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Kf § 122

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 § 123

Region Jönköpings län, information om Regional
utveckling
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör på Region Jönköpings län lämnar en
information om det utvecklingsarbete som bedrivs regionalt i regionen.
-----
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Kf § 124

Delrapport integrationspolitiskt program
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen och till partigrupperna, med
återredovisning till fullmäktige i oktober.
Ärendebeskrivning

Sven-Olov Lindahl (L), ordförande och Birgitta Johansson (S), vice ordförande i
den integrationspolitiska beredningen, redovisar utkast till integrationspolitiskt
program.
Den tillfälliga beredningen tillsattes våren 2015, och har sedan dess arbetat med att
ta fram ett integrationspolitiskt program. Arbetet har bland annat skett genom
studiebesök och föreningsträffar.
Programförslaget ska skickas på remiss till ett flertal instanser, för att därefter
fastställas i fullmäktige under hösten.
----
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Kf § 125

Allmänpolitisk debatt angående kvalité och kvantitet i den
kommunala verksamheten 2017 – 2018
Beslut

Inga beslut fattas.
Ärendebeskrivning

Inledningsvis redovisas förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019.
Därefter genomförs en allmänpolitisk debatt, vilken ska utgöra underlag för
budgetberedningens direktiv till förvaltningen avseende styrkort och sektorsramar.
Debatten under tema ”Kvalité och kvantitet i budget 2017 – 2018 och
verksamhetsplan 2019”, genomförs i anslutning till att kommunfullmäktige senare
ska fastställa förvaltningsramen för åren 2017 – 2019.
Debatten inleds med att en representant från vardera i kommunfullmäktige
representerat parti, håller ett inledande anförande om upp till fem minuter.
Talarordningen har lottats på förhand.
Därefter ges tillfälle till anförande om två minuter. Genmäle om två minuter är
tillåtet för varje ledamot vid maximalt två tillfällen.
Debatten tar upp områden som
- miljö
- bostäder
- skola
- sysselsättning
- personalpolitik
- gator och vägar
- mångfald
- socialtjänst
Samtliga partier deltar och totalt görs 23 inlägg och anföranden i debatten.
-----
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Dnr 2016-KLK0051

Finansrapport per 2016-06-01
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att rapporten anmäls.
Ärendebeskrivning

Redovisas kommunens aktuella placeringar enligt följande (mnkr).
Nordea
SBAB
Swedbank
Totalt:

-31,0 (Checkräkningskredit 120 mnkr)
67,5
2,0
38,5

Från och med 2016-05-16 utgår inlåningsavgift på belopp överstigande 25 mnkr
hos Nordea. Samtidigt har checkkrediten höjts från 80 mnkr till 120 mnkr. För
närvarande är det ingen kostnad förenad med att använda den.
Checkkrediten på Nordea används genom att Eksjö Energi AB, Eksjöbostäder AB
och Eksjö Kommunfastigheter AB inte har omsatt lån som löpt ut. Kommunen har
även öppnat konto hos SBAB och kan därigenom reglera likviditeten på Nordea.
Beslutsunderlag

Finansrapport per 2016-06-01
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 151
Utdrag:
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Dnr 2016-KLK0130

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), remiss
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att avstå från att lämna yttrande över betänkandet ”Låt fler forma framtiden”.
Ärendebeskrivning

I juli 2014 tillsattes en utredning med syfte att analysera behovet av och utarbeta
förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa
demokratin, och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande
över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Utredningen antog
namnet 2014 års demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande.
Utredningens betänkande sammanfattas i SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden!”.
Betänkandet har skickats till Eksjö kommun på remiss och innebär en inbjudan att
lämna synpunkter. Remissvaren ska ha kommit till Kulturdepartementet senast den
21 juni 2016.
I betänkandet konstateras att det medborgerliga engagemanget är högt men
engagemanget tar sig nya uttryck jämfört med tidigare genom nätverksbaserade och
mer informellt organiserade rörelser. Partierna är inte längre masspartier med stora
medlemskårer, men antalet partiaktiva sjunker inte längre. Förtroendet för de
politiska partierna är som tidigare lågt, men har stärkts. Valdeltagandet har ökat i de
tre senaste riksdagsvalen. Attitydundersökningar visar att förtroendet för regeringen
och riksdagen har ökat under de senaste femton åren. Intresset för politik bland
unga är starkt.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Lars Aronsson (S) avslag på kommunstyrelsens förslag och avstyrker att Eksjö
kommun lämnar något yttrande.
Diana Laitinen Carlsson (S), Jonas Nilsson (S) Mats Svensson (SD) och
Sven-Olov Lindahl (L) bifall till Lars Aronssons avslagsyrkande.
Björn Alm (M), Annelie Hägg (C), Lea Petersson (MP), Bengt Koltman (C),
Stellan Johnsson (C) och Anders Pansell (KD) bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Lars Aronssons med fleras avslagsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag till beslut, och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign
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Omröstning

Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Lars Aronssons avslagsyrkande.
Vid omröstningen avges 20 Ja-röster och 21 Nej-röster, medan 6 avstår från att
rösta. Två ledamöter är frånvarande utan ersättare. (Bilaga 1).
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Lars Aronssons yrkande, att
avstå från att lämna yttrande.
Beslutsunderlag

Betänkandet ”Låt fler forma framtiden” (SOU 2016:5)
Tjänsteskrivelse från kommunjuristen, 2016-04-21
Ledningsutskottets beslut 2015-05-17, § 64
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 152
Utdrag:
Kulturdepartementet

Justerandes sign
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Dnr 2016-KLK0131

Budget 2017, verksamhetsplan 2018-2019 –
förvaltningsram för drift och investering
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa resultatet i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag till:
2017: 2,0 %
2018: 2,0 %
2019: 2,0 %
att fastställa driftramen för förvaltningen till:
2017: 926,9 mnkr
2018: 948,9 mnkr
2019: 980,4 mnkr
att eventuellt statsbidrag för ökad välfärd föreslås som tilläggsbudget till dess beslut
om statsbidraget har fattats,
att fastställa investeringsramen för förvaltningen till:
2017: 32,4 mnkr
2018: 33,6 mnkr
2019: 34,0 mnkr
att fastställa den kommunala utdebiteringen för 2017 till oförändrad nivå,
det vill säga 22,26 kr.
att ge förvaltningen i uppdrag att göra en analys av en eventuell implementering av
AFS 2015:4 i förvaltningen, med redovisning till kommunstyrelsen i september.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i oktober 2015 fastställt budgetramen för kommunens
verksamheter 2017 till 926,6 mnkr.
Fokus i detta budgetarbete ligger därför på 2018, även om en avstämning av ramen
2017 också görs. I detta skede är också fokus på totalramen och inte
sektorsramarna, vilka istället kommer att behandlas under hösten.
Budgetberedningen har, i sitt arbete med att föreslå en förvaltningsram, gått igenom
underlag för utrymme och behov. Som sammanfattning för att ta ställning till
förvaltningsram eller ”utgiftstak” 2017-2019, redovisas följande underlag:

Justerandes sign
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Budgetutrymme
• Underlag för resultatkrav enligt budgetdirektivet
• Prognos för skatteintäkter och bidrag per 2016-02-22 (i detta underlag
uppdaterad med prognos som kom efter bugetberedningen 2016-04-28)
• Utrymme för investeringar
Budgetbehov
• Sammanfattning av sektorernas underlag för drift och investering
• Löneökningsantagande
• Avvikelseanalys av verksamheternas kostnader 2014 ställt mot liknande
kommuner
Skillnad mellan budgetutrymme och budgetbehov
Utifrån budgetberedningens diskussioner lämnas också förslag till uppdrag till
kommande budgetberedning.
Budgetutrymme – underlag för resultatkrav enligt budgetdirektivet
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
kommunen och där ingår bland annat mål för resultatet.
Enligt budgetdirektivet ska budgeterat resultat vara minst 2 procent av
skatteintäkter och bidrag. Då extra statsbidrag för flyktingmottagande 2015-16
intäktsförts under 2015-16 är det möjligt att budgetera lägre resultat än 2 procent
2017-18, dock ska snittet för 2015-2018 vara minst 2 %. Snittet för budget och
utfall senaste 10 åren ska vara minst 1,8 procent. Nedan visas resultatutfallet från
och med 2009 samt med det resultat som KF fastställt för 2017-2018.
Bokslut

Resultat i % av
skatteintäkter
och bidrag

Budget

Snitt 10
2018 2019 år

2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,9% 1,6%

0,9% 0,9% 2,2% 2,1% 2,3% 1,6% 2,0% 2,0% 2,0%

Resultat i mnkr
20,9 12,3
Fastställt i bu 2016-18*:
Resultat i %

6,9

7,0 18,5 17,9 20,2

15,0

19,4

19,6

1,5% 2,0% 2,0%

Resultat i mnkr
* För 2019 finns inget resultat beslutat

13,8

19,0

19,7

20,9

1,76%
(20102019)
1,84%
(20092018)

Prognostiserat resultat efter mars är 3,6 procent, vilket skulle innebära ett snitt på
1,96 procent på 10 år och 2,48 procent 2015-2018.
Målet är 1,8 procent på 10 år, samt att åren 2015-2018 i snitt blir 2 procent. För
att uppfylla båda kraven är det möjligt att budgetera lägre resultat 2017-2018, till
exempel att 2017 budgetera ett resultat om 0,4 procent, vilket skulle innebära ett
lägre resultat med ca 15 mnkr för 2017.
Justerandes sign
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Exempel:

Prognos

2015
2,30%

2016
3,60%

2017
0,4%

Snitt
Snitt 10
2018 2015-18 år
2,0%
2,08%
1,80%

Budgetutrymme – prognos för skatteintäkter och bidrag
Senast kända skatteprognos när budgetberedningen sammanträdde, var från
2016-02-22, ny prognos kom på eftermiddagen 2016-04-28. Den nya prognosen
visade på lägre intäkter än februariprognosen. Skillnaden är
2017
- 6,2 mnkr
2018
-10,2 mnkr
2019
- 7,8 mnkr
Dessutom har regeringen aviserat ett ökat statsbidrag för välfärden som
preliminärt skulle innebära ökat utrymme med:
2017
25,6 mnkr
2018
25,6 mnkr
2019
21,7 mnkr
2020
17,8 mnkr
2021
11,9 mnkr
Statsbidraget bygger på mottagna flyktingar och befolkning. Under åren fasas
flyktingmottagandet ut ur beräkningen av bidraget och 2021 är det enbart
befolkning som ligger till grund för bidraget. För Eksjö kommuns del innebär det
att bidraget sänks. Kalkylen ovan förutsätter oförändrade
befolkningsförhållanden i landet.
Det ännu inte beslutade ökade statsbidraget ligger inte med i beräkningen för
budgetutrymmet.
Skatteprognosen är beräknad på invånare enligt senaste befolkningsprognosen.
Följande invånarantal per 1 november året före ligger till grund för
skatteprognosen:
2017
16 906
2018
17 036
2019
17 166
Vecka 17 i år var invånarantalet 16 873. Med följande resultatnivåer av
skatteintäkter och bidrag
2017
2,0 procent
2018
2,0 procent
2019
2,0 procent
finns det utrymme för förvaltningsram med:
2017
926,9 mnkr
2018
948,9 mnkr
2019
980,4 mnkr
Justerandes sign
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Budgetbehov – löneökningsunderlag
Största kostnadsökning mellan åren är löneökningen. SKL prognostiserar att
timlönerna ska öka med 3,4 - 3,7 procent under planperioden. Observera att det
inte är detsamma som löneökningsprocent som framkommer i
löneförhandlingarna. I budget avsätts som personalpott, där bland annat
löneökning ska inrymmas, 26-29 mnkr per år.
Ett förslag om att arbetsgivaren ska bekosta 25 procent av sjuklönen för
långtidssjukskrivna samtidigt som arbetsgivaravgiften sänks med 0,16 procent, är
ute på remiss. Det skulle för Eksjö kommun, preliminärt beräknat, innebära en
ökad kostnad om 5-7 mnkr. Detta finns inte med i underlaget för budgetbehov.
Budgetbehov - sektorernas underlag drift
Sektorerna har presenterat budgetbehov för 2017-2019. Medel för oförändrad
kvalitet respektive ökad ambition, jämfört med kommunfullmäktiges ram för
2017, har tagits upp. Nya förutsättningar kan vara till exempel nya lagar,
förändringar i volymer, planerade neddragningar som inte varit möjliga att
genomföra m.m.
För 2017 presenteras också kostnadsbehoven för att slutföra beviljade projekt
finansierade med det extra statsbidraget för flyktingmottagande 2015-16.
Behoven sammanfattas i nedanstående tabell:
2017

(mnkr)
Samhällsbyggnadssektorn
Tillväxt- och utvecklingsS
Barn- och ungdomsS
Sociala sektorn
Kommunledningskontoret
KLK kost och städ
KF/KS/Nämnder
Överförmyndaren
Revisionen

Ej sektorsbundet

Personalpott
Utvecklingspott
KS medel för oförutsett
Resultatfond
Kapitalkostnad
Ofördelad neddragning
Rambehov
Justerandes sign

Kf ram
2017
40,0
58,2
354,4
358,8
60,9
0,1
6,8
2,7
1,2

Nya
förändrade
förutsättningar
2017
1,3
0,1
12,2
6,5
0,4
0,0
0,0
0,1
0,0

45,9
0,6
1,0
2,5
-0,5
-6,0
926,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
6,0
27,1

2018

2019

Fortsatt
Nödvändiga
resursbehov för
behov
upprätthålla
ur
Angelägna nuvarande Angelägna
flykting- behov,
kvalitet
behov,
medel
ökad
(+ / -) jmf ökad
2015-16 ambition
17
ambition
0,0
2,3
1,9
2,3
0,5
6,0
0,1
6,8
8,0
10,5
18,2
17,9
1,0
14,1
8,5
16,3
0,0
3,0
0,4
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,5

Utdragsbestyrkande

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,0

27,1
0,0
0,0
0,0
0,5
6,0
62,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46,7

Nödvändiga
behov
för
upprätthålla
nuvarande
kvalitet
(+ / -)
jmf 17
1,9
0,1
20,6
11,1
0,4
0,0
0,0
0,1
0,0

Angelägna
behov,
ökad
ambition
2,9
6,8
17,9
14,6
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0

56,1
0,0
0,0
0,0
0,5
6,0
96,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,5
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Skillnad mellan budgetutrymme och budgetbehov
Det är en skillnad mellan det budgetutrymme och det budgetbehov som finns i
driftbudgeten. I budgetutrymmet är statsbidraget för ökad satsning på välfärden
som är föreslaget, inte med. Differensen illustreras i nedanstående tabell:
2017

(mnkr)
Rambehov
Utrymme sektorsramar 2%
resultat
Utökning jmf KF2017
Diff nuvarande prognos
och behov

2018

Nödvändiga
behov för
Fortsatt
upprättNya
resurshålla
förändrade behov ur Angelägna nuvarande
KF
förutflykting- behov,
kvalitet
Ram sättningar medel
ökad
(+ / -) jmf
2017 2017
2015-16 ambition 2017
926,6
27,1
9,5
36,0
62,8
926,6

Möjligt sänkt resultat p.g.a. högre resultat
2015-16
Ökad satsning på välfärden preliminärt, ej
beslut

2019

Nödvändiga
behov för
upprätthålla
Angelägna nuvarande
behov,
kvalitet
ökad
(+ / -) jmf
ambition 2017
46,7
96,9

Angelägna
behov,
ökad
ambition
45,5

926,9
0,3

948,9
22,3

980,4
53,8

-36,2

-40,5

-43,1

25,6

21,7

0-15
25,6

Investeringsbudget
Investeringsbehoven är större än det utrymme som finns 2017-2019, vilket
framgår av nedanstående sammanfattning:

Utrymme vid 2 % - resultat
Behov:

Samhällsbyggnadssektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Kommunledningskontoret
Totalt
Diff utrymme-behov

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kf 2017
32,4
Beslutad

2017
32,4

2018
33,6

2019
34,0

19,5

19,5

18,8

59,9

4,0

4,0

4,7

4,8

3,4

3,4

3,7

3,3

1,9

3,4

2,4

2,5

3,6

4,8

4,5

5,2

32,4

35,1

34,1

75,6

0,0

-2,7

-0,5

-41,5
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Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Aronsson (S) att förvaltingen får i uppdrag att göra en analys av en eventuell
implementering av AFS 2015:4, med redovisning till kommunstyrelsen i september.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Lars Aronssons tilläggsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag till beslut, och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning

Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
Ja-röst för Lars Aronssons tilläggsyrkande.
Nej-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Vid omröstningen avges 36 Ja-röster och 4 Nej-röster medan 7 avstår från att rösta.
Två ledamöter är frånvarande utan ersättare. (Bilaga 2).
Kommunfullmäktige beslutar således att i enlighet med Lars Aronssons
tilläggsyrkande, ge förvaltningen i uppdrag att göra en analys av en eventuell
implementering av AFS 2015:4, med redovisning till kommunstyrelsen i september
Beslutsunderlag

Budgetunderlag från ekonomiavdelningen
Ledningsutskottets beslut 2015-05-17, § 65
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 153
Utdrag:
EkonomiC

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-KLK0114

Alkolås i Eksjö kommuns bilar, motion - yttrande
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska hanteras i budgetberedningen, samt
att därmed anse motionen besvarad.
Diana Laitinen Carlsson (S), Lennart Gustavsson (S), Mikael Andreasson (S),
Elisabeth Werner (SD), Ulla Hägg (S), Lars Aronsson (S), och Lea Petersson (MP)
reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige återremitterade 2015-10-22 motion från Malin Jakobsson (S)
och Viking Ottosson (S) till personalavdelningen för att utreda/kartlägga kostnader
för installation av alkolås, redovisa teknikutveckling på området och redovisa
personalavdelningens statistik över antal rapporterade ärenden.
Eksjö kommun har idag drygt 100 bilar, kommunägda och via leasingavtal. Pris för
inköp av alkolås ligger mellan 7-9 tkr per lås. Utöver inköpskostnaden tillkommer
en årlig kostnad för:
- Kalibrering ca 500 kr per bil och tillfälle, vilket vanligtvis sker 1-2 gånger per år.
- Service ca 500-600 kr per bil och år.
Totalkostnaden för inköp och service/kalibrering per år beräknas uppgå till 400 tkr.
Nya tekniker håller på att lanseras på marknaden, bland annat alkolås med så kallad
IR-teknik.
Sedan Eksjö kommuns policy om alkohol och andra droger antogs 2007-08-07, har
individuella överenskommelser tecknats med ett tiotal medarbetare angående
blåskontroller.
Yrkande

Under kommun överläggning yrkar
Malin Jakobsson (S) att motionen ska bifallas.
Diana Laitinen Carlsson (S) bifall till Malin Jakobssons yrkande och avslag till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mats Svensson (SD), Anders Pansell (KD), Ulf Svensson (SD), Lea Petersson
(MP), Viking Ottosson (S), Stig Axelsson (S), Ronny Jakobsson (S) och Lars
Aronsson (S) bifall till Malin Jakobssons yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Annelie Hägg (C) att ärendet hanteras i budgetberedningen och att motionen
därmed ska anses besvarad.
Mats Danielsson (M), Carina Lindström (M) och Ulf Bardh (C) bifall till
Annelie Häggs ändringsyrkande.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden först, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Annelie
Häggs (C) med fleras yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Annelie Häggs ändringsyrkande.
Därefter ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges godkännande, proposition
på Annelie Häggs med fleras yrkande mot Malin Jakobssons med fleras
bifallsyrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Annelie
Häggs ändringsyrkande
Omröstning

Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
Ja-röst för Annelie Häggs ändringsyrkande.
Nej-röst för Malin Jakobssons bifallsyrkande.
Vid omröstningen avges 26 Ja-röster och 21 Nej-röster. Två ledamöter är
frånvarande utan ersättare. (Bilaga 3).
Kommunfullmäktige beslutar således, i enlighet med Annelie Häggs
ändringsyrkande, att ärendet ska hanteras i budgetberedningen och att motionen
därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion från M Jakobsson och V Ottosson, 2015-03-16
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 191
Tjänsteskrivelse från personalchefen, 2015-05-25
Ledningsutskottets beslut 2015-09-15, § 133, 2016-05-17, § 66
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06, § 252
Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-22, § 325
Tjänsteskrivelse från PA-konsulten, 2016-05-17
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 154
Utdrag:
M Jakobsson
V Ottosson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-KLK0084

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

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendebeskrivning

Magnus Berglund (KD) framför i motion 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. Ur ett Eksjö kommun-perspektiv bör en eventuell
lobbyverksamhet inriktas på att vinna fördelar av residensstadens placering, såsom
exempelvis säkerställande av allmänna kommunikationer mellan mindre orter och
residensstaden.
Av förvaltningens utredning framgår att ett avgörande argument för att
residensstadens placering skulle vara regionens geografiska mittpunkt, förefaller
svårt att tro. Snarare är det tillgången på kompetens, infrastruktur och andra
faktorer som slutligen bestämmer residensstadens placering.
Bedömningen är att residensstaden sannolikt blir någon av de större städerna
Växjö, Jönköping, Kalmar eller Linköping, under förutsättning att dessa län ingår i
en ny region.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Magnus Berglund (KD) bifall till motionen.
Beslutsunderlag

Motion från M Berglund, 2016-03-16
Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-23, 74
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, 94
Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen, 2016-04-21
Ledningsutskottets beslut 2015-05-17, § 67
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 155
Utdrag:
M Berglund
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Xas
Kf § 131

Dnr 2016-KLK0077

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

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning

I medborgarförslag från XX, Eksjö, daterat 2016-03-10, föreslås att Eksjö kommun
omgående bör inleda lobbyarbete för att Mariannelund ska utses till huvudort i en
ny region.
På kartan över region Småland-Östergötland kan ses att Mariannelund ligger precis
mitt i regionen. Mariannelund har dessutom sedan länge naturligt kontaktnät över
länsgränserna mot Kalmar och Östergötlands län, samt nära till Kronobergs län.
2015 tillsatte regeringen en indelningskommitté. Kommittén ska överlämna sitt
förslag senast i augusti 2017 och förslagen ska vara utformade så att de kan
genomföras senast den 1 januari 2023 med val till de nya landstingen 2022.
Kommittén ska också undersöka om det är lämpligt att några län och landsting går
före, vilket i så fall skulle innebära sammanläggning redan till 2019.
Kommittén har lanserat ett förslag om sex stor-regioner enligt följande:
Norrbotten - Västerbotten - Jämtland - Västernorrland
Gävleborg - Uppsala - Dalarna - Västmanland - Örebro - Södermanland
Stockholm - Gotland
Västra Götaland - Värmland - Halland
Östergötland - Jönköping - Kronoberg - Kalmar
Skåne - Blekinge
Att ett avgörande argument för residensstadens placering skulle vara regionens
geografiska mittpunkt förefaller svårt att tro. Snarare är det tillgången på
kompetens, infrastruktur och andra faktorer som slutligen bestämmer
regionparlamentets placering.
Bedömningen är att residensstaden sannolikt blir någon av de större städerna
Växjö, Jönköping, Kalmar eller Linköping, under förutsättning att dessa län ingår i
en ny region.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslagsställaren anser att ur ett Eksjö kommun-perspektiv bör en eventuell
lobbyverksamhet inriktas på att vinna fördelar av residensstadens/
regionparlamentets placering såsom exempelvis säkerställande av allmänna
kommunikationer mellan mindre orter och residensstaden.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från XX, 2016-03-10
Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-23, 73
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 88
Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen, 2016-04-21
Ledningsutskottets beslut 2015-05-17, § 68
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 156
Utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-KLK0132

Befolkningsprognos 2016-2025
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa befolkningsprognos för perioden 2016-2025.
Ärendebeskrivning

En ny prognos har tagits fram för befolkningsutvecklingen i Eksjö kommun 20162025. Anledningen till den nya prognosen är den rådande flyktingsituationen, som
påverkar tidigare redovisade prognoser.
Prognosen baseras på Regionförbundets befolkningsprognos för Eksjö kommun.
Folkmängden beräknas öka med 1 131 invånare mellan åren 2015-2025.
För de enskilda ålderskategorierna görs följande prognoser.
Antalet födda och 0-åringar beräknas uppgå till ca 200 personer varje år under
prognosperioden
1-5 år (förskole-och familjedaghem): Åldersklassen bedöms öka under hela
perioden, från dagens 876 personer till 1016 år 2025. Ökning sker varje år under
prognosperioden.
6 år: Antalet sexåringar beräknas uppgå till ca 200 personer varje år under
prognosperioden.
7-15 år (grundskolan): Stabil utveckling under hela perioden från dagens 1611
elever till 1809 vid prognosens slutår 2025.
16-18 år (gymnasiet): Elevantalet ligger i snitt på 600 under de kommande tio åren.
Ökning av åldersklassen sker fram till år 2019 och uppgår då till 625 elever, för att
därefter sjunka till 595 år 2025.
19-24 år: Åldersgruppen minskar till år 2019 och växer därefter långsamt till 2024.
Åldergruppens folkmängd uppgår i snitt till 1160 personer.
25-29 år: Åldersgruppen växer kontinuerligt mellan åren 2016-2019 för att därefter
sjunka till 896 personer. Snittet för perioden ligger på ca 1000 personer.
30-39: Åldergruppen växer under hela perioden, från dagens nivå om 1719 personer
till 2150. Ökningen sker varje år under perioden.
40-64 år: Åldergruppen kommer att minska från dagens nivå (5409 personer) med
200 personer fram till år 2023, för att därefter återhämta sig något.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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40-64 år: Ålderskategorin bedöms sjunka fram till 2023 och minska med ca 400
personer jämfört med dagens 5 500 personer.
65-74 år: Åldersgruppen ökar snabbt fram till år 2018 till ca 2 300 personer, men
minskar därefter varje år till 2134 personer år 2025.
75-79 år: Ålderskategorin växer kraftigt under hela perioden. Ålderskategoring
beräknas öka med 300 personer och uppgår 2025 till ca 1000 personer.
80-89 år: Ålderskategorin kommer att växa med 241 personer mellan åren 20162025 och uppgår vid prognosens slutår till 1209 personer.
90 år och äldre: Antalet personer kommer öka något och uppgå till ca 260 personer
år 2025. En ökning med ca 20 individer jämfört med dagens nivå.
Beslutsunderlag

Prognos från Regionförbundet
Tjänsteskrivelse från chefssekreteraren, 2016-05-09
Ledningsutskottets beslut 2015-05-17, § 69
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 157
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-KLK0103

Mediacenter Jönköpings län, årsredovisning 2015 med
revisonsberättelse
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunens representanter i direktionen för Kommunalförbundet
Mediacenter Jönköpings län, ansvarsfrihet för 2015, samt
att godkänna årsredovisning för Mediacenter Jönköpings län för 2015.
Diana Laitinen Carlsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har
upprättats. Årets resultat uppgår till 676 tkr, vilket föreslås överföras till eget
kapital.
Utsedda revisorer tillstyrker 2016-03-16 att förbundsdirektionens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2015 för Mediacenter Jönköpings län, 2016-04-14
Revisionsberättelse, 2016-03-11
Ledningsutskottets beslut 2015-05-17, § 70
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 158
Utdrag:
Mediacenter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-KLK0122

Mediacenter Jönköpings län, budget 2017 - samråd
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till Budget 2017 för Mediacenter Jönköpings län.
Ärendebeskrivning

I enlighet med förbundsordningen för Mediacenter i Jönköpings län översänds
förslag till budget 2017 för samråd i medlemskommunerna.
Mediacenters direktion avser att höja medlemsavgiften 2017 till 8 950 tkr, vilket för
Eksjö kommun innebär 432 014 kr, en ökning om 36 514 kr mot föregående år.
Beslutsunderlag

Samråd inför fastställande av Mediacenters budget 2017, 2016-04-14
Revisionsberättelse, 2016-03-11
Ledningsutskottets beslut 2015-05-17, § 71
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 159
Utdrag:
Mediacenter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-KLK0123

Aktieägartillskott som finansiering av ombyggnad –
förskolan Galaxen, Eksjö
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna finansiering av kostnader för projektet under 2016 genom
aktieägartillskott om 2 500 tkr.
Ärendebeskrivning

Enligt den utredning som genomfördes inför de stora förändringarna på
Storegårdsområdet, lades kalkylen för ombyggnation av förskolor till 11 000 tkr.
Kalkylen gjordes innan dialog hade förts med verksamheten.
När projektet startade tillkom tillagningskök, utegård och brandskyddsåtgärder.
Förändringar utifrån verksamhetens behov har också medfört vissa justeringar i
efterhand.
Slutkalkylen beräknas till totalt 16 500 tkr, 5 500 tkr mer är kalkylen från början.
För att färdigställa arbetet under 2016 begärs därför ett ägartillskott om 2 500 tkr.
Kommunstyrelsen har 2016-06-07 i § 160 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
att godkänna finansiering av kostnader för projektet under 2016 genom
aktieägartillskott om 2 500 tkr,
att Eksjö Kommunfastigheter AB vid beräkning av hyresnivån på Galaxens
förskola, ska ta hänsyn till aktieägartillskott, samt att den tillkommande kostnaden
om 2 500 tkr inte ska inkluderas vid hyressättningen.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) en ändring av kommunstyrelsens förslag till beslut, innebärande
den andra att-satsen, stryks.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Annelie Häggs ändringsyrkande, varvid
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Annelie Häggs ändringsyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från VD för Eksjö Kommunfastigheter AB, 2016-04-06
Ledningsutskottets beslut 2015-05-17, § 72
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 160
Utdrag:
EKFAB
EkonomiC
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Dnr 2015-KLK0301

Belysning i Vattenledningsparken, Eksjö - motion
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att hänskjuta ärendet till budgetberedningen 2017 – 2019, samt
att därmed förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning

Jonas Nilsson (S) framför i motion daterad 2015-12-07, att det är ganska mörkt i
Vattenledningsparken på kvällstid, och föreslår därför att belysning sätts upp i
parken så att de som rör sig där ska känna trygghet.
Frågan om belysning i Vattenledningsparken har varit aktuell även tidigare. En
belysningsplan togs 2007 fram för Vattenledningsparken. Planen togs fram på
uppdrag av Eksjö Energi AB med syfte att ge förslag på, en till parkens speciella
förutsättningar, anpassad belysning för ökad tillgänglighet och trivsel.
Medel finns inte avsatta i budget innevarande år. Förslaget är därför att ärendet
hänskjuts till arbetet med budget 2017-2019.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Jonas Nilsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Motion från J Nilsson, Eksjö, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17, § 391
Belysningsplan för ökad tillgänglighet och trivsel, 2007
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-05-18, § 120
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 161
Utdrag:
J Nilsson
Budgetberedningen
EkonomiC

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-KLK0294

Lekpark i Vattenledningsparken - medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera följande:
- Vattenledningsparken utgör redan i dagsläget en naturlig lekmiljö för barn,
- en större satsning på aktivitetspark kommer att genomföras inom
Storegårdsområdet med början under innevarande år,
- det just nu pågår ombyggnad och komplettering av lekplatsen i Vildparken bland
annat i syfte att ordna en tillgänglighetsanpassad lekplats för funktionshindrade
barn och föräldrar,
- avståndet från Vattenledningsparken till den närmaste lekplatsen i Finlandsparken
är cirka 400 meter,
- kontinuerligt arbete pågår med renovering och komplettering av befintliga
lekplatser, bland annat ny lekplats i Mariannelund och utbyte av alla gamla
däckgungor och att budgeterade medel avsatts för detta,
- att några ytterligare investeringsmedel, utöver de åtgärder som planerats för
lekplatserna i kommunen, inte finns under planperioden 2016 – 2018, samt
att mot redovisad bakgrund avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17, § 383, att remittera medborgarförslag
från Josef Wardh till kommunstyrelsen.
Förslagställaren påpekar att många barn från skolorna i kommunen har
Vattenledningsparken i Eksjö som utflyktsmål. Kommunen bör kunna erbjuda barn
och unga en attraktiv plats att leka på, exempelvis en ekologisk hinderbana.
En satsning görs för närvarande på en aktivitetspark inom Storegårdsområdet.
Ombyggnad, renovering och komplettering av lekplatser inom kommunen pågår.
Några ytterligare investeringsmedel, utöver de åtgärder som planerats för
lekplatserna i kommunen, finns inte under perioden 2016-2018.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från J Wardh, 2015-12-02
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17, § 383
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-05-18, § 121
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 162
Utdrag:
J Wardh
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Dnr 2016-Sbn0022

Verksamhetsområde vatten och avlopp, Spilhammar
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
Ärendebeskrivning

Enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster, LAV, ska kommunen, om det med
hänsyn till människors hälsa eller miljön, behöver ordnas vattenförsörjning eller
avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse,
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas,
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän vatten- och avloppsanläggning (VA).
Tillsynsmyndighetens bedömning är att det utifrån lagstiftingen är rimligt att anse
att Spilhammarområdet omfattas av 6 § LAV endast mot bakgrund av den höga
belastningen i området, samt fastigheternas sjönära lägen. Bedömningen anses
kunna göras utan någon närmare utredning vad gäller befintliga
avloppsanordningars status, skyddsavstånd till vattentäkter och till sjön, samt markoch grundvattenförhållanden etcetera.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i mars 2016 att uttala att nämnden anser att
förutsättningarna i 6 § LAV om verksamhetsområde för vattentjänster inom
Spilhammarområdet i Mariannelund genom en allmän VA-anläggning, är uppfyllda,
och bör ordnas inom snar framtid, och remitterade ärendet till Eksjö Energi AB för
yttrande och förslag till avgränsning av verksamhetsområdet.
Styrelsen för Eksjö Energi AB har beslutat att inte förorda ett verksamhetsområde i
Spilhammar. I yttrandet från Eksjö Energi AB framgår bland annat att man inte kan
rekommendera en utökning av verksamhetsområdet för vatten- och avlopp i
Spilhammar, på grund av den låga täckningsgrad för finansieringen som en
utökning skulle innebära.
Syftet med kommunalt verksamhetsområde är främst att skydda miljön, bland annat
med tanke på belastningen från bebyggelse, samt från Spilhammars Camping.
I LAV finns det inte något ekonomiskt avvägningsmoment, och om ett område
omfattas av 6 § LAV, är kommunen skyldig att ordna den eller de vattentjänster
som det finns behov av. Vidare påtalas att det i kommunens VA-plan finns en
prioriteringslista för olika VA-områden inom kommunen.
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Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) att ärendet återremitteras med skälet att möjliggöra fortsatt
arbete med att ta fram ett nytt verksamhetsområde.
Diana Laitinen Carlsson (S) bifall till Per Sixtensssons yrkande om återremiss.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Per Sixtenssons med fleras yrkande, varvid
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-03-16, § 75
Yttrande från Eksjö Energi, 2016-04-26
Beslut från styrelsen för Eksjö Energi AB, 2016-05-02, § 16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-05-18, § 122
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 163
_____________
Utdrag:
VA-chefen Eksjö Energi AB
SbN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-Sbn0001

Föreskrifter om gångbanerenhållning - revidering
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreskrifter om gångbanerenhållning att gälla från och med 2016-08-01,
samt
att nuvarande föreskrifter om gångbanerenhållning, antagna 1995-12-14, samtidigt
upphör att gälla.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-05, § 88, att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för förtydligande av det reviderade förslaget.
Nuvarande föreskrifter om gångbanerenhållning antogs av kommunfullmäktige
1995-12-14. Det reviderade förslaget innebär inte någon principiell förändring, utan
är ett förtydligande av det ansvar som fastighetsägare har. Förslaget har skickats på
remiss till Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förening, och till Fastighetsägarna i
Eksjö.
Beslutsunderlag

Föreskrifter om gångbanerenhållning, antagen av kommunfullmäktige
1995-12-14, § 228
Föreskrifter om gångbanerenhållning, förslag 2016-01-14
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-01-20 § 7, 2016-03-16, § 58
Yttrande från Fastighetsägarna i Eksjö, 2016-02-12
Styrelseprotokoll från Eksjö Stadsutveckling 2016-02-03, p 110
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 88
Föreskrifter om gångbanerenhållning, 2016-05-20
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-05-18, § 123
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 164
_____________
Utdrag:
Gatuchefen Eksjö Energi AB
SbS
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Dnr 2013-0490

Skogs- och markstrategi för Eksjö kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta skogs- och markstrategi för Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning

I dokumentet ”Skogs- och markstrategi för Eksjö kommun” hanteras målsättning
för kommunens skogsinnehav, fakta om skogsinnehav med tillhörande karta, med
strategi för hantering av markförvärv, både ur ekonomiskt och politiskt perspektiv.
Övergripande mål för skogsförvaltningen är att kommunens skogsbruk ska bedrivas
så att höga och långsiktigt hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska värden
uppnås. Utöver övergripande mål finns ett antal delmål. En sammanvägning av de
olika målen får göras i skogsbruksplanen och i samband med årlig verksamhetsplan.
För att underlätta hantering av de olika målen och för att ge vägledning för skötseln
av kommunens skog, har en principiell zonindelning gjorts. Indelningen utgör
också underlag för revidering av skogsbruksplanen.
Zon 1 avser rekreationsområden närmast bostadsbebyggelse. Zon 2 avser
rekreationsskog med produktionsinslag, Zon 3 avser produktionsskog med generell
naturvårdshänsyn.
Kommunens skog är certifierad enligt systemen FSC och PEFC. Det innebär
kortfattat att kommunen åtagit sig att följa en standard som ska ge ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. Kommunen ska se till att certifieringen
långsiktigt upprätthålls.
En årlig verksamhetsplan ska upprättas som visar vilka skogliga åtgärder
kommunen avser att genomföra på ett års sikt. Planen ska redovisas med
utgångspunkt i skogsstrategin och skogsbruksplanen. Samråd med lokala
intressenter ska ske innan kommunen beslutar om den årliga planen.
Beträffande viltvård är kommunens skogsinnehav upplåten med jakträtt till
organisationer eller enskilda. För Skedhultsområdet gäller särskilda restriktioner för
jakten med hänsyn till det rörliga friluftslivet.
Kommunens strategi för förvärv och försäljning av mark ska ha sin utgångspunkt i
kommunens översiktsplan och i detaljplaner. I dagsläget bedöms det inte aktuellt att
förvärva skogsmark med motiv att utgöra rekreationsmark, med hänsyn till att
kommunen redan har tillräckligt med sådan mark.
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Försäljning av skogsmark utanför detaljplan kan ske i begränsad omfattning i
perifera områden, om det gagnar den lokala utvecklingen i bygden. Skogsmark som
i detaljplan är exploateringsmark, försäljs när exploatering är aktuell.
Kommunen har ett totalt innehav av 1 534 hektar produktiv skogsmark. Av denna
areal ingår 1 323 hektar i en skogsbruksplan som upprättades 2009. Området
Trehörningen, som kommunen nyligen förvärvat, ingår i en skogsbruksplan från
2014. Skogsbruksplanen kommer att revideras under 2016/2017.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) och Diana Laitinen Carlsson (S) bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2013-11-13, § 247
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-01-15, § 9
Skogs- och markstrategi, 2016-05-18
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-05-18, § 124
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 165
Utdrag:
SbS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-BUN0040

Skolskjutsreglemente 2016
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderat skolskjutsreglemente att gälla från och med höstterminen
2016.
Ärendebeskrivning

I samband med införande av nytt ärende- och beslutsstödssystem för skolskjutsar
från och med höstterminen 2016, har det framkommit att viss information inte är
tillräckligt tydlig eller detaljerad i det nu gällande skolskjutsreglementet som trädde i
kraft höstterminen 2014.
Det reviderade skolskjutsreglementet innehåller bland annat förändringar med
tydlighet avseende tillämpning vid undantag och fördjupad information.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från skolskjutssamordnaren, daterad 2016-05-09
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2016-05-18, § 79
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 166
Utdrag:
Eksjö Taxi
Taxi Nyberg
BuS
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Dnr 2016-KLK0036

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

Kommunfullmäktige beslutar
att på lämpligt sätt införliva medborgarförslagets intentioner inom äldreomsorgens
verksamheter, samt
att därmed anse medborgarförslaget bifallet.
Ärendebeskrivning

Håkan Kjellin, Hult, framför i medborgarförslag 2016-02-01, att många äldre sitter
både ensamma och inaktiva på äldreboenden. Deras livskvalitet skulle kunna höjas
genom mer fysisk aktivitet och social stimulans.
I medborgarförslaget beskrivs både en problembild och ett behov. Förslag till
lösning lämnas. Intentionen pekar på en god inriktning, förhöjd livskvalitet för de
äldre genom social stimulans och fysik aktivitet, samt möjlighet till givande möten
mellan äldre och yngre. Detta ligger väl i linje med en av Eksjö kommuns
framgångsfaktor, ”Samverkan för kommuninvånarnas bästa”, och
kommunstyrelsens mål: ”Alla invånare i Eksjö kommun ska ha tillgång till ett rikt
utbud av kultur och fritidsaktiviteter”.
Håkan Kjellin föreslår att frågan om motion och social interaktion för barn och
äldre tillsammans, utreds. Sociala sektorn föreslår dock att man redan nu prövar
förslaget, och gör löpande utvärdering.
Brukarnas upplevelse måste vara vägledande för hur aktiviteten ska utvecklas.
Denna feedback är lättast att fånga upp i den dagliga samvaron mellan brukare och
personal.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från H Kjellin, 2016-02-01
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-25, § 30
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgschefen 2016-04-26
Socialnämndens beslut 2016-05-18, § 65
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 167
Utdrag:
H Kjellin
ÄldreomsorgsC
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Dnr: 2016-SocN0017

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning

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

Tjänsteskrivelse från utvecklingsledaren 2016-05-02
Socialnämndens beslut 2016-05-18, § 67
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 168
-----
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Dnr 2016-Tun0070

Taxor och avgifter - Idrottsanläggningar och simhall
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa justerade taxor och avgifter för idrottsanläggningar och simhall att gälla
från och med 2016-07-01.
Ärendebeskrivning

Förslag till justerade taxor vid kommunens idrottsanläggningar och simhall har
tagits fram. Förslaget innebär att vissa taxor höjs, medan andra behålls oförändrade.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Lars Aronsson (S) och Mikael Andreasson (S) bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag

Förslag till justerade taxor och avgifter att gälla från och med 2016-07-01
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2016-04-13, § 55
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2016-05-18, § 67
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 169
Utdrag:
Fritidsavd.
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Dnr 2015-KLK0195

Val av revisor i Laurentius och Anna Tinnerstedts stiftelse
2016-2018
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till auktoriserad revisor i Laurentius och Anna Tinnerstedts Stiftelse efter Elvira
Hendeby, utse Pernilla Rehnberg.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige utsåg 2015-11-26, § 355, Elvira Hendeby till auktoriserad
revisor i Laurentius och Anna Tinnerstedts stiftelse.
I samband med att Elvira Hendeby slutar sin anställning hos Deloitte AB, avsäger
hon sig uppdraget som auktoriserad revisor i Laurentius och Anna Tinnerstedts
Stiftelse.
Deloitte AB föreslår att Pernilla Rehnberg istället utses som auktoriserad revisor i
Laurentius och Anna Tinnerstedts Stiftelse.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, 2016-05-25
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 170
Utdrag:
P Rehnberg
Laurentius och Anna Tinnerstedts Stiftelse
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Dnr 2016-KLK0149

Borghild Ross Stiftelse, ansökan om permutation
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka ansökan om permutation för Borghild Ross Stiftelse.
Tomas Erazim (M) anmäler jäv.
Ärendebeskrivning

För att trygga Borghild Ross Minnesfond Stiftelses fortlevnad, har stiftelsens
styrelse beslutat att ansöka om permutation avseende föreskrift om stiftelsens
förvaltning.
Styrelsen har genom åren på olika sätt använt stiftelsens medel till dess ändamål.
Årliga utdelningar har gjorts, men vissa år har utdelning inte kunnat ske eftersom
stiftelsen saknat styrelse.
Kammarkollegiet kan ge tillstånd till ändring av bestämmelser i testamenten med
mera, så kallad permutation. När en stiftelse ansöker om permutation ska det tydligt
framgå på vilket sätt man vill förändra och varför. Yttrande från utomstående organ
som berörs av den sökta ändringen, ska bifogas ansökan.
Styrelsen i Borghild Ross Minnesfond Stiftelse har vid styrelsemöte 2016-04-28
beslutat att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av stiftelsens föreskrifter
om förvaltning, samt om nedan redovisade följdändringar:
§ 2 Upphävs
§ 3 Stiftelsen förvaltas av Eksjö kommun
§ 4 För granskning av förvaltarens förvaltning och Stiftelsens räkenskaper, utser
Eksjö kommun en revisor och en revisorssuppleant.
§ 6 Förvaltaren kungör årligen, genom annons i Smålands-Tidningen, villkoren för
erhållande av bidrag från stiftelsen, med angivande av tid och sätt för ansökan.
§ 7 Upphävs
§ 8 Upphävs
Av styrelseprotokollet framgår också att stiftelsen under en längre tid stått utan
styrelse sedan tidigare ledamöter begärt entledigande hos Länsstyrelsen, som
därefter haft svårighet att utse nya ledamöter.
Beslutsunderlag

Skrivelse från Borghild Ross Minnesfond Stiftelse 2016-05-16
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 171
Utdrag:
Styrelsen Borghild Ross Minnesfond Stiftelse
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Dnr 2015-KLK0061

Val av revisorssuppleant i Aschanska stiftelsen 2016-2018
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Harald Jagner till personlig suppleant för Pernilla Rehnberg i Aschanska
stiftelsen.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige utsåg 2015-11-26, § 354, Elvira Hendeby till personlig
suppleant för Pernilla Rehnberg i Aschanska stiftelsen 2016-2018.
I samband med att Elvira Hendeby slutar sin anställning hos Deloitte AB, avsäger
hon sig uppdraget som revisorssuppleant i Aschanska stiftelsen.
Deloitte AB föreslår att Harald Jagner istället utses till personlig suppleant för
Pernilla Rehnberg i Aschanska stiftelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, 2016-05-25
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 172
Utdrag:
H Jagner
Aschanska stiftelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-KLK0146

Eksjö Mariannelund 9:1, del av - försäljning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt varigenom Eksjö kommun till Skruven Fastighetsbolag
i Mariannelund AB, överlåter och försäljer del av fastigheten Eksjö Mariannelund
9:1, mot en köpeskilling om 676 tkr.
Ärendebeskrivning

AB Eksjö Industribyggnader, PEAB och Snickerboa AB utgör tillsammans bolaget
Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB. Bolaget köper av Eksjö kommun del
av fastigheten Eksjö Mariannelund 9:1 för att på denna uppföra byggnaden för
Barnfilmbyn.
Bolaget tillträder den överlåtna egendomen omedelbart efter att
kommunfullmäktiges beslut 2016-06-21 om försäljning har vunnit laga kraft, och då
köpeskillingen om 676 tkr är erlagd. I köpekontraktet framgår att bolaget dock äger
rätt att på egen risk påbörja arbeten avseende projektering, markbehandling och
byggnation inom egendomen, efter undertecknande av köpekontraktet.
Yrkande

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

Köpekontrakt
Ledningsutskottets protokoll 2016-06-14, § 85
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-14, § 202
_____________________________________________________________
Utdrag:
Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB
T Hellström
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Dnr 2016-KLK0147

Eksjö Nannylund 4, del av - försäljning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderat köpekontrakt varigenom Eksjö kommun för en köpeskilling
om 400 tkr, till ITolv AB, överlåter och försäljer del av fastigheten Eksjö
Nannylund 4.
Rolf Abelsson (M) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-21, § 85, att inriktningen ska vara att sälja
del av Eksjö Nannylund 4 till ITolv AB.
Genom försäljning av del av Eksjö Nannylund 4 till ITolv AB, får kommunen en
samarbetspartner, som tillsammans med det kommunala bostadsbolaget
Eksjöbostäder AB, utgör den kompetens och resurs som krävs för att säkerställa de
behov av främst hyreslägenheter, som är nödvändiga för att Eksjö kommun ska
klara av den ökade befolkningen i Eksjö tätort.
Eksjö kommun försäljer till ITolv AB ett område om ca 7 300 kvm av fastigheten
Eksjö Nannylund 4, till en köpeskilling om 400 tkr.
Yrkande

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

Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-21, § 85
Förslag till köpekontrakt
Ledningsutskottets beslut 2016-06-14, § 86
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-14, § 201
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-20, § 204
_____________________________________________________________
Utdrag:
Itolv AB
T Hellström
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-KLK

Bolagsordning eksjö.nu
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reviderad bolagsordning för eksjö.nu.
Ärendebeskrivning

Lekmannarevisorn har påpekat att en översyn av bolagsordningen för eksjö.nu bör
ske utifrån förändringar i kommunallagen.
Kommunallagen föreskriver att
- kommunstyrelsen ska ha uppsikt över verksamheten
- kravet på det kommunala ändamålet ska framgå av bolagsordningen
- kommunfullmäktige ska ha möjlighet att ta ställning innan viktiga beslut fattas.
När det gäller helägda kommunala bolag kan ägaren (kommunen) föreskriva
ovanstående genom utfärdande av ägardirektiv. I delägda bolag, som i detta fall, kan
ändringar fastställas efter samråd med övriga ägare. I eksjö.nu är Eksjö kommun
den största enskilda ägaren. För att säkerställa att bolaget lever upp till de nya
bestämmelserna i kommunallagen, föreslås följande förändringar.
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över bolagets verksamhet
En ny paragraf med följande lydelse införs därför i bolagsordningen.
§
Kommunstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Detta gäller dock endast i den mån det inte möter hinder på grund av
författningsreglerad sekretess.
Krav på att ändamålet inom ramen för den kommunala kompetensen ska framgå av
bolagsordningen
Ändamålet framgår av Bolagsordningens 3 §, varför ingen ändring föreslås.
Kommunfullmäktige ska ha möjlighet att ta ställning innan viktiga beslut fattas.
Av Bolagsordningens 16 § framgår idag att ”bolaget ska bereda kommunfullmäktige
möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell
beskaffenhet eller annat av större vikt, fattas”. Här föreslås en tydligare skrivning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-21

44 (61)

”Bolaget ska bereda kommunfullmäktige att ta ställning innan beslut i verksamheten
fattas som är av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt”.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektören 2016-06-07
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-14, § 203
Utdrag:
eksjö.nu

Justerandes sign
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Dnr 2016-KLK0137

Ekologiskt och kravmärkt kött på vår skola –
medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Hanna Käll och Elin Stejdahl, Hultskolan, framför i medborgarförslag att de vill ha
ekologiskt och kravmärkt kött på sin skola.
Förslagsställarna framför vidare att de tycker det är viktigt att djuren ska ha det bra
innan de dör, och att kommunen ska ta ansvar för det.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag och namnunderskrifter från Hanna Käll och Elin Stejdahl,
Hultskolan, 2016-05-19
Utdrag:
Ks

Justerandes sign
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Dnr 2016-KLK0140

Inför så kallad bygdepeng – ett årligt ekonomiskt bidrag
till samhällsföreningar – medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Lars-Evert Björck, Hult, föreslår i medborgarförslag daterat 2016-05-26, att ett
ekonomiskt stöd införs till samhällsföreningarna i kommunen. Ett bidrag efter en
lokal ekonomisk analys, LEA, förväntas ge ett tillskott av landsbygdsutveckling till
ett värde av 7-1700 kronor, sju gånger den ekonomiska insatsen. Stödet kunde
förslagsvis införas under en tvåårsperiod, för att därefter utvärderas.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från L-E Björck, 2016-05-26
Utdrag:
Ks
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Dnr 2016-KLK0141

Upprustning och förbättring av lekplatsen ”Elefanten”,
Västra Brudbadet, Eksjö – medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Familjen Hjälmdahl, Eksjö framför i medborgarförslag att de önskar att kommunen
ska satsa på lekplatsen ”Elefanten”. Lekplatsen är vackert belägen och inbjuder med
sina nivåskillnader, till mycket lek för små och stora barn under årets alla årstider.
Den är centralt belägen i Västra Brudbadet och omgiven av cykelvägar, vilket gör
att barn kan ta sig till och från lekplatsen utan stora risker. I omgivningarna finns
promenadstråk vilket leder till att förbipasserande lätt kan stanna till för spontan
lek. Det är den mest tillgängliga lekplatsen för alla.
För närvarande finns det tre offentliga lekplatser i Västra Brudbadet.
Förslagsställarna har fått in drygt 170 namnunderskrifter, där alla vill att det satsas
på lekplatsen ”Elefanten”.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från familjen Hjälmdahl, Eksjö, 2016-05-29
Utdrag:
Ks

Justerandes sign
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Föregående mötes protokoll
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att protokollen anmäls.
Ärendebeskrivning

Protokoll från föregående sammanträde 2016-05-19, redovisas.
-----
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Dnr 2016-KLK0152

Avsägelse av uppdrag – Carina Lindström (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen från Carina Lindström (M), samt
att hänskjuta ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning

Carina Lindström (M), avsäger sig 2016-06-16 uppdraget som ledamot tillika
1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag

Avsägelse från C Linström, 2016-06-16
Utdrag:
C Lindström
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Dnr 2016-KLK0154

Avsägelse av uppdrag – Joakim Lindström (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen från Joakim Lindström (M), samt
att hänskjuta ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning

Joakim Lindström (M), avsäger sig 2016-06-20 sina uppdrag som vice
ordförande i kommunstyrelsen, vice ordförande i krisledningsnämnden, vice
ordförande i Eksjö Stadshus AB, vice ordförande i Byggnadsfirma Stridh och
Son AB, ledamot i Direktionen för Höglandets Kommunalförbund, samt
ledamot av Höglandets Finansiella Samordningsförbund.
Beslutsunderlag

Avsägelse från J Lindström, 2016-06-20
Utdrag:
Valb
Löneavd
ESAB
HKF
Finsam
J Lindström
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Dnr 2016-KLK0155

Avsägelse av uppdrag – Mats Danielsson (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen från Mats Danielsson (M), samt
att hänskjuta ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning

Mats Danielsson (M), avsäger sig 2016-06-20 sina uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen, Eksjö Stadshus AB, samt Byggnadsfirma Stridh och Son
AB.
Beslutsunderlag

Avsägelse från M Danielsson, 2016-06-20
Utdrag:
Valb
Löneavd
ESAB
Byggnadsfirma Stridh och Son AB
M Danielsson
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Dnr 2016-KLK0154

Val av ny 1:e vice ordförande och ledamot i
kommunstyrelsen efter Joakim Lindström (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen efter Joakim Lindström (M), från och
med 2016-08-15 till och med 2018-12-31, utse Carina Lindström (M), samt
att till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Joakim Lindström (M), från och med
2016-08-15 till och med 2018-12-31, utse Ulf Björlingson (M).
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt Joakim Lindströms (M), avsägelse att
från och med 2016-08-15 lämna sitt uppdrag som ledamot, tillika 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2016-06-20, § 22
Utdrag:
C Lindström
U Björlingson
Ks sekr
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Dnr 2016-KLK0155

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Mats
Danielsson (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Mats Danielsson (M), från och med
2016-08-15 till och med 2018-12-31 utse Rolf Abelsson (M).
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt Mats Danielssons (M), avsägelse att
från och med 2016-08-15 lämna sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2016-06-20, § 23
Utdrag:
R Abelsson
Ks sekr
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Dnr 2016-KLK0154

Val av ny ledamot och vice ordförande i Eksjö Stadshus
AB efter Joakim Lindström (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot efter Joakim Lindström (M) i Eksjö Stadshus AB från och med
2016-08-15 till och med ordinarie årsstämma 2019, utse Rolf Abelsson (M), samt
att till vice ordförande i Eksjö Stadshus AB utse Carina Lindström (M).
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt Joakim Lindströms (M) avsägelse att
från och med 2016-08-15, bland annat lämna sitt uppdrag som ledamot i Eksjö
Stadshus AB.
Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2016-06-20, § 24
Utdrag:
R Abelsson
C Lindström
ESAB
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Dnr 2016-KLK0152

Val av ny ledamot tillika vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden efter Carina Lindström (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot, tillika vice ordförande, efter Carina Lindström (M) i
samhällsbyggnadsnämnden från och med 2016-08-15 till och med 2018-12-31, utse
Mats Danielsson (M).
Ärendebeskrivning

Carina Lindström (M) avsäger sig från och med 2016-08-15 bland annat sitt
uppdrag som ledamot, tillika vice ordförande, i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2016-06-20, § 25
Utdrag:
M Danielsson
SbN
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Dnr 2016-KLK0154

Val av ny ledamot och vice ordförande i Byggnadsfirma
Stridh och Son AB efter Joakim Lindström (M)
Beslut

ommunfullmäktige besluta
att till ny ledamot efter Joakim Lindström (M) i Byggnadsfirma Stridh och Son AB
från och med 2016-08-15 till och med ordinarie årsstämma 2019, utse
Rolf Abelsson (M), samt
att till vice ordförande i Byggnadsfirma Stridh och Son AB, utse Carina Lindström
(M).
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt Joakim Lindströms (M) avsägelse att
från och med 2016-08-15, bland annat lämna sitt uppdrag som ledamot i
Byggnadsfirma Stridh och Son AB.
Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2016-06-20, § 26
Utdrag:
R Abelsson
C Lindström
Byggnadsfirma Stridh och Son AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-21

Kf § 163

57 (61)

Dnr 2016-KLK0155

Val av ny suppleant i Byggnadsfirma Stridh och Son AB
efter Mats Danielsson (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant efter Mats Danielsson (M) i Byggnadsfirma Stridh och Son AB
från och med 2016-08-15 till och med ordinarie årsstämma 2019, utse
Ulf Björlingson (M).
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt Mats Danielssons (M) avsägelse att
från och med 2016-08-15 lämna sitt uppdrag som suppleant i Byggnadsfirma Stridh
och Son AB.
Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2016-06-20, § 27
Utdrag:
U Björlingson
Byggnadsfirma Stridh och Son AB
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Dnr 2016-KLK0151

Gräv ner kraftledningen från gamla elverket och bort mot
riksväg 40 (kaffekullrondellen), för ökad säkerhet och
tillgänglighet i Storegårdsområdet - medborgarförslag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Staffan Wadström och Magnus Kullberg, Eksjö framför i medborgarförslag
önskemål om att kommunen initierar en process för att gräva ner
kraftledningen från gamla elverket bort mot riksväg 40 (Kaffekullen-rondellen)
för ökad säkerhet och tillgänglighet i Storegårdsområdet.
Området mellan Storegårdsområdet, Eksjö Camping och österut via kvarterat
Portalen, är ett utvecklingsområde som i huvudsak är avsatt för
fritidsverksamhet. I omedelbar anslutning finns idrottsanläggningar, idrottsoch evenemangshallar, ishall, samt Eksjö Camping och kvarteret Portalen.
Eksjö kommun tog 2014 fram en utvecklingsplan för Storegårdsområdet som
också behandlats i kommunstyrelsen. I utvecklingsplanen beskrivs vision 2018
”Eksjö ska ha Jönköpings läns främsta aktivitetspark, ett attraktivt område för
fysisk aktivitet, men också för avkoppling och rekreation, och som kan öka
antalet besökare till staden, locka till nyinflyttande och som stödjer
integrationsarbetet. Ett Friends Arena, fritidsområde som Eksjöborna kan
känna stolthet över”.
På området har också anlagts en bana för frisbeegolf, som ytterligare kommer
att generera mycket människor som rör sig där. Till området hör också
Prästängsskolan, samt tre förskolor. Området är idag frekvent använt för
skolornas uteverksamhet och för olika spontanaktiviteter.
I omedelbar anslutning till Storegårdsområdet och den skissade
aktivitetsparken finns idag en luftburen högspänningsledning som kommer in
österifrån från Hässelås över riksväg 40 vid Kaffekullsronden, fram mot Eksjö
Camping och slutar vid gamla elverket (nuvarande Spelverket). Det innebär att
ledningen delvis tangerar den aktivitetspark som planeras, och går rakt över
den nyanlagda frisbeegolfbanan och över mark tillhörande Eksjö Camping.
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Förslagsställarna anser att ledningen utgör en påtaglig inskränkning av
aktivitetsområdet, och ett hot mot den vision som kommunen antagit för
Storegårdsområdet, på grund av riskerna förknippade med en
högspänningsledning. Även området öster om Storegårdsområdet med Eksjö
Camping påverkas negativt av högspänningsledningen, då den omöjliggör för
campingen att utnyttja området under och omkring ledningen.
Elsäkerhetsverket skriver i sin broschyr ”Byggnader nära kraftledningar” under
avsnittet Högspänningsledning i förhållande till skolgård, idrottsplats med
mera, bland annat ” En högspänningsledning får inte vara framdragen över,
eller i farlig närhet av skolgårdar, idrottsplatser, travbanor, skjutbanor, anlagada
campingplatser eller bad- och lekplatser. Inte heller i farlig närhet av
åskådarplatser. Huvudregeln är att det horisontella avståndet ska vara minst
tjugo meter mellan områdets närmaste gräns och högspänningsledningen”.
En av riskerna med kraftledningar är de magnetfält som omger kraftledningen
och som skapar elektriska strömmar i kroppen som, vid mycket starka
magnetfält, kan påverka kroppens nervsignaler. Den forskning som pågått i
över 30 år kan dock idag inte ge ett säkert svar om magnetfält kan orsaka
cancer. Forskare har också i fler oberoende studier sett ett samband mellan
exponering under barnaåren, för magnetfält som ligger över det normala och
en något ökad risk för leukemi. Världshälsoorganisationen, WHO, har också
bedömt magnetfält som möjligen cancerframkallande.
Oavsett den verkliga risken, finns det dock en utbredd misstro och oro hos
allmänheten att vistas, eller låta sina barn vistas i närheten av en
högspänningsledning. Många elöverkänsliga kommer inte helt kunna utnyttja
området.
I miljöbalken finns också en försiktighetsregel som föreskriver att den som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder,
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs, för
att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Förslagsställarna önskar att Eksjö kommun initierar en process tillsammans
med Eksjö Energi, EON, samt berörda markägare, i syfte att
högspänningsledningen grävs ner, från gamla elverket bort till riksväg 40 vid
Kaffekullsrondellen, och eventuellt ytterligare sydost bort mot Energiverket.
Målsättningen ska vara att kraftledingen är nergrävd senast 2018, för att bland
annat möjliggöra vision 2018 och minska den allmänna olägenheten för såväl
miljön i området, som människors hälsa.
Beslutsunderlag
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Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
Höglandets IT
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad rapport till kommunstyrelsen, med återrapportering till
kommunfullmäktige senast vid sammanträdet den 20 oktober.
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Höglandets IT, som sammanfattas i
en rapport. Av den framgår revisionens iakttagelser och rekommendationer.
Man vill särskilt peka på vikten av att kommunstyrelsen i sin helhet har ansvar
för uppsiktsplikten över Höglandets IT.
Revisionen önskar få del av kommunstyrelsens syn på rapportens
rekommendationer senast den 30 september 2016.
Beslutsunderlag

Granskningsrapport med missiv 2016-06-14
Utdrag:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

