskrivs då sektorn uppnått
budgetbalans i bokslut 2015, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 45 § 2014,
att återstående specialdestinerade medel från AFAs premieåterbetalning under 2015
om 200 tkr får användas till avsett ändamål - fastighetsunderhåll, inom
samhällsbyggnadssektorn 2016,
att underskott om 278 tkr för IT inom tillväxt- och utvecklingssektorn täcks i
resultatfonden då liknande kostnader täckts för övriga sektorer i budget 2015 i
samband med utfördelning av centralt budgeterade IT-kostnader,
att 2016 tilläggsbudgetera 15,3 mnkr av återstående investeringsbudget 2015 med
fördelning enligt följande:
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn

Justerandes sign
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Ärendebeskrivning

Årets resultat - drift
Eksjö kommuns resultat för 2015 ger ett överskott om 20,2 mnkr. Överskottet är 2,5
mnkr högre än det budgeterade resultatet på 17,7 mnkr.
Förvaltningen/sektorerna har bedrivit verksamhet för netto 861,6 mnkr, vilket är 4,9
mnkr mindre än budgeterat (inklusive resultatfond), varav 0,6 mnkr är beviljade
åtgärder finansierade med tidigare återbetalda AFA-premier.
Kostnaden för pensioner har överskridit anslagen, kostnaden för avgiftsbestämd
pension har ökat liksom kostnaden för försäkringspremier och för förtroendevaldas
pensioner. Kostnaden för kapitalkostnader har överskridit budget liksom
lönekostnadsökningar på grund av höjt PO för unga.
Underskotten vägs upp av verksamheternas överskott och av återbetalda AFApremier från 2004.
Skatteintäkterna når inte upp till budgeterad nivå men utfallet i utjämningssystemen
väger upp övriga underskott. En trettondel eller 2,4 mnkr av statsbidraget för extra
kostnader för flyktingverksamhet 2015-2016 har bokförts under 2015.
Årets resultat motsvarar 2,3 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är högre än
det resultatmål på 2,0 procent som budgeterades för 2015.

Sektorernas avvikelse driftbudget

Sektorerna har förbrukat 1,4 mnkr under sina driftanslag, exklusive de 3,5 mnkr som
budgeterats för nyttjande ur resultatfond.
Enligt kommunfullmäktiges regler ska sektorerna redovisa den avvikelse som begärs
överförd till resultatfond.
Avvikelserna analyseras i samråd med ekonomiavdelningen som upprättar förslag till
bokslutsberedningen om överföring. Kommunfullmäktige beslutar om överföringen.
Det är sektorns totala avvikelse som regleras, inte enskilda verksamheters resultat.
Huvudregeln är att över-/underskott förs till sektorns resultatfond. Underskott ska
täcka de kommande tre åren. Sektorns resultatfond är begränsad till fem procent av
sektorns bruttobudget. Avsteg från reglerna till resultatfond och maxbelopp ska alltid
motiveras.
Övergripande samt politisk verksamhet
Vid överföring av årets resultat till resultatfond ses de politiska organen,
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna ihop resultatmässigt och
överförs till en gemensam resultatfond.
Förslag till beslut:
Att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond, varvid resultaten för politiska
organ(kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder) ses som ett resultat.
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Förutom årets resultat för respektive sektor begärs överföring till resultatfond för
följande:
AFA-medel
Efter bokslutet 2014 återstod 187 tkr (146 tkr för arbetskläder inom sociala sektorn
och 41 tkr för fastighetsunderhåll inom samhällsbyggnadssektorn) av återbetalda
AFA-premier från 2012 som beslutats gå till specifika ändamål. Beslut fattades av
kommunfullmäktige 2015 att dessa fick nyttjas 2015. Av dessa återstår 44 tkr för
arbetskläder inom sociala sektorn.
Under 2015 återbetalades 7 996 tkr i AFA-premier som inbetalats för 2004. Det
beslutades att av dessa skulle 2 500 tkr avse vägunderhåll, 200 tkr underhåll av
kommunägda fastigheter och 500 tkr underhåll av föreningsägda fastigheter. I
bokslutet 2015 är de 200 tkr som avsåg underhåll av kommunägda fastigheter inte
nyttjade och samhällsbyggnadssektorn begär att få nyttja dessa under 2016.
Under hösten 2015 har genomgång av kommunens investeringar och anläggningar
gjorts med förändrad redovisningsprincip till komponentavskrivning. I samband med
den förändrade principen ska beläggningsunderhåll ses som investering och inte drift
varför de AFA-medel som beviljats för beläggningsunderhåll fått bokföras som
investering.
Förslag till beslut:
Att återstående specialdestinerade medel från AFAs premieåterbetalning 2012 om 44
tkr för arbetskläder inom sociala sektorn tillförs sociala sektorns resultatfond.
Att återstående specialdestinerade medel från AFAs premieåterbetalning under 2015
om 200 tkr får användas till avsett ändamål, fastighetsunderhåll inom
samhällsbyggnadssektorn, 2016.
Bemanningsenheten
Förslag till beslut:
Att bemanningsenhetens överskott om 332 tkr under året ska tillföras sociala
sektorns resultatfond.
Överförmyndarnämnden, 462 tkr
Nämnden och organisationen tillsammans med Aneby kommun är ny från och med
2015. Osäkerheten i lagd budget har varit stor och reglering har skett till budget 2016.
Förslag till beslut:
Att den nya överförmyndarnämndens negativa resultat 2015 inte belastar
resultatfonden.
Revisionen
Ingen begäran utom överföring av resultatet till resultatfond.
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Kommunledningskontoret, 267 tkr
Begäran om täckning avser underskott hos räddningstjänsten på grund av branden i
Gamla stan, Eksjö.
I bokslut regleras resultatfonden i förhållande till sektorns totala resultat. Underskott
i vissa verksamheter vägs upp av överskott i andra. Kostnaden för en verksamhet
inom en sektor kan variera gentemot budget enskilda år. Någon täckning av
underskottet för den enskilda verksamheten föreslås därför inte.
Kommunledningskontoret kost- och städ
Ingen begäran utom överföring av resultatet till resultatfond.
Beslut finns att enhetens negativa resultatfond skulle skrivas av med 0,5 mnkr/år om
enheten uppnådde budgetbalans i bokslut. Budgetbalans uppnås inte på helårsbasis
men sett till enhetens resultat andra halvåret, med nytt livsmedelsavtal, så är
verksamheten anpassad till budgetutrymmet. Från och med 2016 kommer kosten att
delas och tillhöra barn- och ungdomssektorn respektive sociala sektorn. I samband
med detta kommer resultatfonden att fördelas mellan mottagande sektorer. För att
inte den nya organisationen ska belastas med en negativ resultatfond kan
huvudreglerna frångås och utgående resultatfond för kost och städ 2015 vara noll.
Förslag till beslut:
Att skriva av kost- och städenhetens negativa resultatfond inför samgåendet med
barn- och ungdomssektorn och sociala sektorn.
Samhällsbyggnadssektorn
Ingen begäran utom överföring av resultatet till resultatfond.
Samhällsbyggnadssektorns resultatfond efter överföring av resultatet 2015 skulle
överskrida maximalt tillåten resultatfond (5 procent av bruttobudget eller 2,4 mnkr).
En nedskrivning av sektorns resultatfond med 1,6 mnkr föreslås därför.
Förslag till beslut:
Att samhällsbyggnadssektorns resultatfond ska följa regelverket om maximalt 5
procent av bruttobudget och minskas därför med 1,6 mnkr.
Barn och ungdomssektorn, 1 400 tkr
Avseende 58 fler elever i grundskolan än vad som budgeterats enligt
befolkningsprognoser.
I bokslut regleras resultatfonden i förhållande till sektorns totala resultat. Underskott
i vissa verksamheter vägs upp av överskott i andra. Kostnaden för en verksamhet
inom en sektor kan variera gentemot budget enskilda år. Om ökningen är bestående
bör kommande budget justeras för detta. Någon täckning av underskottet för den
enskilda verksamheten föreslås därför inte.
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Sociala sektorn, 5 000 tkr
Förslag till beslut:
Att 5 mnkr av sociala sektorns negativa resultatfond avskrivs då sektorn uppnått
budgetbalans i bokslut 2015, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 45 § 2014,
samt
att återstående specialdestinerade medel från AFAs premieåterbetalning 2012 om 44
tkr för arbetskläder inom sociala sektorn tillförs sociala sektorns resultatfond.
Tillväxt- och utvecklingssektorn, 278 tkr
Avser IT-kostnader som inte täckts då budgeten omfördelats från centralt anslag i
kommunen till sektorernas anslag.
Övriga sektorer fick täckning i budget 2015 för IT-kostnaderna. De system som
fanns inom blivande tillväxt- och utvecklingssektorn missades vid fördelningen av
budgeten. För att hantera kostnader lika i alla sektorer föreslås att underskottet täcks
i bokslut 2015. Från och med 2016 har budgeten ökats för att täcka dessa kostnader.
Förslag till beslut:
Att underskott om 278 tkr för IT inom tillväxt- och utvecklingssektorn täcks i
resultatfonden då liknande kostnader täckts för övriga sektorer i budget 2015 i
samband med utfördelning av centralt budgeterade IT-kostnader.

Sektorernas avvikelse investeringsbudget

Att disponera för investeringar 2015, fanns fastställd budget från
kommunfullmäktige med 28,5 mnkr plus tilläggsbudget från tidigare överskott med
7,8 mnkr, totalt 35,9 mnkr. Av dessa användes 21,9 mnkr under 2015. Återstående
anslag är 14,0 mnkr medan anslag som begärs överflyttat är 15,3 mnkr.
Underskottet i kommunfullmäktiges budget för förnyelse av kommunfullmäktigesalen föreslås täckas av överskott inom kommunledningskontoret, samt inom kostoch städenheten.
Samhällsbyggnadssektorn begär att outnyttjat anslag om 0,2 mnkr för kartdatabas
inte förs med till 2016 utan avslutas.
Under hösten 2015 har genomgång av kommunens investeringar och anläggningar
gjorts med förändrad redovisningsprincip till komponentavskrivning. I samband med
den förändrade principen ska beläggningsunderhåll ses som investering och inte drift
varför de AFA-medel som beviljats för beläggningsunderhåll fått bokföras som
investering. Därför föreslås den täckning som planerades göras i driftbudgeten istället
täcks i investeringsbudgeten.
Sociala sektorn har under 2013-2014 investerat i sprinkleranläggningar på särskilda
boenden. 2014 användes ”förskott” på investeringsbudgeten vilket innebar att
budgeten överskreds 2014. Därför lämnas nu ett överskott om 1 mnkr i 2015 års
bokslut.
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Anslag om 0,2 mnkr överfördes från samhällsbyggnadssektorn till tillväxt- och
utvecklingssektorn för investering av infartsskyltar. Investeringen genomfördes inte
och anslaget föreslår tillväxt- och utvecklingssektorn att återföra till
samhällsbyggnadssektorn.
Förslag till beslut:
Att 2016 tilläggsbudgetera 15,3 mnkr av återstående investeringsbudget 2015 med
fördelning enligt följande:
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn

+ 1,2 mnkr
+ 11,7 mnkr
+ 0,1 mnkr
+ 1,9 mnkr
+ 0,4 mnkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Sammanställning av förslag till överföring
Ledningsutskottet 2016-02-24--25, § 26
Kommunstyrelsen 2016-03-08, § 39
----_______________________________________________________________
Utdrag:
EkonomiC
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Dnr 2016-KLK0058

Budget 2017-2018 verksamhetsplan 2019, direktiv
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa redovisat förslag till direktiv för budget 2017-2018 och verksamhetsplan
2019.
Ärendebeskrivning

Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget och
verksamhetsplan 2017-2019 vad gäller verksamhet och finansiella mål. Direktivet
utgår från kommunens vision och de av fullmäktige antagna programmen. Budget
och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under 3-års perioden ska arbeta för att
uppnå intentionen i visionen genom de mål som anges i programmen. Underlaget för
den politiska viljeinriktningen utöver vision och program har varit
kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet 2016-01-21.
Politisk viljeinriktning 2017-2019
De senaste positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska förstärkas. Detta görs
genom att arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för
människor och företag. Viktiga grundförutsättningar för detta är ett hållbart samhälle
ur miljömässig, ekonomisk och social aspekt med trygghet, god utbildning och
möjlighet till en stimulerande fritid.
En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte minst
genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och
evenemangsorter.
Kritiska faktorer för goda utvecklingsmöjligheter är i dagsläget integration,
kommunikationer samt tillgången på bostäder. Goda möjligheter för alla barn och
unga att utvecklas positivt i kommunen är en framgångsfaktor. Framtida
demografiska utveckling kräver att tillgång till god äldreomsorg säkerställs och för
framtida utvecklingsmöjligheter krävs att fokus inriktas mot klimat och energifrågor.
De beslut som tas idag får påverkan på möjligheter att bedriva verksamhet i
framtiden. Planering av organisation, investeringar och finansiering ska därför präglas
av långsiktighet.
Förvaltningen ska genomsyras av ett aktivt och framåtsyftande miljöarbete.
För att uppnå extra kvalitet för varje enskild individ ska förvaltningens sektorer
samverka utifrån ett helhetsperspektiv.
Förvaltningen ska arbeta för fördjupning och breddning av samarbetet med såväl
höglandskommunerna som regionen.
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Prioriterade mål
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen
särskilt beakta följande i budget och verksamhetsplan 2017-2019:
Inom området tillväxt och utveckling:
- Stärka och utveckla föreningslivet och näringslivet i hela kommunen
- Vidareutveckla kommunikationer för att underlätta tranporter och resande inom
och utom kommunen
- Öka och bredda tillgången till bostäder
Inom området hållbar utveckling:
- Effektiviserade transporter och minskad användning av fossila bränslen
- Miljöbelastningen från mat som serveras av kommunen ska minska
- Investerat kapital i gator och vägar ska bibehållas genom underhåll
Inom området omsorg och utveckling av barn och unga:
- Att alla barn och unga i hela kommunen får tillgång till utbildning av god kvalitet
som ger dem goda utvecklingsmöjligheter i livet
- Att prioritera insatser för barn i tidig ålder
- Full behovstäckning inom förskolan
Inom området omsorg och utveckling av vuxna:
- Säkerställa tillgång till äldreomsorg av god kvalitet utifrån behov och med valfrihet
Inom samtliga områden:
- Arbeta för ett inkluderade samhälle där alla har förutsättningar att utvecklas och
bidra med sina goda förmågor
Finansiella mål
- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under planperioden
- Det budgeterade överskottet ska enligt kommunfullmäktiges regler för god
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av skatteintäkter och
bidrag. Undantagsvis är det möjligt att budgetera lägre resultat än 2 procent ett
enskilt år (2017-2018) om resultatet 2015-2016 är högre än 2 procent på grund av
engångsstatsbidrag för kostnader i samband med ökat flyktingmottagande 2015-16.
Sammantaget 2015-18 ska resultatet vara i snitt 2 procent. Det budgeterade
överskottet 2017-19 ska, tillsammans med budgeten 2016 och bokslut 2010-2015,
vara i snitt minst 1,8 procent
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- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden
- För finansiellt sparande under planperioden ska 10 mnkr årligen avsättas 20172019
- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 75 procent
som långsiktigt mål
- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 40 procent
som långsiktigt mål
Uppdrag
Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de ekonomiska
förutsättningarna med ett skatteuttag och avgifter och som medborgarna uppfattar
som rimligt. Som underlag ska avvikelseanalys av kommunens verksamheter
avseende kvalitet och kostnader mot andra kommuner redovisas.
Sektorernas ramar för 2017 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2015. Dessa
ramar omprövas inte i grunden. Om förutsättningarna förändrats för sektorernas
verksamheter och/eller kommunens skatteintäkter och bidrag ska i underlaget
redovisas förändringar jämfört med då budgeten fastställdes och förslag till hur detta
ska hanteras.
För att skapa goda planeringsförutsättningar för verksamheterna ska underlaget vara
uppbyggt så att budgetramar kan fastställas ett drygt år före budgetåret. Sektorernas
ramar för 2018 ska alltså kunna fastställs av kommunfullmäktige i oktober 2016.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C), Diana Laitinen Carlsson (S) och Björn Alm (M) bifall till
kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och ekonomichef, 2016-02-02
Ledningsutskottets beslut 2016-02-16, § 11
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08, § 40
----Utdrag:
EkonomiC
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Dnr 2015-KLK0249

Aktiv integrering av nyanlända och snabbspår till jobb –
motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Ärendebeskrivning

Lars Aronsson (S), och Birgitta Johansson (S) framför i motion daterad 2015-10-15,
att det länge och ofta har pratats om olika integrationsformer för de nyanlända i
Eksjö kommun. För kommunens egen tillväxt och attraktivitet är det viktigt att de
nyanlända dels vill stanna kvar och bosätta sig i kommunen, dels att de snabbt
kommer in på arbetsmarknaden.
Motionärerna föreslår därför att Eksjö kommun, precis som Nässjö kommun redan
har gjort, arbetar upp ett samarbete med företagarna i kommunen. I Nässjö har
kommunen tillsammans med tre företagare på Södergården startat ett industri-SFI
(svenska för invandrare), där det erbjuds halvtid praktik på företag med en lärare från
lärcenter. Dessa platser har tillsatts bland de nyanlända på samma sätt som riktiga
arbeten. Arbetsförmedlingen har varit med i urval inför anställningsintervjuerna, och
näringslivsbolaget har varit en viktig del. Hos företagen har det varit väl förankrat
hos såväl ägare, som ledning och fackförbund.
Motionärerna är övertygade om att såväl individen själv, som företagen och
kommunen kommer att ha god nytta, både socialt och ekonomiskt, av ett sådant
samarbete.
Motionärerna yrkar därför:
- att Eksjö kommun, genom lämplig part, kontaktar Nässjö kommun för att få
mer information om projektet
- att kontakter tas med förfrågan till företagarna och dess fackförbund i Eksjö
kommun för att få dem med på ”banan”
- att snarast möjligt implementera ett liknande samarbete i Eksjö kommun
- att ansökan, vid behov, görs om kvarvarande medel ur kommunstyrelsens
integrationspott.
Kontakter har tagits med representanter för Nässjö Lärcentrum som har beskrivit
upplägg i deras projekt ”Industri-SFI”. Initiala kontakter har även tagits med
Arbetsförmedlingen för att klargöra deras roll i det aktuella projektet i Nässjö, samt
deras potentiella roll i ett framtida projekt i Eksjö. Kontakter med potentiella företag
har initierats, bland annat av näringslivsenheten.
EksjöVux har ansökt om medel ur kommunstyrelsens integrationspott för att starta
en utbildning där SFI kombineras med en yrkesutbildning på en arbetsplats där
deltagarna också kan göra praktik.
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Beslutsunderlag

Motion från L Aronsson och B Johansson, daterad 2015-10-15
Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-22, § 334
Tjänsteskrivelse från vuxenutbildningschef, 2016-02-03
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2016-02-17, § 19
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08, § 41
----_____________
Utdrag:
L Aronsson
B Johansson
EksjöVux
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Dnr 2016-KLK0003

Bygg ett kombinerat parkerings- och bostadshus på
bryggeritomten, kv. Gamla stan 1:1 i Eksjö - motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt förvaltningen att utreda frågan om parkeringshus, eller parkeringsdäck i
Eksjö stad, samt framtida användning av Bryggeritomten (del av Gamla stan 1:1) och
Trollemaden 1 i Eksjö, även vad avser bostäder, samt
att därmed förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning

Micael Carlsson (L) föreslår i motion daterad 2016-01-08, att ett kombinerat
parkerings- och bostadshus byggs på den så kallade Bryggeritomten, kvarteret Gamla
stan 1:1 i Eksjö. Motionären anser att 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 orationellt sätt som
markparkeringsplats. Vidare framför motionären att det finns ett stort behov av både
stadsnära parkeringsplatser och bostäder i centrala Eksjö.
Micael Carlsson föreslår att förvaltningen, i samverkan med Eksjöbostäder AB, får i
uppdrag att utreda möjligheterna att bebygga Bryggeritomten med ett parkeringshus i
två våningsplan. Ovanpå detta föreslås ett bostadshus uppföras, i ytterligare två
våningar i u-form med gårdsöppning mot ån. För enkelt och smidigt tillträde till
sjukhuset och dess entré föreslås att en välvd bro över ån anläggs, som leder från
parkeringshuset upp mot sjukhusets entré.
Motionären anser att parkeringshusdelen bör utföras i samarbete med Region
Jönköpings län som medfinansiär.
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 undre parkeringsplanet kan med fördel placeras något lägre än gatunivå,
vilket i kombination med stigningen av Västerlånggatan i nordsydlig riktning gör
huset mindre dominerande. Frågan har utretts tidigare och flera olika förslag har
tagits fram.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Ulf Svensson (SD) bifall till kommunstyrelsens beslut.
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Beslutsunderlag

Motion från M Carlsson, inkommen 2016-01-08
Kommunfullmäktiges beslut, 2016-01-21, § 5
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-02-17, § 29
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08, § 42
----Utdrag:
M Carlsson
Samhällsbyggnadssektorn
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Dnr 2016-SbN0008

Exploateringsavtal för del av Svinhusaberget 1 och
Sjöängen 1:2
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Eksjö kommun och Itolv AB om
exploatering av del av Eksjö Svinhusaberget 1 och Sjöängen 1:2 (Sjöhagen).
Ärendebeskrivning

För att möjliggöra exploatering av Svinhusaberget 1 och Sjöängen 1:2 har förslag till
exploateringsavtal mellan Eksjö kommun och Itolv AB upprättas.
Beslutsunderlag

Exploateringsavtal för del av Eksjö Svinhusaberget 1 och Sjöängen 1:2 (Sjöhagen)
Karta, ritningsnummer M-16.1–001, 2016-01-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-02-17, § 31
Kommunstyrelsen beslut 2016-03-23, § 43
----Utdrag:
Samhällsbyggnadssektorn
Itolv AB
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Dnr 2015-SbN0037

Nifsarp 1:12 del av - fastighetsförvärv
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överenskommelsen med ägaren till fastigheten Eksjö Nifsarp 1:18,
Jonas Håkansson, om fastighetsförvärv av del av fastigheten Nifsarp1:12.
Ärendebeskrivning

Förslag till fördelning av fastighetsförvärv av del av Nifsarp 1:12, liksom
överenskommelse om fastighetsförvärv med fastighetsägaren Jonas Håkansson, har
upprättats.
Beslutsunderlag

Ledningsutskottets beslut 2016-02-16, § 13
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-23, § 44
----Utdrag:
J Håkansson
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Dnr 2015-SbN0037

Nifsarp 1:12 del av - fastighetsförvärv
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överenskommelsen med ägaren till fastigheten Eksjö Nifsarp 1:20,
Anita Lindwall, om fastighetsförvärv av del av fastigheten Eksjö Nifsarp 1:12.
Ärendebeskrivning

Förslag till fördelning av fastighetsförvärv av del av Nifsarp 1:12, liksom
överenskommelse om fastighetsförvärv med fastighetsägaren Anita Lindwall, har
upprättats.
Beslutsunderlag

Ledningsutskottets beslut 2016-02-16, § 13
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08, § 45
----Utdrag:
A Lindwall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-03-23

Kf § 58

27 (50)

Dnr 2015-SbN0037

Nifsarp 1:12 del av - fastighetsförvärv
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt avseende Nifsarp 1:12 med Eksjö Fordonsutbildning AB.
Ärendebeskrivning

Förslag till fördelning av fastighetsförvärv av del av Nifsarp 1:12 har upprättats.
Eksjö Fordonsutbildning AB köper en area om ca 2 970 m2. Överenskommelse om
fastighetsförvärv har träffats med två andra fastighetsägare.
Beslutsunderlag

Ledningsutskottets beslut 2016-02-16, § 13
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08, § 46
----Utdrag:
Eksjö Fordonsutbildning AB
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Dnr 2015-KLK0231

Skydd mot olyckor – kommunens handlingsprogram
2015-2018
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2016, med tillhörande
delprogram ”operativa insatser”.
Ärendebeskrivning

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), SFS 2003:778, ska kommunens
handlingsprogram revideras en gång per mandatperiod. Handlingsprogrammet
beskriver hur kommunen avser att arbeta såväl skadepreventivt som
skadeavhjälpande mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser. Programmet ska
fastställas av kommunfullmäktige.
Som grund för programmet ska finnas en riskanalys som beskriver vilken riskbild
som finns i kommunen. Riskanalysen har reviderats av säkerhetsledningsgruppen
under 2015. Handlingsprogramet består av två delar; en allmän del som beskriver
målen för kommunens säkerhetsarbete och en operativ del som beskriver
kommunens operativa räddningsorganisation och dess förmåga.
I den allmänna delen beskrivs de prestationsmål som ska stödja programmets vision
om att ”det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i Eksjö kommun”.
I delprogrammet ”Operativa insatser” beskrivs vilken förmåga kommunens
organisation för räddningsinsatser ska ha såväl personellt som materiellt, samt vilken
service kommunen lämnar i samband med inträffade olyckor. I delprogrammet
beskrivs också hur kommunens räddningstjänstorganisation ska samverka med andra
för att kunna hantera stora olyckor såväl inom som utanför kommunen.
Handlingsprogrammet har delvis reviderats och förbättrats efter genomfört
samrådsförfarande.
Nivån på mål och åtgärder i handlingsprogrammets har utarbetats av
säkerhetsledningsgruppen, bestående av medlemmar från samtliga sektorer och
helägda bolag. Gruppens förslag på prestationsmål baseras på den riskanalys som
reviderats tidigare under hösten. I analysen har man valt att särskilt lyfta fram
följande olyckstyper:
• fallolyckor
• suicid
• trafikolyckor
• bränder
• drunkningsolyckor
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Trots ett väl fungerande skadepreventivt arbete kommer det alltid att inträffa
händelser då snabb hjälp behövs i form av insatser från samhället (polis, ambulans
och räddningstjänst).
Räddningstjänsten larmas årligen till ungefär 350 händelser, där misstanke om att
räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor finns. Avtal finns med
grannkommuner och flertal myndigheter om räddningstjänstsamverkan.
Utöver detta larmas enheter från räddningstjänsten vid andra nödlägen som till
exempel hjärtstopp, sjukvårdslarm och lyfthjälp till hemtjänsten enligt olika
samarbetsavtal. Räddningstjänstens resurser utgör även en viktig komponent i
kommunens krishanteringsförmåga. Dessutom används resurserna för fler akuta
uppdrag utan att ansvaret från andra myndigheter övertas.
De resurser som finns tillgängliga för insats utgörs i första hand av kommunens egen
brandpersonal. Efter beslut från räddningschefen kan även personal från övriga
sektorer, samt de kommunala bolagen användas om behov uppstår.
Genom en väl fungerande samverkan i samverkansorganet RäddsamF, bestående av
13 kommuner i Jönköpings län och Ydre kommun i Östergötlands län samt SOS
Alarm, kan övriga kommuners brandpersonal inom länet disponeras gränslöst genom
samverkansavtal.
I kommunen ska det i normalfallet finnas 18 brandpersonal i ständig beredskap. Vid
max tio procent av tiden kan styrkan tillfälligtvis minskas till 16. Brandstationer finns
i Eksjö, Hjältevad och Mariannelund.
Den enskilde får hjälp från kommunens räddningstjänst vid olyckor och andra
nödlägen. Hjälpen består dels av en förstainsats, som består av en eller flera personer,
och dels en styrkeuppbyggnad i nivåer upp till en samlad insats som består av de
taktiska enheter som krävs för att ha förmåga att klara att göra en effektiv insats vid
aktuell olycka.
Inriktningen av insatsförmågan är att snabbt komma till olycksplatsen med personal
för att bryta skadeutvecklingen i den tidiga delen av olycksförloppet och samtidigt
skicka enheter som hanterar olyckan i senare och eventuellt mer omfattande skede.
Stora olyckor kräver stor förmåga till samverkan och ledning av räddningsinsatser.
Dessa olyckor belastar också kommunen i sin helhet och kräver samverkan med
många myndigheter och organisationer.
Räddningstjänstens insatsförmåga och yttäckning utgör sedan många år tillbaka i
vissa fall förutsättningar för beviljade bygglov. Detta innebär att insatsförmågan inte
kan ändras utan att konsekvenserna för befintlig bebyggelse analyseras.
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Effektiva räddningsinsatser uppnås genom:
• att samhällets insatser kompletterar den enskildes förmåga
• en förmåga att snabbt bygga upp insatsens omfattning beroende på händelse
• en väl övad förmåga anpassad till aktuella risker
• samverkan mellan olika hjälpinstanser
• snabbhet i larmkedjan.
att kommunen:
• ser till att tillräckliga resurser finns
• inriktar insatserna på att rädda liv, egendom och miljö
• snabbt kan förmedla hjälpbehov till enheter som kan vara snabbt på plats
• har en förmåga att följa händelser i kommunen i samverkan med andra
organisationer och möjligheter till snabb respons vid akuta nödlägen.
Särskild satsning under mandatperioden:
• samverkan med övriga räddningstjänster inom RäddSamF, samverkande
myndigheter och andra aktörer ska utvecklas för att möta framtida krav på
effektivitet
• förmågan till räddningsinsatser vid omfattande olyckor ska utvecklas vad gäller
ledning och resurser. Möjligheter att ta emot nationell och internationell hjälp och
stöd ska utvecklas.
I delprogrammet operativa insatser föreslås en förändring av räddningstjänstens
organisation. Förändringen innebär att vaktstyrkan i Hjältevad minskas från ett befäl
och fyra brandmän till ett befäl och tre brandmän, en minskning med totalt tre
tjänster. Samtidigt kommer styrkan i Eksjö att ökas i motsvarande grad, det vill säga
en utökning med tre tjänster.
Motivet till den föreslagna minskningen i Hjältevad är det mycket besvärliga
rekryteringsläget där dessa tre tjänster i princip har varit vakanta i flera år. Motivet för
en utökning i Eksjö, är bland annat den riskbild som bland annat sjukhuset och
trästaden utgör, men också det faktum att med en sådan utökning kan viss
förstärning skickas till exempelvis Hjältevad, utan att acceptabel nivå för ett andra
larm i Eksjö underskrids.
Beslutsunderlag

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018
Tjänsteskrivelse från räddningschefen och beredskaps- och säkerhetssamordnare,
2016-01-21
Ledningsutskottets beslut 2016-02-16, § 12
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08, § 47
----Utdrag:
RäddningsC
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Dnr 2015-SbN0092

Lokala ordningsföreskrifter - revidering
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för Eksjö
kommun, innebärande tillägg till 9 §.
Ärendebeskrivning

I de lokala ordningsföreskrifterna finns bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Eksjö kommun ska upprätthållas utöver de bestämmelser som finns i
ordningslagen. Nuvarande lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige
1995-10-26, § 189, och har därefter reviderats 2013 och 2014.
Frågan om placering av marschaller utanför exempelvis affärer har uppstått och
föranlett förslag till revidering/tillägg av de lokala ordningsföreskrifterna.
Samhällsbyggnadsnämnden har remitterat förslaget till tillägg i de lokala
ordningsföreskrifterna till Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-12-16, § 315
Inkomna yttranden och förslag till revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-02-17, § 30
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08, § 48
----Utdrag:
Sbs
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Dnr 2015-KLK0263

Tillfälligt stöd från regeringen till kommuner och landsting
för hantering av rådande flyktingsituation – förslag till
fördelning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att tilläggsbudgetera extra statsbidrag om 29,3 mnkr 2016,
att tilläggsbudgetera sektorernas driftramar 2016 med följande belopp:
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Överförmyndaren
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Kommunstyrelsen
Ofördelat anslag (kommunstyrelsen)
Totalt

0,6 mnkr
0,2 mnkr
7,3 mnkr
1,9 mnkr
0,4 mnkr
18,2 mnkr
28,6 mnkr

att tilläggsbudgetera sektorernas investeringsramar sektorerna 2016 med följande
belopp:
Samhällsbyggnadssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Totalt

0,3 mnkr
0,4 mnkr
0,7 mnkr

att uppdra åt kommunstyrelsens presidium att tillsammans med Eksjöbostäders
presidium utreda Eksjöbostäders möjligheter till framtida bostadsbyggande, samt
att utredningen presenteras på kommunstyrelsens nästa sammanträde 2016-04-05.
Ärendebeskrivning

Eksjö kommun erhöll i december 2015 ett extra statsbidrag om 31,7 mnkr för
kostnader som kommunen har haft och kommer att ha under 2015-2016 på grund av
rådande flyktingsituation. Kommunstyrelsen uppdrog § 23 2016, till styrgruppen att
bereda ärendet till kommunstyrelsen 8 mars.
Förvaltningen har inventerat behov av extra resurser som har samband med
intentionen med statsbidraget. Extra budgetberedning har hållits 19 februari och
kommunstyrelsens presidium har lagt förslag till kommunstyrelsen.
Den del av det extra statsbidraget som hänförs till 2016, 29,3 mnkr, föreslås
tilläggsbudgeteras samtidigt som utökade resurser tilläggsbudgeteras till sektorerna
2016.
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En del projekt som tilläggsbudgeteras 2016 är tvååriga och behov av resurser för
detta 2017 får behandlas i budgetprocessen 2017-2019. Kvarvarande medel från
statsbidraget 2016 efter tilläggsbudgetering till sektorerna enligt förslag, föreslås
budgeteras som ett anslag hos kommunstyrelsen för reglering mot osäker
kostnadsutveckling 2016 med anledning av flyktingmottagandet.
Den del av anslaget som inte används under innevarande år, bidrar till ett positivt
resultat 2016 och ger därmed, enligt förslag till budgetdirektiv, möjlighet att
budgetera motsvarande lägre resultat kommande år och därmed också fördela
resurser från statsbidraget även 2017. I den mån investeringsbudget
tilläggsbudgeteras, ska årets resultat öka med motsvarande för att upprätthålla
principen om att investeringarna ska vara självfinansierade.
Av förvaltningens inventering föreslår presidiet prioritering av följande åtgärder.
Samhällsbyggnadssektorn, investering 0,3 mnkr
• Ökad satsning på lekplatser i kommunens mindre orter.
Tillväxt- och utvecklingssektorn, drift 0,6 mnkr
• Extra personalresurser till simhallen/Olsbergs Arena, ishallen, sporthallar
• Förstärkning av bibliotekarie i Mariannelund samt inköp av media
• Översättning av museets tre fasta utställningar samt stadsvandring till dari och
arabiska
Överförmyndaren, drift 0,2 mnkr
• Förstärkning av gode män och administration hos överförmyndaren
Barn- och ungdomssektorn, drift 7,3 mnkr, samt investering 0,4 mnkr
• Fortsatt arbete med kartläggning av elevers kunskapsnivå
• Resurser för öppen förskola i Mariannelund
• Resurser för öppen ungdomsverksamhet
• Socialpedagog på Furulundsskolan
• Studiehandledning via fjärrundervisning
• Förstärkning av modersmålsinsatser i grundskolan
• Inköp av media till skolbibliotek
• Hyra och inventarier på grund av volymökning Eksjö Gymnasium
Sociala sektorn, drift 1,9 mnkr
• Feriepraktikprojekt
• Kommunanställd stöd till asylsökande i östra kommundelen, stationerad i
Mariannelund
• Förstärkning av handläggare för arbete med ”glappet”
• Förstärkning handläggare för arbetsmarknadsåtgärder
Kommunstyrelsen, 0,4 mnkr
• Sökbart anslag för integration
Kommunstyrelsens ofördelade anslag, drift 18,2 mkr
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Med föreslagna beslut ökar sektorernas budgetramar med 10,5 mnkr. Resterande av
årets del av statsbidraget, 18,2 mnkr föreslås läggas i ett ofördelat anslag under
kommunstyrelsen. Anslaget kan användas till fördelning av resurser under året, då
kostnadsutvecklingen på grund av det ökade flyktingmottagandet är osäkert inom
flera områden. Den del av anslaget som inte används under innevarande år, bidrar till
ett positivt resultat 2016. Det är då möjligt att budgetera motsvarande lägre resultat
kommande år vilket ger utrymme att använda extra resurser till flyktingmottagande
även 2017.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C), Diana Laitinen Carlsson (S), Ulf Svensson (SD), Håkan
Dufva (KD) och Tomas Erazim (M) bifall till kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 23
Ledningsutskottets beslut 2016-02-19, § 24
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08, § 51
----Utdrag:
EkonomiC
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Dnr 2016-KLK0015

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:
Frida Westerström, Tony Leth, Iona Cederlöf, Arne Adolfsson, Inger Adolfsson och
Gunnel Ahlin.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från F Westerström, 2016-03-01
Medborgarförslag från T Leth, 2016-02-28
Medborgarförslag från I Cederlöf, 2016-02-28
Medborgarförslag från A Adolfsson, 2016-03-03
Medborgarförslag från I Adolfsson, 2016-03-03
Medborgarförslag från G Ahlin, 2016-03-11
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-03-23

Kf § 63

36 (50)

Dnr 2016-KLK0076

Gång-cykelväg mellan Dallundavägen – Furustigen,
medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Jarl Sturek, Eksjö framför i medborgarförslag daterat 2016-03-11, att stigen mellan
Dallundavägen och Furustigen rustas upp till den gång-cykelväg, som den redan nu
fungerar som.
Denna stig är den naturliga förbindelsen till skola och centrum för boende på
Furustigen, Granstigen med flera. Omvänt kan denna stig användas av gående och
cyklister från Västra och Östra Brudbadet vid besök på Skogskyrkogården.
Sträckan är endast 125 meter. Belysning behövs inte, men dränering och
uppgrusning, anser förslagsställaren, vore önskvärt.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från J Sturek, 2016-03-11
----Utdrag:
Ks
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Föregående mötesprotokoll
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att protokollet anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från föregående sammanträde 2016-02-25 redovisas.
-----
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Dnr 2016-KLK0074

Avsägelse av uppdrag, Kerstin Robertsson (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Kerstin Robertsson (M), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning

Kerstin Robertsson (M), avsäger sig från och med 2016-07-01 sina uppdrag som
ordförande i socialnämnden, samt som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Avsägelse från Kerstin Robertsson, 2016-03-02
-----
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Dnr 2016-KLK0074

Val av ny ordförande i socialnämnden efter Kerstin
Robertsson (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ordförande i socialnämnden efter Kerstin Robertson (M) från och med
2016-07-01 till och med 2018-12-31, utse Marie-Louise Gunnarson (M).
Ärendebeskrivning

Kerstin Robertson (M) avsäger sig bland annat sitt uppdrag som ordförande i
socialnämnden från och med 2016-07-01.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-03-23, § 15
----Utdrag:
M-L Gunnarsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-03-23

Kf § 67

40 (50)

Dnr 2016-KLK0074

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Kerstin
Robertsson (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Kerstin Robertson (M) från och med
2016-07-01 till och med 2018-12-31 utse Marie-Louise Gunnarsson.
Ärendebeskrivning

Kerstin Robertson (M) avsäger sig bland annat sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen, från och med 2016-07-01.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-03-23, § 16
----Utdrag:
M-L Gunnarsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-03-23

Kf § 68

41 (50)

Dnr 2015-KLK0309

Avsägelse av uppdrag, Agneta Sköldunger (C)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Agneta Sköldunger (C), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning

Agneta Sköldunger (C) avsäger sig 2015-12-28 sina uppdrag som suppleant i
Eksjö Kommunfastigheter AB, från och med årsstämman 2016, samt som
suppleant i Eksjöbostäder AB, från och med årsstämman 2016.
Beslutsunderlag

Avsägelse från Agneta Sköldunger, 2015-12-28
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-03-23

Kf § 69

42 (50)

Dnr 2015-KLK0309

Val av ny suppleant i Eksjö kommunfastigheter AB efter
Agneta Sköldunger (C)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till suppleant efter Agneta Sköldunger (C) i Eksjö kommunfastigheter AB från
och med ordinarie årsstämma 2016 till och med ordinarie årsstämma 2019, utse Inger
Axelsson (C).
Ärendebeskrivning

Agneta Sköldunger (C) avsäger sig 2015-12-28 bland annat sitt uppdrag som
suppleant i Eksjö kommunfastigheter AB, från och med årsstämman 2016.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-03-23, § 17
----Utdrag:
I Axelsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-03-23

Kf § 70

43 (50)

Dnr 2015-KLK0309

Val av ny suppleant i Eksjöbostäder AB efter Agneta
Sköldunger (C)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant efter Agneta Sköldunger (C) i Eksjöbostäder AB från och med
ordinarie årsstämma 2016 till och med ordinarie årsstämma 2019, utse Inger
Axelsson (C).
Ärendebeskrivning

Agneta Sköldunger (C) avsäger sig 2015-12-28 bland annat sitt uppdrag som
suppleant i Eksjöbostäder AB, från och med årsstämman 2016.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-03-23, § 18
----Utdrag:
I Axelsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-03-23

Kf § 71

Dnr 2016-KLK0039

Avsägelse av uppdrag, Caritha Dam Larsen (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Caritha Dam Larsen (S) samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning

Caritha Dam Larsen (S) avsäger sig 2016-02-04 sitt uppdrag som ersättare i
Överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag

Avsägelse från Caritha Dam Larsen, 2016-02-04
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44 (50)

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-03-23

Kf § 72

45 (50)

Dnr 2016-KLK0039

Val av ny ersättare i Överförmyndarnämnden efter
Caritha Dam Larsen (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i Överförmyndarnämnden efter Caritha Dam Larsen (S), utse
Berit Nilson (S).
Ärendebeskrivning

Caritha Dam Larsen (S) avsäger sig 2016-02-04 sitt uppdrag som ersättare i
Överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-03-23, § 19
----Utdrag:
B Nilson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-03-23

Kf § 73

46 (50)

Dnr 2016-KLK0077

Eksjö kommun bör omgående inleda lobbyarbete för att
Mariannelund ska utses till huvudort i en ny region –
medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

xx, framför i medborgarförslag 2016-03-10, att Eksjö kommun omgående bör inleda
lobbyarbete för att Mariannelund ska utses till huvudort i en ny region.
Förslagsställaren noterar att eftersom ”centraliseringsivrarna” i landet redan har
bestämt sig för en ny regionindelning i Sverige, måste vi förbereda oss på detta
scenario. På kartan över region Småland-Östergötland kan ses att Mariannelund
ligger precis mitt i regionen till skillnad från perifert lokaliserade nuvarande
residensstäder. Mariannelund har dessutom sedan länge naturligt kontaktnät över
länsgränserna mot Kalmar och Östergötlands län, samt nära till Kronobergs län.
Mariannelund som centralort skulle neutralisera striden om vilken residensstad som
ska vara kvar och öppna för nytänkande och göra verklighet av tanken på att ”Hela
regionen ska leva”.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från xx, 2016-03-10
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-03-23

Kf § 74

47 (50)

Dnr 2016-KLK0084

Jobba och lobba för att Eksjö blir regionhuvudstad i en
eventuell Östra Götalandsregion - motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Magnus Berglund (KD) framför i motion daterad 2016-03-16 att kommunen ska
jobba och lobba för att Eksjö blir regionhuvudstad i en eventuell Östra
Götalandsregion.
I motionen framkommer att sannolikheten för att det blir en ny Östra
Götalandsregion bestående av Småland-Öland-Östergötland betydligt ökade i och
med indelningskommitténs förslag, som presenterades 2016-03-09. Den geografiska
och befolkningsmässiga mittpunkten i en sådan region skulle hamna inom eller nära
Eksjö kommun.
För att få en acceptans för en sådan region måste de administrativa och regionala
funktionerna fördelas mellan i första hand de fyra tidigare reseidensstäderna. Då kan
man få en balanserad flerkärnig region. Som en mycket god kompromiss mellan de
fyra ingående länen skulle regionparlamentet ha sina sammanträden förlagda till
centralt belägna Eksjö.
Eksjös konkurrenter om denna funktion skulle kunna vara Nässjö, Vetlanda eller
Vimmerby.
Beslutsunderlag

Motion från Magnus Berglund (KD), 2016-03-16
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-03-23

Kf § 75

48 (50)

Dnr 2016-KLK0091

Vad gör man om en kollega dricker för mycket alkohol? –
motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Mats Danielsson (M) och Malin Jakobsson (S) framför i motion daterad 2016-03-21,
bland annat att enligt statistik från ALNA (tidigare förkortning för AlkoholLäkemedel-Narkotika och Arbetsmiljö), beräknas att man i ett företag som har 100
anställda i snitt har 14 personer med skadligt bruk av alkohol, vilket kostar företaget
cirka 700 tkr. 20 procent av den vuxna befolkningen har en riskabel
alkoholkonsumtion.
Missbruk förekommer på de flesta arbetsplatser. En drog- eller alkoholpåverkad
person är en arbetsmiljörisk för sig själv och andra. Formellt är det arbetsgivaren som
är ansvarig och har en skyldighet att vidta åtgärder så snart någon upptäcker eller
misstänker missbruk. Men det är i regel de närmaste kollegorna som
uppmärksammar signalerna på missbruk. Därför är det viktigt att man vet hur man
ska gå till väga för att hjälpa sin närmaste kollega eller vän.
Om vi som arbetsgivare lyfter frågan och ger de anställda möjlighet till självreflektion
genom information och kunskap kan många problem lösas innan de växer sig stora.
Detta gör att vi kan minska lidandet för den drabbade individen.
Motionärerna föreslår att alla anställda och förtroendevalda i Eksjö kommun ska
erbjudas en utbildning i hur man känner igen signalerna för ett beroende, liksom hur
man går till väga när man misstänker att en vän eller kollega missbrukar alkohol eller
droger.
Beslutsunderlag

Motion från M Danielsson (M) och M Jakobsson (S), 2016-03-21
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-03-23

Kf § 76

49 (50)

Dnr 2016-KLK0089

Direktiv för ombud att redovisas vid ordinarie årsstämma
2016
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att upprättade direktiv ska redovisas vid ordinarie bolagsstämma 2016 för de
kommunala bolagen.
Ärendebeskrivning

En sammanställning över beslut som fattats av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och styrelsen för Eksjö Stadshus AB sedan föregående års
ordinarie bolagsstämma har upprättats och redovisas. Sammanställningarna ska
redovisas av utsedda ombud vid respektive bolagsstämmor.
Beslutsunderlag

Direktiv för ombud med Eksjö Energi AB
Direktiv för ombud med Eksjöbostäder AB
Direktiv för ombud med Eksjö Kommunfastigheter AB
Direktiv för ombud med AB Eksjö Industribyggnader
Direktiv för ombud med Eksjö Fordonsutbildning AB
Direktiv för ombud med Eksjö Stadshus AB
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-23, § 62
----___________________________________________________________________________

Utdrag:
Resp ombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

