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forts.
Lea Petersson (MP)
Per Sixtensson (C)
Björn Alm (M)
Birgitta Johansson (S)
Maria Havskog (C)
Mikael Andreasson (S)förhindrad. Ersättare Lennart Gustavsson (S)
Anita Karlsson (SD) förhindrad.
Carina Lindström (M) förhindrad. Ersättare Mikael Lindström (M)
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Christina Bladh (S)
Stellan Johnsson (C) förhindrad. Ersättare Vedad Mulaomerovic (C)
Marie-Louise Gunnarsson (M)
Sven-Olov Lindahl (L)
Viking Ottosson (S)
Nils-Åke Friman (MP) förhindrad.
Bo-Kenneth Knutsson (C)
Ronny Jakobsson (S)
Mats Danielsson (M)
Elisabeth Werner (SD)
Ingegerd Axell (S)
Sylvia Karlsson (C)
Lars Aronsson (S)
Kerstin Robertson (M)
Nils-Gunnar Karlsson (KD) förhindrad.
Bengt Koltman (C)
Malin Garpevik (S) förhindrad. Ersättare Ingrid Ottosson (S)
Ulf Björlingson (M)
Bo Bergvall (S) § 104-106, § 108-121
Sandra Mulaomerovic (C)
Eva Ekenberg (MP)
Mats Svensson (SD)
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Anneli Gustafsson, föredragande och sekreterare
Stefan Elm, kommundirektör
Carina Hellström, Höglandets Kommunalförbund, § 105
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Kf § 104

Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Då inga frågor ställs, förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för avslutad.
-----
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Kf § 105

Höglandets Kommunalförbund – information
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning

Carina Hellström, Höglandets Kommunalförbund, informerar om den verksamhet
som förbundet bedriver.
Höglandets kommunalförbund är en samarbetsorganisation för
medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Förbundet
bildades 2002 och arbetar för utvecklat och fördjupat samarbete mellan
medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande.
Verksamhetsområdena är Höglandets IT, Kompetens och Familjerätt.
Kommunalförbundet har sitt säte i Eksjö med förbundskansli på Itolv-området. I
dagsläget har man totalt 69 anställda. Förbundskansliet är sammanhållande länk för
samordning och utvecklingsarbete, kontakt med politiker och information/
kommunikation.
Höglandets kommunalförbund leds av en direktion som består av ledamöter valda
av de fem medlemskommunerna.
Höglandets IT, HIT, bildades 2010 då medlemskommunerna beslutade sig för att
föra samman sina IT-avdelningar till en gemensam IT-produktion och
kundtjänstorganisation. Sedan juli 2011 finns man i gemensamma lokaler på Itolvområdet i Eksjö.
Områdena Kompetens, Familjerätt och Kansli finansieras via anslag från
medlemskommunerna utifrån invånarantal, medan HIT är tjänstefinansierat, det vill
säga att det finansieras via de tjänster som kommunerna väljer att beställa.
Omsättningen för 2016 prognosticeras till 113 miljoner. Investeringar som görs ska
vara självfinansierade till hundra procent. Likviditeten täcker investeringar och
amortering av lån. Resultatmålet från medlemskommunerna är 1 procent.
Den minsta verksamheten – Kompetens – som innefattar samarbete kring
eftergymnasial utbildning (högskoleutbildning på hemmaplan via Högskolan
Höglandet, uppdragsutbildning), teknik – och vård och omsorgscollege – har en
anställd regional utbildningssamordnare.
Familjerätten - en gemensam familjerättsenhet för Höglandet - har sex
familjerättssekreterare. De servar samtliga invånare på Höglandet vid familjerättsliga
behov, adoption, faderskapsärenden och rådgivning med mera.
Justerandes sign
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Höglandets IT har ca 60 anställda. Deras tjänster levereras i en miljö med 27 000
användare, 10 000 datorer, 400 servrar, och 700 switchar. Det senaste året har
antalet anställda om använder HIT:s tjänster ökat med sju procent. Antalet ärenden
till kundtjänst har ökat med 23 procent. Den trådlösa användningen ökar stadigt.
För att säkerställa att förbundet arbetar med rätt saker och utvecklar
verksamheterna i rätt riktning, har man en bred dialog med medlemskommunerna
på olika nivåer. Man deltar även i regionala samarbetsprojekt via e-utvecklingsrådet.
-----
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Dnr 2016-KLK0098

Höglandets Kommunalförbund – Årsredovisning 2015
med revisionsberättelse
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisning 2015 för Höglandets Kommunalförbund, samt
att bevilja Direktionen för Höglandets Kommunalförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Annelie Hägg (C), Bo Bergvall (S) och Tomas Erazim (M) deltar inte i beslutet på
grund av jäv.
Ärendebeskrivning

Direktionen för Höglandets Kommunalförbund har 2016-04-01, § 5, godkänt
förslag till Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet.
Utsedda revisorer tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015, samt att förbundets årsredovisning för verksamheten
godkänns.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2015 för Höglandets Kommunalförbund
Revisionsberättelse, daterad 2016-03-29
Direktionsbeslut fört vid sammanträde 2016-04-01, § 5
Ledningsutskottets beslut 2016-04-12, § 46
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 111
----Utdrag:
Höglandets kommunalförbund
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Dnr 2016-KLK0104

Höglandets Samordningsförbund – Årsredovisning 2015
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisning 2015 för Höglandets Samordningsförbund, samt
att bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2015.
Diana Laitinen Carlsson (S), Tomas Erazim (M) och Carina Stende (S) deltar inte
i beslutet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning

Höglandets Samordningsförbund bildades 2011-04-01. Samordningsförbundet
består av höglandskommunerna, tillsammans med Region Jönköpings län,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundet finansierar och stödjer
samverkan inom rehabilitering på Höglandet.
Insatserna inom samordningsförbundet riktar sig till personer i förvärvsaktiv
ålder (vanligen 20-64 år) som på grund av medicinska, psykiska, sociala och/eller
arbetsmarknadsrelaterade problem, är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser från minst två av aktörerna inom samordningsförbundet.
Samordningsförbundets kostnader under 2015 uppgick till 4 773 tkr, vilket innebär
att förbundets nettoresultat 2015 blev -758 tkr. De budgeterade kostnaderna var 5
302 tkr. Skillnader i budget och utfall beror till stor del på att ett par projekt inte
kom igång som planerat.
Revisionens granskning visar att förvaltningen i förbundet synes ha varit god under
året och att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Beslutsunderlag

Årsredovisning för Höglandets Samordningsförbund, daterad 2013-04-02
Revisionsberättelse, daterad 2013-03-26
Ledningsutskottets beslut 2016-04-12, § 47
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 112
----______________________________________________________________
Utdrag:
Höglandets Samordningsförbund
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Dnr 2016-KLK0087

Antagande av ny bolagsordning, Byggnadsfirma Stridh
och Son AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ny bolagsordning för Byggnadsfirma Stridh och Son AB.
Ärendebeskrivning

Förslag till ny bolagsordning för Byggnadsfirma Stridh och Son AB har upprättats
och redovisas för kommunfullmäktige. Bolagsordningen följer samma struktur som
för övriga kommunala bolag.
Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB:s beslut 2016-04-26, § 15
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 113
----__________________________________________________________
Utdrag:
Bolagsverket
ESAB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-19

Kf § 109

9 (24)

Dnr 2016-KLK0087

Ägardirektiv för Byggnadsfirma Stridh och Son AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ägardirektiv för Byggnadsfirma Stridh och Son AB.
Ärendebeskrivning

Förslag till ägardirektiv för Byggnadsfirma Stridh och Son AB har upprättats och
redovisas för kommunfullmäktige. Direktiven följer samma struktur som för övriga
kommunala bolag.
Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB:s beslut 2016-04-26, § 15
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 114
----Utdrag:
ESAB
Byggnadsfirma Stridh och Son AB
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Dnr 2016-KLK0087

Principer för ny bebyggelse – Ciselören 1
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna principer för ny bebyggelse inom Ciselören 1, Eksjö.
Ärendebeskrivning

Förslag till principer för ny bebyggelse inom Ciselören 1 som tagits fram.
Bakgrunden är att en storbrand utbröt på fastigheten Ciselören 1 i augusti 2015.
Den drabbade byggnaden gick under namnet Forsellska gården och var ett av
Eksjös äldsta och största trähus. Ett stort hål på en strategisk plats mitt i stadens
hjärta uppstod efter branden.
Ny byggnad kan uppföras tidigast hösten 2017. Det innebär att tomten kommer att
stå obebyggd i minst två somrar. Ett förslag är att skapa en tillfällig mötesplats med
däckliknande ytor som gör platsen tillgänglig för allmänheten. Platsen utrustas med
bänkar. På en anslagstavla kommer kommunen att lägga upp information om
aktuella händelser runt utvecklingen om fastighetens framtid.
Tre olika förslag till utformning av den tillfälliga mötesplatsen har tagits fram. Ett
av förslagen är att anlägga trädäck över hela tomten. Kostnaden för ett sådant
uppgår till 390 tkr inklusive markarbeten.
Ett hål mitt i Eksjös värdefulla kulturhistoriska bebyggelse innebär att staden idag
står inför en utmaning av stor betydelse.
Eksjö kommun, som ny fastighetsägare till Ciselören 1, bör se till att
- skydda den karaktäristiska tätheten i norra centrums bebyggelse genom att ett
nytt hus byggs på denna plats,
- den nya byggnaden fyller de krav som Eksjös kulturmiljö och samhället ställer.
Det innebär att ett nytt hus ska vara väl anpassat och förankrat till platsens
identitet. Det ska visa respekt för den omkringliggande speciella miljön, samt få
Eksjöborna att känna den stolthet som alltid har funnits hos dem för sin stad.
För att nå målen föreslås att en arkitekttävling/projekttävling utlyses enligt Lagen
om offentlig upphandling, LOU, med intresseanmälan och prekvalifikation.
Allmänheten ska bjudas in till två föreläsningar om nybyggnader i speciella
kulturhistoriska bebyggelsemiljöer. Dessutom anordnas en workshop med
allmänheten den 26 maj. Syftet med denna aktivitet är att öppna för möjligheten att
lämna in synpunkter om en nybyggnad på fastigheteten.
Justerandes sign
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1993 blev fastigheten Ciselören 1 förklarad byggnadsminne.
Byggnadsminnesförklaringen består efter Länsstyrelsens bedömning: ”Eftersom
man bedömer att trästaden som utgör grunden för områdesbyggnadsminnet är så
pass viktigt att en återuppbyggnad kan anses ingå i strukturen och därför är det
angeläget att låta skyddet bestå för att kunna medverka i gestaltningen av
bebyggelsen på en fastighet med så utmärkande läge.”
Följande utgångspunkter föreslås för nybyggnationen.
- Trä som byggnadsmaterial är en självklarhet.
- Användning enligt Eksjös tradition: Handel på bottenvåningen och
bostadsändamål på andra våningen och på inredd vind.
- På Norra Storgatan finns 400 års arkitekturhistoria samlad, tack vare att varje
generation har fått bygga enligt egna traditioner. Denna naturliga utveckling i
stadskärnans arkitekturhistoria bör respekteras genom att bygga det nya huset
enligt våra nutida byggnads- och formspråk.
- De element som finns kvar efter branden är kastanjen (vårdträdet),
markbeläggningen av fältsten på innergården, och den gamla källaren i hörnet
vid Arendt byggmästares gata/Vaxblekaregränd. Dessa element ingår i
byggnadsminnet och ska tas med i planeringen av den nya byggnaden.
- Under rivningsprocessen samlades en del byggnadsdelar in, som klarade branden.
Möjligheten att använda dessa delar i den nya byggnaden finns.
- Detaljer med nutidens formspråk, men som påminner om den gamla gården
skulle uppskattas, exempelvis Forsellska gårdens loftgångar mot innergården.
Beslutsunderlag

Principer för ny bebyggelse, mars 2016
Eksjö Stadshus AB:s beslut 2016-04-26, § 14
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 115
----__________________________________________________________
Utdrag:
SbS
EkonomiC
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Dnr 2015-KLK0287

Bevara lekplatsen vid Skönbergavägen –
Hagabergsvägen, Eksjö, samt rusta upp befintlig
fotbollsplan intill – medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för att undersöka om annan lekplats kan läggas ner,
alternativt att undersöka intresset hos de boende i området att ta över underhållet i
egen regi.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-26, att remittera medborgarförslag från
Christer Weiss och Jan Ekwall till kommunstyrelsen.
Förslagsställarna anser att den helt fungerande och välbesökta lekplatsen som är
belägen mellan Skönbergavägen-Hagabergsvägen ska få vara kvar, samt att den
befintliga fotbollsplanen intill rustas upp. Förslagsställarna påpekar att området
genomgår ett generationsskifte, där sju nya barnfamiljer flyttat in under de senaste
två åren. Till medborgarförslaget bifogas en skrivelse med namnunderskrifter från
boende i kvarteret.
Kommunens Skog & Park-enhet har fått i uppdrag att se över kommunens
lekplatser. Arbetet innebär inventering och säkerhetsanpassning, samt strategisk
planering för nybyggnad eller sammanslagningar. Under hösten 2015 aviserade
Skog & Park att lekplatsen vid Hagabergsvägen – Skönbergavägen skulle tas bort
under våren 2016 och ersättas med en fotbollsplan. I skrivelse daterad 2016-03-21
har parkförman Hannah Ohm redovisat motiven för nedläggningen och skälen för
att istället anordna en fotbollsplan på samma plats.
Förvaltningens bedömning är att skötselinsatsen är för stor i förhållande till hur
mycket lekplatsen används, och att den även kräver ett utökat underhållsarbete. I en
sammanställning från 2015-12-31, redovisas antal barn i relation till antal lekplatser.
Av sammanställningen framgår att Västra Brudbadet har färre barn per lekplats än
kommunen i stort, och i Eksjö stad sammantaget. Efter nedläggning av aktuell
lekplats finns två lekplatser kvar inom Västra Brudbadet. Vidare avser Skog & Park
att rusta upp och utöka lekutrustningen på lekplatsen vid Fristadsvägen.
Christer Weiss och Jan Ekwall har inför kommunstyrelsens sammanträde lämnat
synpunkter på samhällsbyggnadsnämndens förslag, vilka har delgetts fullmäktiges
ledamöter.
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Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Eva Ekenberg (MP) att ärendet återremitteras, för att undersöka om annan
lekplats kan läggas ner, alternativt att undersöka intresset hos de boende i området
att ta över underhållet i egen regi.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Eva Ekenbergs yrkande om återremiss, mot att
kommunfullmäktige ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Eva Ekenbergs återremissyrkande.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från C Weiss och J Ekwall, Eksjö, 2015-11-24
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 § 367
Tjänsteskrivelse från parkförman, 2016-03-21
Tjänsteskrivelse från tidigare samhällsbyggnadschefen, 2016-04-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-04-13, § 95
Skrivelse med synpunkter från C Weiss och J Ekwall, 2016-05-02
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 116
----Utdrag:
Ks
SbS
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Dnr 2015-KLK0300

Framtidens boende för 60+, medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att informera förslagsställaren om de
mark- och boendealternativ som finns, med särskilt avseende på den aktuella
målgruppen, samt
att därmed avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade 2015-12-17, medborgarförslag från Bitte Dietz
Eksjö, till kommunstyrelsen.
Förslagsställaren framhåller att allt fler fyrtiotalister önskar kunna påverka sitt
boende när de planerar att flytta från större bostadsytor till mindre. Ett så kallat
”Framtidens boende för 60+” i Eksjö efterfrågas.
Bitte Dietz påtalar att det för drygt ett år sedan bildades en informell grupp
bestående av personer i åldern 60+, med syfte att göra en undersökning om det
finns intresse för ett sådant boende i Eksjö. Intresset visade sig vara stort och är
dokumenterat i form av en lista bestående av cirka 40 hushåll.
Förslagsställaren önskar att samhällsbyggnadssektorn tillsammans med politiker
bjuder in alla över 60 år till en temakväll, med föredrag och information från
representanter från etablerade byggföretag som arbetar med 60+boende.
Bitte Dietz framför att den informella arbetsgruppen gärna ställer upp och hjälper
till med ”Framtidens boende för 60+ i Eksjö”.
Samhällsbyggnadsnämnden har för avsikt att informera förslagsställaren om de
mark- och boendealternativ som finns.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag B Dietz, 2015-12-11
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17, § 390
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-04-13, § 96
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 117
----Utdrag:
B Dietz
SbN
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Anläggande av fyra parkeringsplatser på vändplats
Hagabergsvägen - medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet utgår då kommunstyrelsen 2016-05-03 har beslutat i ärendet.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-19

Kf § 114

16 (24)

Dnr 2015-SbN0075

Vindbruksplan, finansiering
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att för övergripande planering avseende delfinansiering av arbetet med
vindbruksplan, omfördela 200 tkr, som i budget 2016 anslagits för delfinansiering
av avslutning av Gyesjödeponin, samt
att notera att finansiering av vindbruksplanen i övrigt sker med utnyttjande av
medel i samhällsbyggnadssektorns resultatfond och budget 2016 för övergripande
planering.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav 2016-02-09 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
förslag till vindbruksplan, att utgöra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Samtidigt antogs tidplan och styrgrupp för arbetet utsågs.
Arbetet med vindbruksplanen bedöms kosta cirka 450 – 500 tkr i konsultkostnad. I
årets budget finns 200 tkr för delfinansiering till avslutning av Gyesjödeponin.
Förslaget är att omfördela dessa medel till arbetet med vindbruksplanen, då
kostnader för avslutning av deponin kan finansieras av tidigare avsatta medel för
ändamålet. Finansiering av vindbruksplanen i övrigt sker med medel ur
resultatfonden och ur budget för övergripande planering.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 22 och 2016-05-03, § 119
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-04-13, § 94
----_____________
Utdrag:
SbN
EkonomiC

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-19

Kf § 115

17 (24)

Dnr 2016-KLK0051

Kvartalsrapport med uppföljning per 2016-03-31
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att rapporten anmäls.
Ärendebeskrivning

Kvartalsrapport per 2016-03-31 har redovisats för kommunstyrelsen.
Av rapporten framgår att sektorerna efter första kvartalet har förbrukat 25,3
procent, 223,7 tkr av driftbudgeten. Helårsprognosen visar på ett resultat om 34,6
mnkr. Sektorerna överskrider sin budget, och det största överskridandet görs av
gymnasiet.
Överskridandet vägs upp av ökad utjämning och outlagda medel för
flyktingmottagande. Resultater per 31 mars är 5,8 procent mot budget 1,6 procent.
Investeringarna budgeteras till 42,6 mnkr, varav 24,5 mnkr redan har bokförts.
De finansiella målen visar på ett resultat om 3,6 procent. Soliditeten ökar från 64 till
65,5 procent.
En senare skatteprognos från SKL visar en sämre prognos än den som skickats ut.
Beslutsunderlag

Kvartalsrapport per 2016-03-31
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 120
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-19

Kf § 116

18 (24)

Dnr 2016-KLK0125

Reservera alla lägenheter på servicehuset Bobinen i
Mariannelund för seniorer och yngre funktionsnedsatta
personer som önskar lägenhet där - medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

XX, Mariannelund, framför i medborgarförslag 2016-04-29 att Bobinen är byggt för
att det ska finnas närhet till gemenskap och matsal. Man har breda dörrar till toalettoch duschutrymmen, så att rullstol kommer in. Spisar är försedda med timer, ifall
plattorna skulle glömmas på. Det finns tvättstugor på det plan man bor. Bobinen är
det enda hyreshuset med hiss i Mariannelund, som förslagsställaren känner till. Det
är också relativt nära till butiker i samhället om man bor på Bobinen.
XX föreslår att Bobinen ska förbli ett seniorboende, men också ett boende för den
som har behov av handikappanpassad lägenhet och önskar bo på Bobinen.
Förslagsställaren informerar om att det i lokaltidningen har framkommit att vissa
lägenheter hyrs ut till yngre personer och familjer för att det inte finns någon kö till
Bobinen för tillfället. En oro finns för att det inte kommer finnas lediga lägenheter,
när kö uppstår.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från XX, 2016-04-29
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-19

Kf § 117

19 (24)

Dnr 2016-KLK0127

Åtgärder som säkerställer tillgången på behöriga lärare i
Eksjö kommuns skolor och förskolor nu och i framtiden motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Jan Lindholm (M) framför i motion daterad 2016-05-09 att det om tio år, enligt
utbildningsministern, kommer att saknas 65 000 behöriga lärare i Sverige, vilket är
långt fler än man tidigare har räknat med.
Mot bakgrund härav anser motionären att det är viktigt att Eksjö kommun gör
tidiga insatser för att lärarbristen inte ska drabba kommunen. Den kommun som
gör kraftfulla insatser och tar fram verkningsfulla strategier på flera områden får en
framtida skola av hög kvalitet. Den kommun som saknar behöriga lärare kommer
att ligga långt ner på kvalitetsstegen. Frågan rör fler sektorer än bara barn- och
utbildningssektorn.
I motionen föreslår Jan Lindholm att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan där det tydligt
framgår vilka insatser som ska göras för att förhindra framtida lärarbrist,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en verkningsfull handlingsplan med
insatser som ska få anställda lärare att stanna kvar i kommunens skolor och
förskolor.
Beslutsunderlag

Motion från J Lindholm, 2016-05-09
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-19

Kf § 118

Föregående mötes protokoll
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att protokollet anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från föregående sammanträde 2016-04-21 redovisas.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-19

Kf § 119

21 (24)

Dnr 2016-KLK0135

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för
Byggnadsfirma Stridh och Son AB, från och med ordinarie
bolagsstämma 2016, till och med ordinarie bolagsstämma
2019
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i styrelsen för Byggnadsfirma Stridh och Son från och med
ordinarie bolagsstämma 2016-06-01, till och med ordinarie bolagsstämma 2019,
utse
Diana Laitinen Carlsson
Annelie Hägg
Joakim Lindström
Bo Bergvall
Ulf Bardh
Lennart Gustavsson
Carina Lindström
att till suppleanter utse
Ulla Hägg
Maria Havskog
Annelie Sjöberg
Christina Bladh
Stellan Johnsson
Lea Petersson
Mats Danielsson
att till ordförande utse Annelie Hägg,
att till 1:e vice ordförande utse Joakim Lindström, samt
att till 2:e vice ordförande utse Diana Laitinen Carlsson.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-05-09, § 20
----___________________________________________________________
Utdrag:
De valda
ESAB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-19

Kf § 120

22 (24)

Dnr 2016-KLK0136

Val av en lekmannarevisor och en ersättare i
Byggnadsfirma Stridh och Son AB, från och med ordinarie
bolagsstämma 2016, till och med ordinarie bolagsstämma
2019
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Byggnadsfirma Stridh och Son AB, från och med ordinarie
bolagsstämma 2016-06-01, till och med ordinarie bolagsstämma 2019, utse
Stig Andersson med Per Ihse som ersättare.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2016-05-09, § 21
----___________________________________________________________
Utdrag:
De valda
ESAB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-19

Kf § 121

23 (24)

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.
Ärendebeskrivning

Medborgarförslag med förslag om att införa daglig verksamhetsersättning
retroaktivt från och med 2016-01-01, har 2016-05-18 kommit in från följande
personer.
XX, Eksjö
XX, Eksjö
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från
XX, Eksjö
XX, Eksjö
----Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

