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Lea Petersson (MP)
Per Sixtensson (C)
Björn Alm (M)
Birgitta Johansson (S) förhindrad. Ersättare Lennart Gustavsson (S)
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Kf § 77

Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Då inga fler frågor ställs, förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för avslutad.
-----
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Dnr 2016-KLK0093

Årsredovisning 2015 med sammanställd redovisning
(koncernredovisning)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Årsredovisning 2015 med sammanställd redovisning
(koncernredovisning).
Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Eksjö kommun 2015 med sammanställd redovisning
(koncernredovisning) har upprättats.
Av årsredovisningen framkommer bland annat att kommunkoncernens totala
resultat före skatt för 2015 uppgår till 34,7 mnkr. Eksjö kommuns bokslut 2015
redovisar ett resultat om 20,2 mnkr mot budgeterat 17,7 mnkr (2,1 procent av
skatteintäkter och utjämningsbidrag mot budgeterat resultatmål om 2 procent).
Verksamheternas nettokostnader uppgår till 861,6 mnkr, vilket är 4,9 mnkr lägre än
budgeterat, varav 0,6 mnkr är beviljade åtgärder finansierade med tidigare
återbetalda AFA-premier.
Nettoinvesteringarna 2015 uppgår till 21,9 mnkr, vilket är 3 mnkr lägre än
snittnivån de senaste åren. Flera objekt har inte hunnit genomföras under året.
Nettoinvesteringsvolymen under den senaste femårsperioden är i genomsnitt cirka
26 mnkr. Den finansiella målsättningen att investeringarna ska självfinansieras till
100 procent har uppfyllts.
Målet för finansiellt sparande om 10 mnkr uppnås med ett positivt kassaflöde om
22,7 mnkr. Målet att soliditeten årligen ska stärkas, uppnås inte då soliditeten
minskat från 64,9 till 63,6 procent. Sänkningen kan hänföras till en ökning av korta
skulder orsakad av det extra statsbidrag för flyktingmottagning 2015-2016, som
betalades ut i december 2015. Statsbidraget har skuldförts med tolv trettondedelar
eller 29,3 mnkr 2015.
I dokumentet redovisas även verksamheternas uppfyllelse av målen i det styrkort
som kommunstyrelsen har fastställt för balanserad styrning.
Beslutsunderlag

Eksjö kommuns årsredovisning 2015
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 67
----__________________________________________________________
Utdrag:
Ekonomiavdelning
Justerandes sign
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Dnr 2016-KLK0100

Revisionsberättelse och kommunfullmäktiges
ansvarsprövning för verksamhetsåret 2015
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015,
att bevilja samhällsbyggnadsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015,
att bevilja barn- och ungdomsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015,
att bevilja socialnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015,
att bevilja tillväxt- och utvecklingsnämnden och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015,
att bevilja överförmyndarnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015,
att bevilja kommunfullmäktiges beredning och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015,
att godkänna årsredovisning för 2015.
Ingbritt Martinsson (C) är ordförande vid beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden, då Anders Gustafsson (M)
anmäler jäv.
Annelie Hägg(C), Diana Laitinen Carlsson (S), Tomas Erazim (M), Johan
Starck (S), Bo Bergvall (S), Maria Havskog (C), Mikael Andreasson (S), Carina
Lindström (M), Elisabeth Werner (SD), Nils-Gunnar Karlson (KD), Ulla Hägg
(S), Ulf Bardh (C), Björn Alm (M), Lars Aronsson (S), Lea Petersson (MP),
Per Sixtensson (C), Ronny Jakobsson (S), Stellan Johnsson (C), Annelie
Sjöberg (M), Lennart Gustavsson (S), Bengt Koltman (C), Ingegerd Axell (S),
Kerstin Robertsson (M), Anita Karlsson (SD), Bertil Granman (S), BoKenneth Knutsson (C), Mats Danielsson (M), Christina Bladh (S), Nils-Åke
Friman (MP) och Sylvia Karlsson (C), deltar inte på grund av jäv i beslutets 1:a
att-sats angående ansvarsprövning för kommunstyrelsen,
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Per Sixtensson (C), Carina Lindström (M), Johan Starck (S), Magnus Berglund
(KD), Sylvia Karlsson (C), Nils-Åke Friman (MP), deltar inte i beslutets 2:a attsats angående ansvarsprövning för samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv,
Bo Kenneth Knutsson (C), Annelie Sjöberg (M), Ingegerd Axell (S), Ingbritt
Martinsson (C), Ingrid Ottosson (S) deltar inte i beslutets 3:e att-sats angående
ansvarsprövning för barn- och ungdomsnämnden på grund av jäv,
Kerstin Robertson (M), Sandra Mulaomerovic (C), Ronny Jakobsson (S),
Anders Pansell (KD), Viking Ottosson (S), Marie-Louise Gunnarsson (M), Ulf
Bardh (C), Carina Stende (S), deltar inte i beslutets 4:e att-sats angående
ansvarsprövning för socialnämnden på grund av jäv,
Björn Alm (M), Maria Havskog (C), Lars Aronsson (S), Bengt Koltman (C),
Mikael Andreasson (S), Ulf Björlingson (M), Micael Carlsson (L), Stig Axelsson
(S) deltar inte i beslutets 5:e att-sats angående ansvarsprövning för tillväxt- och
utvecklingsnämnden på grund av jäv,
Anders Gustafsson (M) och Viking Ottosson (S), deltar inte i beslutets 6:e attsats angående ansvarsprövning för överförmyndarnämnden på grund av jäv,
Ulf Svensson (SD), Sandra Mulaomerovic (C), deltar inte i beslutets 7:e att-sats
angående ansvarsprövning för kommunfullmäktiges beredning på grund av jäv.
Ärendebeskrivning

Revisionens ordförande Stig Andersson redovisar den granskning som har
skett av den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och
fullmäktigeberedningar, samt i kommunens företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
mål, beslut och riktlinjer, samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i
verksamheten, samt för återredovisning i fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper, samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål, samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisonssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisonsreglemente. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionen har granskat delårs- och årsredovisning, haft särskilda möten med
kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden, samt genomfört sju
fördjupade granskningar.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2015
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 67
----Utdrag:
Respektive styrelse, nämnd
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Dnr 2016-KLK0099

Prövning om bolagen följt den kommunala kompetensen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag
som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i enligt 3 kap 17 o 18
§§ KL, under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Kommunstyrelsen har under året följt de helägda bolagens verksamhet och tagit del
av den ekonomiska redovisningen som lämnats vid ägarsamråd, och har 2016-04-05
§ 68 beslutat att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i bolagen under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet i
ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag

ESAB beslut 2016-03-15, § 91, 92
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 68, 69
-----
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Dnr 2016-KLK0095

Granskning av integrationsarbetet –
revisionsrapport
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera rapporten till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av
integrationsarbetet i Eksjö kommun.
Iakttagelser och rekommendationer sammanfattas i en rapport från kommunens
revisorer, där svar önskas senast 2016-05-31.
Revisionen rekommenderar att:
- kommunstyrelsen fortsätter utveckla mål för integrationsarbetet
- socialnämnden årligen följer antalet nyanlända och ensamkommande som
kommer ut i egen försörjning efter etableringstiden
- barn- och ungdomsnämnden årligen följer resultaten för de
ensamkommande och nyanlända i grund- och gymnasieskolan
- socialnämnden i ett mycket tidigt skede lyfter vikten av en egen försörjning,
då vår uppföljning visar att en stor andel nyanlända har försörjningsstöd
efter etableringstiden.
Beslutsunderlag

Granskningsrapport från Deloitte AB, mars 2016
Kommunrevisionens missiv, 2016-03-16
----Utdrag:
Ks
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Dnr 2015-KLK0289

Granskning av miljö- och livsmedelstillsyn –
revisionsrapport
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av
miljö- och livsmedelstillsyn inom samhällsbyggnadsnämnden i Eksjö kommun.
Iakttagelser och rekommendationer sammanfattas i en rapport från kommunens
revisorer.
Revisionens bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden inte fullt ut bedriver
tillsynverksamheten på ett ändamålsenligt, och på ett ekonomiskt tillfredsställande,
sätt.
Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderas att:
-

Utveckla planering och uppföljning till att omfatta både tid och antal
inspektioner för miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn.
Införa enhetliga rutiner för tidrapportering på objektsnivå avseende objekt
som debiteras årsavgifter.
Införa rutiner för uppföljning av nedlagd tid i förhållande till de avgifter
verksamhetsutövarna betalar.
Fastställa mål för kostnadstäckningsgraden och öka debiteringsnivån, samt
arbeta för en ökad kostnadstäckningsgrad i verksamheten.

I kommunstyrelsens yttrande har svårigheter och möjligheter till förbättringar enligt
revisionens rekommendationer, sammanställts.
Bland annat framkommer att samhällsbyggnadsnämnden årligen beräknar
timavgifterna så att de ska motsvara tillsynskostnaderna. Idag används en äldre
beräkningsmodell skapad av SKL. Nya beräkningsmodeller och en beräkning med
dessa nya beräkningsmodeller kan tas fram och jämföras med den nuvarande. Vad
som skiljer modellerna åt tas fram, och den som bäst speglar verksamheten får bli
gällande modell framöver.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att se över förutsättningarna att ytterligare öka
debiteringsnivån och kostnadstäckningen i verksamheten. Därefter får man pröva
vilka åtgärder som kan vidtas för att öka kostnadstäckningen, om den visar sig vara
för låg.
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Kostnadstäckningsgraden kan höjas genom att öka debiteringsnivån, men även
genom att minska handläggningstiden på ärendegrupper som inte kan finansieras
genom avgifter. Att omprioritera ärendehanteringen kräver emellertid ett politiskt
ställningstagande.
Beslutsunderlag

Granskning av miljö- och livsmedelstillsyn inom samhällsbyggnadsnämnden,
Deloitte AB, november 2015
Missiv från kommunrevisionen, 2015-11-13
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 357
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-03-16, § 64
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 70
Kommunstyrelsens yttrande 2016-04-12
----Utdrag:
SbS
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Dnr 2016-KLK0087

Fastighetsköp Ciselören 1 (Forsellska gården), Eksjö
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Eksjö Stadshus AB förvärvar aktierna i Byggnadsfirma Stridh och
Son AB till en preliminär köpeskilling om 14 872 838 kr, och i övrigt enligt de
villkor som framgår av upprättat aktieöverlåtelseavtal, samt
att som aktieägartillskott till Eksjö Stadshus AB anslå 15 mkr från kommunens eget
kapital, varvid noteras att aktieägartillskottet kan komma att behöva justeras efter
bestämmande av den slutliga köpekillingen i enlighet med vad som framgår av
aktieöverlåtelseavtalet.
Ärendebeskrivning

Byggnadsfirma Stridh och Son är ägare till fastigheten Eksjö Ciselören 1.
Byggnaderna på fastigheten totalförstördes av brand den 16 augusti 2015, därefter
har rivning av byggnadsresterna genomförts.
Ett flertal kontakter har efter branden tagits mellan nuvarande ägare till bolaget och
kommunens företrädare. Kontakter har också tagits med det berörda
försäkringsbolaget, länsstyrelsen och länsmuseet för att diskutera ärendets vidare
hantering.
Efter förhandling har överenskommelse träffats, innebärande att kommunen,
genom Eksjö Stadshus AB, övertar aktierna i det bolag som äger fastigheten.
Bolaget äger endast fastigheten Ciselören 1. I bolaget finns dessutom vissa
omsättningstillgångar.
Kommunens avsikt med förvärvet bör vara att det inom fastigheten åter ska
uppföras bostads- och affärshus med likartad omfattning som tidigare. Ny byggnad
måste dock uppföras i enlighet med de byggregler som gäller idag. Bedömningen är
att ny bebyggelse bör kunna ske med tillämpning av gällande detaljplan.
Länsstyrelsen har beslutat att byggnadsminnesförklaringen fortfarande gäller i de
delar som avser källare, stenläggning och vårdträd. Länsstyrelsen avser också att
följa den fortsatta hanteringen av ärendet.
I och med kommunens förvärv av bolaget övertar kommunen också indirekt den
försäkring som gäller för fastigheten. Det finns i dagsläget ingen möjlighet att
bedöma hur mycket pengar som försäkringen kommer att ge i samband med att ny
bebyggelse uppförs. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad och byggnaden var till stora
delar välrenoverad och i övrigt i gott skick vad gäller ytskikt och installationer. Det
är inte förrän i samband med en nyproduktion, som försäkringsbeloppet kan
fastställas.
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Bedömningen är dock att nettokostnaden för kommunen blir lägre med föreslaget
upplägg än om kommunen enbart köper fastigheten (tomten) och bygger ett nytt
bostads- och affärshus där.
Kommunen lämnar ett aktieägartillskott till Eksjö Stadshus AB för finansiering av
bolagsköpet, varför ingen extern upplåning i kommunkoncernen krävs.
Yrkande

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

ESAB beslut 2016-03-15, § 93
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 71
----Utdrag:
Byggnadsfirma Strid och Son AB
ESAB
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Dnr 2016-KLK0086

Investering Hults förskola
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att finansiering av ny volymbyggnad sker genom aktieägartillskott från
kommunen med 4 000 tkr, samt
att Eksjö Kommunfastigheter AB vid beräkning av hyresnivån för Hults förskola,
ska ta hänsyn till aktieägartillskottet. Den tillkommande kostnaden om 4 000 tkr,
ska inte inkluderas vid beräkning av hyresnivå.
Ärendebeskrivning

Hults förskola behöver större lokaler, vilket kommer att lösas genom inköp av en
volymbyggnad med plats för en förskoleavdelning.
Lokalen kommer att ianspråktas från och med hösttreminen 2016. Eksjö
Kommunfastigheter AB tar fram. Kalkylerad kostnad för hela projektet är 4 000
tkr. I projektet ingår installation av vatten och el, iordningsställande av mark,
volymbyggnad, samt mindre justeringar på gården runt den nya byggnaden.
Styrelsen för Eksjö Kommunfastigheter AB föreslår att finansiering sker genom att
hyresgästen, det vill säga kommunen, lämnar aktieägartillskott till Eksjö Stadshus
AB, som i sin tur lämnar det vidare till Eksjö Kommunfastigheter AB.
Vid beräkning av hyresnivån som Eksjö Kommunfastigheter AB ska debitera
kommunen, ska hänsyn tas till aktieägartillskottet. Därmed ska den tillkommande
kostnaden om 4 000 tkr, inte inkluderas vid beräkning av hyresnivån.
Beslutsunderlag

ESAB beslut 2016-03-15, § 92
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 72
----Utdrag:
EKFAB
ESAB
BuS
EkonomiC

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-KLK0085

Del av Nannylund 4, försäljning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att inriktningen är att sälja del av Nannylund 4 till ITolv AB.
Ärendebeskrivning

Landstinget/Regionen bedrev tidigare verksamhet på Nannylund. Därefter köpte
Eksjö kommun området 2015. Nannylund är möjligt att utveckla till ett nytt
bostadsområde.
I maj 1995 bildades bolaget ITolv AB. Samma år byggde ITolv AB om den gamla
militäranläggningen till skolor, kontor, lägenheter och HVB-boende. ITolv AB ägs
av tre delägare där Eksjö Stadshus AB äger 35 procent, PEAB 35 procent, och Leif
Sundsvik 30 procent.
Genom en försäljning av del av Nannylund 4 till ITolv AB, får kommunen en
samarbetspartner, som tillsammans med det kommunala bostadsbolaget
Eksjöbostäder, utgör den kompetens och resurs som krävs för att säkerställa de
behov av främst hyreslägenheter, som är nödvändiga för att klara av tillväxten av
befolkning i Eksjö tätort.
Kommunen har behov av cirka 50 nya lägenheter per år. Eksjöbostäder kommer
under kommande femårsperiod att stå för en produktion av 25 lägenheter per år,
genom den satsning som görs i kvarteret Lunden. Genom samverkan med ITolv
AB och införlivandet av Nannylund i verksamheten, ges möjlighet att i området
årligen producera minst ytterligare 25 lägenheter per år. Samarbetet innebär även att
investeringsbehovet minskar för det kommunala bolaget.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens beslut.
Kommunfullmäktiges presidium informerar om att beslutsunderlaget idag inte är
komplett för att kunna fatta beslut. Kommunfullmäktige föreslås därför endast ta
ett inriktningsbeslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-21

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektören, daterad 2016-03-07
Ledningsutskottets beslut 2016-03-15, § 30
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 73
----Utdrag:
ITolv AB
ESAB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-Sbn0010, 2015-000366

Detaljplan för del av Talludden – antagande
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Talludden enligt plan- och bygglagen 5 kap. 27 §.
Ärendebeskrivning

Talludden är ett område som omfattas av detaljplan och består av grovplanerad
tomtmark avsedd för försäljning till villatomter. Strax söder om området ligger
Talluddasjön och norr om området ligger Aborraviks-området.
Detaljplaneförändringen syftar i huvudsak till att justera byggrätterna inom
befintligt bostadsområde för att kunna tillåta tvåplanshus. Planen tillåter idag endast
enplansbebyggelse inom del av området, vilket inte efterfrågas i samma
utsträckning.
Planen syftar även till att upphäva två tomter som delvis placerats på olämplig
mark. Dessa två tomter berörs i begränsad omfattning av en äldre barkdeponi. De
tillförs naturmarken som löper runt Talluddaområdet.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-06-10, § 166, 2015-08-19, § 182,
2015-10-14, § 248, 2015-12-16, § 319, 2016-03-16, § 56
Plan- och genomförandebeskrivning, 2016-03-08
Utlåtande efter granskning, 2016-03-07
Plankarta, 2016-03-08
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 74
----Utdrag:
SbS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-0331, 2015-000419

Detaljplan för Västanå 4, Höglandssjukhuset – antagande
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättad detaljplan för Västanå 4, Höglandssjukhuset enligt plan- och
bygglagen 5 kap. 27 §.
Ärendebeskrivning

Dåvarande samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-06-11, § 135, att mot
bakgrund av begäran från Landstinget i Jönköpings län (numera Region
Jönköpings län) lämna planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap. 2 §, samt att
upprätta förslag till detaljplan för ändamålet.
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för utveckling av
sjukhusområdet i enlighet med generalplanen och möjliggöra byggnation av
parkeringshus/-däck inom fastigheten Eksjö Västanå 4.
Granskningsskedet har pågått under perioden 2016-01-23 till 2016-02-15.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag

Begäran om planbesked, 2014-05-30
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-06-11, § 135
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-09-16, § 208, 2015-12-16, § 317,
2016-01-20, § 9, 2016-03-16, § 57
Plan- och genomförandebeskrivning, 2016-03-03
Utlåtande efter granskning, 2016-03-03
Plankarta, 2016-03-03
Solstudie för detaljplan, 2015-09-04
PM Trafikbullerberäkning, 2015-08-20
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 75
----Utdrag:
SbS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-KLK0192

Placera tidigare upprättad utställning om Skurugata vid
Klinten – medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av redovisade skäl, avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning

Lars-Evert Björck Hult, framför i medborgarförslag 2015-06-17, önskemål om att
undersöka var utställningen om Skurugata finns, samt att den ska placeras vid
Klinten.
Under perioden 1994-1995 upprättades ett naturrum och sommarcafé vid infarten
till Skuruhatt. I naturrummet gjordes en utställning om Skurugata och Skuruhatt. I
samband med att naturrummet och sommarcaféet avvecklades, flyttades delarna i
utställningen till Eksjö Museum. Utställningen finns kvar i mindre delar i förråd
som disponeras av Eksjö Museum. De delar av utställningen som finns bevarade i
förråd håller inte den standard som krävs av en utställning.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från L-E Björck, 2015-06-17
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 289
Tjänsteskrivelse från destinationsutvecklare, 2016-03-04
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2016-03-16, § 34
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 76
----_____________
Utdrag:
L-E Björck

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-KLK0197

Säkerställ välvårdade rondeller - motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera dels att avtal träffats med entreprenören Transab om skötsel av
rondellerna längs riksväg 40 genom Eksjö, och att en genomgång om uppdragets
omfattning gjorts, dels att ambitionen är att successivt renovera rondellerna, samt
att därmed förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-24, § 290, att remittera motion från Diana
Laitinen Carlsson (S), Bertil Granman (S) och Mikael Andreasson (S) till
kommunstyrelsen.
Motionärerna framför att Eksjö är en unik och oerhört vacker stad. De påtalar att
det är sorgligt och rent ut sagt pinsamt, att under ett par år se hur skötseln av våra
rondeller inte fungerat. Motionärerna anser att om underhållet av rondellerna inte
kan säkerställas så att de ser vackra och inbjudande ut, bör problemet åtgärdas,
förslagsvis genom grusning eller asfaltering och en enkel blomlåda i trä som bara
behöver vattnas, eller något annat underhållsfritt som passar Eksjö kommuns
profil.
Motionärerna yrkar att förvaltningen säkerställer att underhåll på befintliga
rondeller sköts på ett tillfredsställande sätt, och om det inte kan garanteras, yrkas att
rondellerna görs om så att de på ett naturligt sätt smälter in i den atmosfär som
Eksjö kommun vill förmedla. Vidare yrkas att det görs på ett sådant sätt att det blir
helt eller åtminstone i möjligaste mån underhållsfritt.
Avtal har träffats med entreprenören om skötsel av rondellerna längs riksväg 40
genom Eksjö. Vidare är ambitionen att successivt renovera rondellerna.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att vid renoveringen av rondellerna bör yta och
utformning ses över, för att hitta en lösning för så underhållsfria rondeller som
möjligt, och att arbetet sker i samarbete med nämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-04-21
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 290
Motion från D Laitinen Carlsson (S), B Granman (S) och M Andreasson (S),
2015-08-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-03-16, § 60
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 77
----Utdrag:
D Laitinen Carlsson
B Granman
M Andreasson
SbS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-KLK0203

Hårdgör gång- och cykelvägen utmed Kvarnarps- och
Nifsarpsvägen - medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan om hårdgöring av gång- och cykelväg utmed Kvarnarps- och
Nifsarpsvägen får hanteras i arbetet med beläggningsprogram för kommunens
gång- och cykelvägar,
att notera att denna gång- och cykelväg enligt inventering hösten 2015 bedöms vara
av god standard, samt
att därmed förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-24, § 291, att remittera medborgarförslag
från Christer Gustavsson, Eksjö, till kommunstyrelsen.
Förslagsställaren önskar att gång- och cykelvägen utmed Kvarnarps- och
Nifsarpsvägen hårdgörs, i likhet med den gång- och cykelväg som går ut till
Lyckeberg.
Förvaltningen redovisar att en årlig inventering av status och standard på
kommunens gator och vägar genomfördes under hösten 2015. Enligt inventeringen
har den aktuella sträckan god standard. Åtgärder på gång- och cykelvägar prioriteras
och planeras för de sträckor som enligt inventeringen har låg status och standard.
Christer Gustavsson har efter samhällsbyggnadsnämndens sammanträde lämnat
synpunkter på förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från C Gustavsson, 2015-08-27
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 291
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-03-16, § 62
Synpunkter från C Gustavsson 2016-03-24
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 78
----Utdrag:
C Gustavsson
SbS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-KLK0219

Inför förbud mot cirkusar med djur - medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2012-12-18, avslå
medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-24, § 303, att remittera medborgarförslag
från Beatrice Svärdslilja, till kommunstyrelsen.
Förslagsställaren föreslår i medborgarförslag, daterat 2015-08-27, att Eksjö
kommun ska föregå med gott exempel och inte låta cirkusar med djur besöka Eksjö
kommun då det, enligt förslagsställaren, är djurplågeri.
Förslagsställaren inkom 2012-09-03 med ett liknande medborgarförslag.
Kommunfullmäktige avslog 2012-12-18 medborgarförslaget med motiveringen att
en kommun inte har laglig rätt att införa ett generellt förbud mot cirkus med djur,
och att tillsyn av djurhållning är länsstyrelsens ansvar, men att kommunen i
yttranden till polismyndigheten om tillstånd för cirkusföreställning får ställa de
villkor som behövs för att tillgodose intressen som kommunen har att bevaka i
fråga om skötseln av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och
trafik. Samma bedömning görs av det nu aktuella förslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från B Svärdslilja, 2015-09-05
Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-18, § 209, 2015-09-24, § 303
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-03-16, § 63
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 79
----Utdrag:
B Svärdslilja
SbS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-21

Kf § 92

25 (39)

Dnr 2015-KLK0291

Möjlighet att förvärva obebodda fastigheter och använda
dessa för att låta nyanlända med relevant bakgrund rusta
upp bostäderna och härmed få sin yrkesskicklighet
validerad - motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2015-11-26, § 368, till kommunstyrelsen remitterat motion
från Birgitta Johansson (S)
Birgitta Johansson framför i sin motion att regeringen betalar ut betydande belopp
för att kommunerna ska kunna hantera det stora tillskottet av nyanlända och
asylsökande på ett positivt, hållbart och konstruktivt sätt. För Eksjö kommuns del
innebär det 31,8 mnkr för 2016.
Motionären påtalar att det finns många villafastigheter i kommunen som är
obebodda sedan en längre tid, och samtidigt är det svårt att hitta bostäder till dem
som vill bo kvar i kommunen efter att de har fått permanent uppehållstillstånd.
Motionären anser vidare att det råder brist på kompetenta yrkesverksamma inom
flera branscher, exempelvis hantverksyrken, och menar att om kommunen
förvärvar ett mindre antal villafastigheter i behov av renovering och inflyttning,
skulle flera problem kunna lösas. Yrkesskickliga hantverkare skulle därmed kunna få
sina färdigheter validerade, med handledning av lokala hantverksföretag (mot
ekonomisk ersättning), och nya bostäder skulle skapas.
Motionären föreslår att kommunen undersöker möjligheterna att förvärva ett
mindre antal villafastigheter som länge stått obebodda, för att kunna skapa
förutsättningar för ett större integrationsprojekt, med nytta för hela kommunen.
Vidare föreslås att kommunen, i första hand genom ett samarbete mellan Enheten
för Hälsa och Integration (HIA) och samhällsbyggnadssektorn, även ger religiöst
och politiskt obundna ideella föreningar möjlighet att hjälpa till vid urval av
kompetenta hantverkare och även projektledare, samt ser till att viss yrkesinriktad
SFI-utbildning erbjuds, via EksjöVux.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-05 att inom ramen för kommunens arbete
med integration av nyanlända, särskilt beakta möjligheterna att åstadkomma
permanenta bostäder, samt
att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna att åstadkomma permanenta
bostäder för nyanlända.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-21

Yrkande

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

Motion från B Johansson, 2015-11-26
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 367
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-01-20, § 14, 2016-02-17, § 38,
2016-03-16, § 59
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen och biträdande socialchefen,
2016-02-15
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 80
----Utdrag:
B Johansson
SamhällsbyggnadsC
Bitr. SocialC

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-KLK0298

Ta fram vindbruksplan som underlag för tillägg till
översiktsplanen, medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av att en vindbruksplan ska upprättas, förklara
medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17 § 386 att remittera medborgarförslag
från Helge Lindell, Eksjö, till kommunstyrelsen.
Förslagsställaren föreslår att ett tillägg till kommunens översiktsplan ska tas fram,
och påtalar att i tillägget ska den hänsyn som andra kommuner tar till såväl
medborgares intressen som vindkraftsbranschens, gås igenom och redovisas.
Vidare efterfrågas att tillägget ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och en
landskapsanalys som grund för vilka områden som ska undantas helt, och för vilka
områden som ska hanteras restriktivt när det gäller vindkraftsetablering. Den bör
vidare se till att kommunens unika kvaliteter i form av småskaligt odlingslandskap
och större opåverkade områden skyddas.
Förslagsställaren anser att kommunen bör uppdra åt oberoende konsulter att ta
fram en sådan vindbruksplan som uppfyller dagens krav, och som kan tjäna som
underlag för ett tillägg till översiktsplanen.
För närvarande pågår arbetet med att ta fram en vindbruksplan.
Efter samhällsbyggnadsnämndens sammanträde har Helge Lindell kommit in med
synpunkter på förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från H Lindell, 2015-12-04
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17, § 386
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 22
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-03-16, § 61
Synpunkter från H Lindell, 2016-04-01
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 81
----Utdrag:
H Lindell
SbS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-KLK0078

Ersättningar till förtroendevalda, reglemente - revidering
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderat reglemente för ersättningar till förtroendevalda.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 2014-09-25, § 143, reglemente för ersättningar till
förtroendevalda mandatperioden 2015-2018.
Revideringen omfattar främst förtydliganden, bland annat att det åligger den
förtroendevalde att årligen i maj månad lämna in bestyrkt underlag för aktuell
årsinkomst. Likaså att förtroendevalda som begär ersättning för förlorad
arbetsinkomst med tid som överstiger sammanträdestiden med mer än erforderlig
tid, ska kunna styrka den förlorade arbetsförtjänsten genom intyg från
arbetsgivaren.
Likaså har stycket avseende ordförandens/vice ordförandens arbetsuppgifter inom
ramen för dess årsarvode, förtydligats.
Följande uppgifter ska fullgöras inom ramen för årsarvodet:
-

rutinmässigt följa förvaltningens arbete
överläggning med tjänsteman eller annan anställd
genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller
annan anställd med anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller
dylikt
besök på förvaltning för information, utanordning, påskrift av handling eller
justering av protokoll
delta i och närvara vid möten, som inte är definierade som sammanträden
enligt § 2 i gällande reglemente, i ärenden som berör nämndens
verksamhetsområde
delta i och närvara vid presidiesammanträden
mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt
utövande av delegation

Beslutsunderlag

Ersättningar till förtroendevalda, reglemente – förslag till revidering
Ledningsutskottets beslut 2016-03-15, § 31
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 82
----_______________________________________________________________
Utdrag:
Löneavdelningen
Kansliavdelningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-KLK0079

Obesvarade motioner och medborgarförslag, förteckning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år
redovisa de medborgarförslag och motioner som ännu inte besvarats.
Enligt arbetsordningen bör medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett halvår från det att förslaget väckts.
Av förteckningen framgår att 11 medborgarförslag och 7 motioner för närvarande inte
har slutbehandlats av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Obesvarade motioner och medborgarförslag per 2016-03-01, förteckning
Ledningsutskottets beslut 2016-03-15, § 32
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 83
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-21

Kf § 96

30 (39)

Dnr 2016-KLK0094

Kommunen bör bekämpa mördarsniglar vid de
grönområden som tillhör kommunens skötselområden medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

XX Eksjö, framför i medborgarförslag att mördarsniglar i cirka 20 år har härjat
inom olika områden i Eksjö, och att många sliter och jobbar för att begränsa deras
framfart, bland annat genom att plocka hinkvis med sniglar varje dag.
Förslagsställaren anser att kommunen också borde delta i bekämpningen på de
grönområden som tillhör kommunens skötselområden, eftersom det inte bara ett
estetiskt problem utan också hälsomässigt.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från XX, 2016-03-29
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-21

Kf § 97

Föregående mötes protokoll
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att protokollet anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från föregående sammanträde 2016-03-23 redovisas.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31 (39)

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-21

Kf § 98

32 (39)

Dnr 2016-KLK0015

Inför daglig verksamhetsersättning retroaktivt från och
med 2016-01-01, medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisade medborgarförslag till kommunstyrelsen för beslut, samt
att skrivelsen från FUB överlämnas till kommunstyrelsen, att hanteras i samma
beslut.
Ärendebeskrivning

Medborgarförslag med förslag om att införa daglig verksamhetsersättning
retroaktivt från och med 2016-01-01 har kommit in från följande personer.
Ing-Britt Holmberg, Eksjö
Eva Bergh, Hult
Christina Larsson, Eksjö
Maria Sjögren, Eksjö
Antonia Rettig, Eksjö
Ann-Sofie Andersson, Eksjö
Caroline Holmberg, Eksjö
Yvonne Kamcevski, Eksjö
Mirjam Kromer, Hult
Ida Mayertz, Eksjö
Rose Marie Seirup, Eksjö
Linnéa Melkeraaen, Eksjö
Kristina Genetay, Eksjö
XX, Eksjö
XX, Eksjö
XX, Eksjö
XX Eksjö
XX, Eksjö
Birger Johansson, Eksjö
Boel Cederlöf, Eksjö
Linn Cederlöf, Eksjö
Mikael Brattborn, Ingatorp
XX, Ingatorp
XX, Ingatorp
XX, Ingatorp
XX, Ingatorp
X, Mariannelund
XX, Eksjö
Birgit Nilsson, Eksjö
Albin Lander, Eksjö
Lena Axelsson, Eksjö
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-21

33 (39)

Hans Lander, Eksjö
Joakim Genetay, Eksjö
Frida Westerström, Eksjö
Gitt Westerström, Eksjö
Bernt Westerström, Eksjö
Thomas Nilsson, Eksjö
XX, Eksjö
XX, Eksjö
Marie Sixtensson, Eksjö
Jonny Stenbäck, Eksjö
Angela Karlsson, Eksjö
Jan Sixtensson, Eksjö
Margaretha Cedertun, Eksjö
Gudrun Bergdahl, Eksjö
I samband med redovisning av medborgarförslagen redovisas Länsförbundet FUB i
Jönköpings län uttalande från ombudsmöte 2016-04-09.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från
I-M Holmberg, 2016-04-09
E Bergh, 2016-04-09
C Larsson, 2016-04-09
M Sjögren, 2016-04-10
A Rettig, 2016-04-08
A-S Andersson, 2016-04-07
C Holmberg, 2016-04-08
Y Kamcevski, 2016-04-10
M Kromer, 2016-04-06
I Mayertz, 2016-04-07
R M Seirup,
L Melkeraaen, 2016-04-07
K Genetay, 2016-04-12
XX, 2016-04-07
XX, 2016-04-09
XX, 2016-04-09
XX, 2016-04-09
XX, 2016-04-09
B Johansson, 2016-04-15
B Cederlöf, 2016-04-16
L Cederlöf, 2016-04-16
XX, 2016-04-17
XX, 2016-04-16
----Utdrag:
Ks
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

B Westerström, 2016-04-18
F Westerström, 2016-04-18
G Westerström, 2016-04-18
B Nilsson, 2016-04-18
A Lander, 2016 -04-18
L Axelsson, 2016-04-18
H Lander, 2016-04-18
M Sixtensson, 2016-04-17
J Stenbäck, 2016-04-20
A Karlsson, 2016-04-20
J Sixtensson, 2016-04-17
M Cedertun, 2016-04-19
G Bergdahl, 2016-04-20
XX, 2016-04-12
J Genetay, 2016-04-17
T Nilsson, 2016-04-04
XX, 2016-04-14
XX, 2016-04-17
XX, 2016-04-17
XX, 2016-04-17
XX, 2016-04-17
XX, 2016-04-17

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-21

Kf § 99

34 (39)

Dnr 2016-KLK0111

Gatukonst i Eksjö, förslag på att frigöra ytor för
konstnärer och intresserade – medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Erik Gieb, Eksjö, föreslår i medborgarförslag daterat 2016-04-13 att för att främja
lokal konst behövs ett samarbete mellan konstnär och kommun. När inte denna
kommunikation finns skapas någonting som i vissa ögon är vandalism, klotter, och i
vissa ögon, konst. Med ett samlingsnamn, graffiti. Men graffiti behöver inte vara
olagligt.
Förslagsställaren anser att man ska frige utvalda föremål som till exempel elskåp,
lyktstolpar och andra ytor för spraymålning med tillåtelse och avtal från
kommunen. Detta skulle inte bara motverka illegala aktiviteter utan även skapa en
mer intressant omgivning för andra.
Förslagsställaren förtydligar att det konkret skulle betyda att man vid en utvald plats
skulle ringa ett nummer där man uppger yta, namn, personnummer och adress, som
kontrolleras för att man inte ska kunna utge sig för någon annan. Sedan är det bara
att måla. Sammanfattningsvis skulle förslaget skapa en mer intressant omgivning
med hjälp av laglig graffiti.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från E Gieb, 2016-04-13
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-21

Kf § 100

35 (39)

Dnr 2016-KLK0113

Säkerställ bevarandet av historiska byggnader på
Ränneslätt – medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Fredric Lagerquist, Eksjö, framför i medborgarförslag daterat 2016-04-14 att
Ränneslätt är en del av Eksjös varumärke och att det, förutom militär övningsmark,
även är en viktig evenemangsplats som hyst stora publika tillställningar som till
exempel O-ringen, flygdagar, och det årligen återkommande Ränneslättsloppet.
På norra delen av Ränneslätt finns ett antal byggnader som i nästan samtliga fall är
uppförda på 1800-talet, det vill säga den tiden då Eksjö stad ägde marken. Det är en
unik kulturmiljö som finns där, men som tyvärr är rätt eftersatt.
Då Fortifikationsverket egentligen har ett krav på sig att riva byggnader som inte
man har användning för, så har flera av dessa ”räddats”, bland annat av att man
övar strid i bebyggelse i dem. I det långa loppet är detta ingen lösning om de ska
bevaras, snarare förfaller de i allt raskare takt. För ett par år sedan revs till exempel
den gamla Smedjan som var uppförd på 1860-talet. Risken finns att fler byggnader
rivs, och den speciella lägermiljön därmed försvinner.
Förslagsställaren ställer frågan om det inte skulle gå att använda vissa byggnader vid
större arrangemang på Ränneslätt. Föreningar som har verksamhet med anknytning
till platsen kunde involveras. Vad skulle till exempel Smålands Husarer kunna göra
med husarkasernen? Det handlar om att vara kreativ inom de gränser som militären
i detta fall kommer ställa upp. Vidare framförs att militären nog också vill se en
stabilare lösning vad det gäller det långsiktiga bevarandet av dessa byggnader. Kan
man koppla bevarande av hotade byggnader på Ränneslätt till föreningslivet? Få till
ett levande kulturarv?
Det ligger i Eksjö kommuns intresse att se till att denna kulturmiljö bevaras.
Förslagsställaren anser därför att kommunen omgående bör kontakta militären för
att söka finna en lösning i bevarandefrågan, och bjuda in lämpliga föreningar för en
konstruktiv dialog.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från F Lagerquist, 2016-04-14
----Utdrag:
Ks
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-21

Kf § 101

36 (39)

Dnr 2016-KLK0114

Flaggregler för Eksjö kommun – motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Diana Laitinen Carlsson (S) framför i motion daterad 2016-04-19, att det kommer
frågor då och då till kommunen om man har flaggat på specifika dagar, särskilt på
högtidsdagar för minoritetsgrupper. Det finns vissa allmänna flaggdagar som
regeringen beslutat om, men därutöver finns även många lokala varianter.
Motionären anser att det är viktigt för såväl kommunen som för medborgarna att
det finns ett tydligt regelverk gällande flaggning, Att flagga vid allmänna flaggdagar
är en självklarhet och att utarbete ett regelverk för lokal flaggning är viktigt då det
sänder signaler och visar på en kommuns värdegrund. Många av invånarna tycker
också att det är viktigt med officiell flaggning.
Vidare framför motionären att många kommuner har sådana lokala varianter av
flaggregler där man uppmärksammar såväl minoritetsgruppers högtidsdagar, som
egna evenemang. Södertälje kommun, Vänersborgs kommun, samt Borås stad har
samtliga lokala flaggdagar i sina reglementen, där man kan se tydliga
ställningstagande för minoritetsgrupper genom att flagga på exempelvis samernas
och romernas högtidsdagar, internationella kvinnodagen med flera.
Motionären föreslår att
- Eksjö kommun tar ställning till huruvida man ska ha lokala flaggdagar och vilka
det i så fall ska vara, samt ger en förklaring till varför man valt dem.
- Eksjö kommun arbetar fram ett reglemente/regelverk för var, när, och hur
flaggning ska ske, samt att detta regelverk finns lätt åtkomligt på hemsidan med
kontaktuppgifter till den som är ansvarig för att flaggning utförs.
Beslutsunderlag

Motion från D Laitinen Carlsson (S), 2016-04-19
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-21

Kf § 102

37 (39)

Dnr 2016-KLK0118

Återför driftansvaret för gatuverksamheten från Eksjö
Energi till kommunen – motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Micael Carlsson (L) framför i motion 2016-04-18, att ansvaret för gata och
parkverksamhet fördes över från kommunen till Eksjö Energi AB 2003. Sedan dess
har ansvaret för parkverksamheten återförts till kommunen, organisatoriskt under
socialnämnden, medan Eksjö Energi nu i stort sätt köper in hela gatuverksamheten
från externa parter.
Principiellt bör verksamheter som finansieras helt med kommunala skattemedel,
vilket gatuverksamheten gör, också skötas i förvaltningsform och inte i
företagsform. Det är ett förhållningssätt som också stöds i förarbetena till
nuvarande kommunallag, där det uttalas att förvaltningsform ska vara det normala
för kommunal verksamhet.
Ett viktigt skäl till att återföra verksamheten i kommunal regi, är styrningen av hur
skattemedlen används. Idag slussas skattemedel från kommunen direkt till Eksjö
Energi AB, och sedan vidare till privata entreprenörer. Det ger kommunen
begränsade, eller små möjligheter att styra hur skattemedlen används.
Ett annat mycket viktigt skäl är möjligheten till bättre samordning. Genom
återföring av verksamheten till kommunal regi, kan kompetens för kalkylering och
projektering skapas nära där de ekonomiska besluten tas. Det skapar bättre
förutsättningar för en snabbare och enklare hantering av kommunens skattemedel.
En återföring av verksamheten i kommunal regi skapar också större insyn i hur
verksamheten sköts, samt ger kommunfullmäktige möjlighet att på ett mer
demokratiskt sätt påverka vilka prioriteringar som görs.
Beslutsunderlag

Motion från M Carlsson (L), 2016-04-18
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-21

Ks § 103

38 (39)

Dnr 2016-KLK0119

Utveckla samverkan mellan kommunens verksamheter
och idéburna organisationer, så kallat IOP – motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP) informerar i motion 2016-04-07, om
att de vanligaste formerna för samarbete mellan det offentliga och de idéburna
organisationerna är
- normerande bidrag, alltså generella bidrag för föreningens existens,
- upphandling för marknad och tjänster – där organisationen utsättsför marknadens
konkurrens och därmed inte längre äger eller styr över sin verksamhet,
- idéburet offentligt partnerskap, IOP, som är en tredje väg, det vill säga en
samverkansform som ligger mellan övriga två.
När IOP-samverkan ingås, definieras en samhällsutmaning gemensamt. På så sätt
ökar möjligheten att förstå ett samhällsproblem och vad det är som behövs för att
det ska lösas.
Det finns flera goda exempel på sådan samverkan runt om i Sverige, bland annat i
Sigtuna, Linköping och Skåne.
Motionärerna föreslår att Eksjö kommun
- undersöker om intresse finns för ett idéburet offentligt partnerskap IOP hos de
idéburna organisationerna i Eksjö kommun,
- utarbetar samarbetsformer och skriver överenskommelser med de idéburna
organisationerna i kommunen som är intresserade.
Beslutsunderlag

Motion från L Petersson (MP) och E Ekenberg (MP), 2016-04-07
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

