SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

0 (53)

2016-09-22

Protokoll från
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-22
På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter
vara borttagna (kryssade) i protokollet.
Innehållsförteckning
Beslutande ....................................................................................................................................... 2
Kf § 166 Allmänhetens frågestund................................................................................................... 4
Kf § 167 Fråga till kommunfullmäktige – Rondellernas utseende och skötsel ................................ 5
Kf § 168 Delårsrapport per 2016-06-30 ........................................................................................... 6
Kf § 169 Granskning av integrationsarbetet, revisionsrapport ........................................................ 8
Kf § 170 Utveckla samverkan mellan kommunens verksamheter och idéburna organisationer,
så kallad IOP - motion ................................................................................................................... 10
Kf § 171 Vad gör man om en kollega dricker för mycket alkohol? Motion .................................... 12
Kf § 172 Gång- och cykelväg mellan Dallundavägen och Furustigen, Eksjö - medborgarförslag 13
Kf § 173 Säkerställ bevarandet av historiska byggnader på Ränneslätt, Eksjö medborgarförslag ........................................................................................................................... 14
Kf § 174 Kommunen bör bekämpa mördarsniglar vid de grönområden som tillhör kommunens
skötselområden, medborgarförslag ............................................................................................... 16
Kf § 175 Bättre utemiljö mellan nya och gamla Almgården, medborgarförslag ............................ 18
Kf § 176 Fler anställda i lågstadiet, motion .................................................................................... 19
Kf § 177 Konstgräsplan vid Ränneborg, Eksjö .............................................................................. 20
Kf § 178 Förskottsbetalning av hyra, Nannylund, Eksjö ................................................................ 22
Kf § 179 Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal ........................................................ 23
Kf § 180 Riktlinjer för bostadsförsörjning ....................................................................................... 24
Kf § 181 Försäljning av del av Nifsarpsområdet ............................................................................ 25
Kf § 182 Allmän vatten- och avloppsanläggning i Kvarnarp/Nifsarp – utvidgning av
verksamhetsområde ...................................................................................................................... 26
Kf § 183 Allmän vatten- och avloppsanläggning i Bänarp – utvidgning av verksamhetsområde .. 27
Kf § 184 Äldrepolitiskt program, revidering .................................................................................... 28
Kf § 185 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2016 ..................................... 29
Kf § 186 Sammanträdesplan 2017 ................................................................................................ 30
Kf § 187 Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs Minne – Förvaltningsberättelse 2015 med
revisionsberättelse ......................................................................................................................... 31
Kf § 188 Inspektion av Överförmyndarnämnden, Eksjö kommun och Aneby kommun 2016 ....... 32
Kf § 189 Motivering till avslag på tidigare motion ”Jobba och lobba för att Eksjö blir
regionhuvudstad i en eventuell Östra Götalandsregion” - interpellation........................................ 33
Kf § 190 Fartkameror på Breviksvägen – medborgarförslag ......................................................... 35
Kf § 191 Utred beslut och finansiering kring Barnfilmbyn - motion ................................................ 36
Kf § 192 Fixa till ekbacken utanför biblioteket - medborgarförslag................................................ 38
Kf § 193 Walk of Fame på Norra Storgatan i Eksjö ....................................................................... 39
Kf § 194 Anmälningsärenden ........................................................................................................ 40
Kf § 195 Avsägelse av uppdrag – Amin Al-Otaibi (S) .................................................................... 41
Kf § 196 Avsägelse av uppdrag – Nils-Åke Friman (MP) .............................................................. 42
Kf § 197 Val av ny ledamot och vice ordförande i krisledningsnämnden efter Joakim Lindström
(M) .................................................................................................................................................. 43
Kf § 198 Val av ersättare i Krisledningsnämnden, efter Robin Kihlbaum (M) Dnr 2016-KLK0209 ....... 44
Kf § 199 Val av ledamot i Direktionen för Höglandets Kommunalförbund, efter Joakim
Lindström (M) ................................................................................................................................. 45
Kf § 200 Val av ledamot av Höglandets Finansiella Samordningsförbund (Finsam), efter
Joakim Lindström (M) Dnr 2016-KLK0154 Beslut ....................................................................... 46
Kf § 201 Val av ny suppleant i Eksjö Stadshus AB efter Robin Kihlbaum (M) ...................................... 47
Kf § 202 Val av en lekmannarevisor och en ersättare i Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB till
och med ordinarie bolagsstämma 2019 ............................................................................................... 48
Kf § 203 Val av en lekmannarevisor och en ersättare i Eksjö G.E. AB till och med ordinarie
bolagsstämma 2019 .......................................................................................................................... 49
Kf § 204 Val av ledamöter och suppleant i Eksjö G.E. AB till och med ordinarie bolagsstämma 2019 ..... 50
Kf § 205 En app för mobiltelefoner där medborgarna kan kommunicera direkt med kommunen och
lämna förslag och anmälningar .......................................................................................................... 51
Kf § 206 Återinför habiliteringsersättning........................................................................................... 52

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22

Sammanträde med

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Kf-salen kl.18.00–20.30

Beslutande
Ledamöter

Anders Gustafsson (M) ordförande
Ingbritt Martinsson (C)
GunBritt Henning (S)
Diana Laitinen Carlsson (S)
Annelie Hägg (C)
Tomas Erazim (M)
Johan Starck (S)
Lennart Nilsson (C)
Annelie Sjöberg (M)
Malin Jakobsson (S)
Ulf Svensson (SD)
Jonas Nilsson (S)
Lea Petersson (MP)
Per Sixtensson (C)
Björn Alm (M)
Birgitta Johansson (S)
Maria Havskog (C)
Anita Karlsson (SD)
Anders Pansell (KD)
Christina Bladh (S)
Stellan Johnsson (C)
Marie-Louise Gunnarsson (M)
Sven-Olov Lindahl (L)
Bo-Kenneth Knutsson (C)
Ronny Jakobsson (S)
Mats Danielsson (M)
Elisabeth Werner (SD)
Ingegerd Axell (S), § 166-176, 178-206
Sylvia Karlsson (C)
Lars Aronsson (S)
Kerstin Robertson (M)
Bengt Koltman (C)
Ulf Björlingson (M)
Bo Bergvall (S)
Sandra Mulaomerovic (C)
Eva Ekenberg (MP)
Mats Svensson (SD)
Rolf Abelsson (M)
Ulf Bardh (C)
Magnus Berglund (KD)

1 (53)

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Alf Nordell (S) tjänstgörande ersättare för Mikael Andreasson (S)
Jan Lindholm (M), tjänstgörande ersättare för Carina Lindström (M),
§ 166-180, 182-206
Leif Fransson (S) tjänstgörande ersättare för Viking Ottosson (S)
Bahram Kouchakpour (S) tjänstgörande ersättare för Malin Garpevik (S)
Joakim Blomqvist (S) tjänstgörande ersättare för Stig Axelsson (S)
Lennart Gustavsson (S) tjänstgörande ersättare för Carina Stende (S)

Anneli Gustafsson, sekreterare
Stefan Elm, kommundirektör

Övriga:

Per Ihse, kommunrevisionen

Utses att justera

Maria Havskog (M) och Anita Karlsson (SD)

Justeringens plats
och tid

Underskrifter

2 (53)

Håkan Dufva (KD)
Mikael Andreasson (S)
Carina Lindström (M)
Viking Ottosson (S)
Nils-Åke Friman (MP)
Nils-Gunnar Karlsson (KD)
Malin Garpevik (S)
Stig Axelsson (S)
Carina Stende (S)

Frånvarande

Tjänstemän

2016-09-22

Kommunkansliet 2016-09-29 kl. 16.00

Paragrafer

166-206

Sekreterare……………………………………………

Anneli Gustafsson

Ordförande……………………………………………

Anders Gustafsson

Justerande…………………………………………….

Maria Havskog

…………………………………………….

Anita Karlsson

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22

3 (53)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-09-22

Förvaringsplats
för protokollet
Datum för anslags
uppsättande

Underskrift

Kommunkansliet
2016-09-30

Datum för anslags
nedtagande

……………………………………………

Anneli Gustafsson

2016-10-21

EKSJÖ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-22

Kf § 166 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 § 167 Fråga till kommunfullmäktige –
Rondellernas utseende och skötsel
Dnr 2016-KLK0208
Sven-Olov Lindahl ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande.
För ett år sedan tog Sven-Olov Lindahl upp frågan om rondellernas utseende
och skötsel i fullmäktige. Problemet var inte nytt utan hade varit
återkommande under några år. Förklaringen som gavs var att personal som
skulle sköta rondellerna saknade utbildning för arbete i trafikmiljö. Utbildning
för ändamålet pågick och skötseln skulle fungera framgent.
Ett drygt år har gått, turistsäsongen har just slutat. Det bästa man kan säga om
rondeller utmed väg 40 är att de är närodlade med diverse ogräs som ger ett
helt dominerande intryck.
Varför har skötsel uteblivit och när kan vi förvänta oss att rondellerna ska
signalera ”Välkommen till Eksjö Trästaden!”? Någon måste rimligen vara
ansvarig.
Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg ger följande svar.
Rondellerna har diskuterats länge och i många sammanhang. Trafikverket
ansvarar för körbanorna, medan rondellerna sköts av kommunen. Speciell
utbildning krävs, varför kommunen har tecknat avtal med Transab.
En utredning pågår nu om hur rondellernas markbädd ska se ut. Utredningen
görs av stadsträdgårdsmästaren. Rondeller kan vara olika utformade med olika
ambitionsnivå. I och med att det avtal som nu löper inte har någon högre
ambition, kombinerat med att rondellernas markbädd inte har rätt utformning,
gör att de ser ut som de gör.
-----
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Kf § 168 Delårsrapport per 2016-06-30
Dnr 2016-KLK0185
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport per 2016-06-30, samt
att Eksjö kommunrevisions bedömning av delårsrapporten, inklusive Deloittes
rapport, anmäls.
Ärendebeskrivning
Delårsrapport per 2016-06-30 med sammanställd redovisning har upprättats
vid kommunledningskontorets ekonomi- och upphandlingsavdelning och
redovisas vid dagens sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Annelie
Hägg (C).
Det är första året som en sammanställd redovisning upprättas vid
delårsbokslutet i koncernen. Koncernens resultat är vid halvåret ett överskott
om 67,5 mnkr.
Kommunens resultat efter sex månader visar ett överskott om 39,8 mnkr. I
överskottet vid halvårsskiftet ingår 14,6 mnkr i statsbidrag för ökat
flyktingmottagande 2015-2016, som utbetalades i december 2015.
Sektorerna har tillsammans förbrukat 48,3 procent (434,2 mnkr) av
driftbudgetens 901,8 mnkr (inklusive 2,5 mnkr som budgeterats för
finansiering via resultatfond).
Prognosen för 2016 visar ett överskott om 34,6 mnkr mot budgeterade 15,0
mnkr. Av prognostiserat resultat är 18,2 mnkr outnyttjat statsbidrag för
flyktingmottagning 2015-2016.
Sektorerna prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 5,3 mnkr, vilket
motsvarar 0,6 procent av budgeten. Det vägs främst upp av det outnyttjade
statsbidraget för flyktingmottagning 2015-2016, men delvis också av
återstående medel i personalanslag, vilket gör att prognosen för
budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnad är positiv med 14,5 mnkr.
Skatteintäkter och bidrag prognostiseras bli 6,1 mnkr högre än budgeterat,
medan finansiella intäkter beräknas bli 1 mnkr lägre. Totalt prognostiseras
resultatet överstiga budgeterat resultat med 19,6 mnkr.
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Av investeringsanslaget på 42,6 mnkr har 30,1 mnkr tagits i anspråk första
halvåret. 23,1 mnkr av dessa avser markförvärv av Trehörningen, som enligt
kommunfullmäktiges beslut gjordes utanför fastställd budgetram. Enligt
prognosen kommer investeringar om 66,7 mnkr att göras under året, vilket är
24,1 mnkr mer än budgeterat investeringsanslag.
Resultatet vid halvårsskiftet uppgår till 8,4 procent av skatteintäkter och
utjämning. Årets resultat i prognosen för helår beräknas bli 3,6 procent i
positivt resultat av skatteintäkter och bidrag, vilket överstiger såväl budgeterat
resultat på 1,5 procent, som det långsiktiga målet för god ekonomisk
hushållning med 2 procent av skatteintäkter och bidrag.
Målet om 100 procent självfinansiering av investeringar uppnås inte i
helårsprognosen. Prognostiserade investeringar självfinansieras till 77 procent
av årets överskott från den löpande verksamheten.
I bokslut 2015 var soliditeten 63,6 procent. Vid halvårsskiftet hade soliditeten
sjunkit till 57,1 procent och förväntas i prognosen för bokslut 2016 uppgå till
65,5 procent. Det finansiella målet är att soliditeten årligen ska stärkas och på
lång sikt uppgå till 75 procent. Målet om årlig stärkt soliditet förväntas uppnås i
bokslutet, men uppnås inte i delårsbokslutet.
Soliditet inklusive pensionsförpliktelse förväntas på grund av minskad
pensionsskuld förbättras från -10,3 procent 2015 till ca -3 procent i bokslut
2016.
Kommunrevisionens vice ordförande Per Ihse (M) kommenterar revisionens
bedömning av delårsrapporten, samt sakkunnigbiträdets rapport över
detsamma.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2016-08-16, § 97
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-08-17, § 171
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2016-08-17, § 118
Socialnämndens beslut 2016-08-17, § 107
Tillväxt- och utvecklingssektorns beslut 2016-08-17, § 96
Delårsrapport per 2016-06-30
Kommunrevisonens bedömning 2016-09-15
Deloittes rapport september 2016
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 208
____________________________________________________________
Utdrag:

Revisionen
Ekonomichef
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Kf § 169 Granskning av integrationsarbetet,
revisionsrapport
Dnr 2016-KLK0095
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB, genomfört en granskning
av integrationsarbetet i Eksjö kommun. Granskningsrapporten berör hela
Eksjö kommuns integrationsarbete i kommunens olika sektorer. Den
övergripande revisionsfrågan är, bedriver socialnämnden och övriga nämnder
integrationsarbetet på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt?
Revisionens vice ordförande Per Ihse beskriver arbetet med att ta fram
granskningsrapporten, och kompletterar med muntliga kommentarer kring
granskningen.
I granskningsrapporten framkommer fyra rekommendationer som
kommunrevisionen vill ha svar på:
- Rekommendation till kommunstyrelsen att fortsätta utveckla
målformulering för integrationsverksamheter.
- Rekommendation till socialnämnden att årligen följa upp hur många av de
nyanlända och ensamkommande som kommer ut i egen försörjning efter
etableringstiden.
- Rekommendation till barn- och ungdomsnämnden att årligen följa
resultaten för de ensamkommande och nyanlända i grund- och
gymnasieskolan.
- Uppföljning visar att en stor andel har försörjningsstöd efter
etableringstiden, varvid socialnämnden rekommenderas att i ett mycket
tidigt skede lyfta vikten av egen försörjning.
Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) redovisar kommunstyrelsens
svar:
- Kommunstyrelsen anser, likt kommunrevisionens rekommendation, att
arbetet med att utveckla målformuleringar ska fortsätta.
- Arbetsförmedlingen har ansvaret inom ramen för etableringsuppdraget, att
aktiviteter ska leda till arbete eller studier. Under 2016 har
Arbetsförmedlingen och Eksjö kommun tecknat en ny lokal
överenskommelse för samverkan kring etableringsinsatserna. Genom
samverkan med Arbetsförmedlingen görs uppföljning om vilka som
kommer ut i egen försörjning efter etableringstiden.
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-

Barn- och ungdomsnämnden påtalar att gymnasiets introduktionsprogram,
med inriktning språkintroduktion, har följts. För övriga finns arbete att
göra. Utmaningar utgörs av begränsningen av tillåtelse för registerföring.

-

Genom Arbetsförmedlingens arbete och samverkan med kommunen finns
ett etablerat förhållningssätt att tidigt lyfta vikten av egen försörjning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-21, § 81
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 125
Tjänsteskrivelse från biträdande socialchefen, samt barn- och
ungdomschefen, 2016-06-09
Socialnämndens beslut 2016-06-15, § 84
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 208

_________________________________________________________

Utdrag:

Revisionen
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
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Kf § 170 Utveckla samverkan mellan
kommunens verksamheter och idéburna
organisationer, så kallad IOP - motion
Dnr 2016-KLK0119
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut, förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP) framför i motion, att de
vanligaste formerna för samarbete mellan det offentliga och de idéburna
organisationerna är
- normerande bidrag, alltså generella bidrag för föreningens existens,
- upphandling för marknad och tjänster – där organisationen utsätts för
marknadens konkurrens och därmed inte längre äger eller styr över sin
verksamhet,
- idéburet offentligt partnerskap, IOP, som är en tredje väg, det vill säga en
samverkansform som ligger mellan övriga två.
Motionärerna föreslår att Eksjö kommun undersöker om intresse finns för ett
idéburet offentligt partnerskap, IOP, hos de idéburna organisationerna i Eksjö
kommun, samt om så är fallet, utarbetar samarbetsformer och skriver
överenskommelser med berörda.
En utgångspunkt för närmare samverkan mellan kommunerna och
civilsamhällets organisationer har i detta sammanhang ofta varit
kvinnojourerna och den viktiga roll som dessa spelar i hela vårt land. Den
verksamheten skulle sannolikt inte ha samma värde för samhället som helhet
om den hade varit kommunaliserad eller kommersiell. Istället är den särskilt
värdefull just genom att den tillhör civilsamhället och därmed stärker det
sociala kapitalet i samhället.
Den modell som nu sprids över landet är att utveckla IOP mellan
kommuner/landsting/regioner och den sociala ekonomins organisationer.
Mot bakgrund av vad som anförts kan det vara en god idé att stärka samspelet
mellan det offentliga och den idéburna sektorn för att skapa en långsiktigt
hållbar kommun, där demokratin stärks, delaktigheten ökar och utanförskapet
minskar.
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Kommunstyrelsen har 2016-09-06 beslutat att uppdra åt förvaltningen att
undersöka förutsättningarna och intresset för att bilda partnerskap mellan de
idéburna organisationerna och kommunen, samt att utarbeta förslag till
samarbetsformer och överenskommelser för ett sådant partnerskap.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Lea Petersson (MP) och Diana Laitinen Carlsson (S) bifall till motionen.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Lea Peterssons och Diana Laitinens yrkande,
mot kommunstyrelsen förslag till beslut, varvid kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens beslut, att förklara motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Motion från Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP), 2016-04-07
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-21, § 103
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jürgen Beck, 2016-05-18
Ledningsutskottets beslut 2016-06-14, § 87
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 210
____________________________________________________________
Utdrag:

Lea Petersson
Eva Ekenberg
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Kf § 171 Vad gör man om en kollega dricker för
mycket alkohol? Motion
Dnr 2016-KLK0091
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av de åtgärder kommunstyrelsen beslutat om, förklara
motionen bifallen.
Ärendebeskrivning
Mats Danielsson (M) och Malin Jakobsson (S) framför i en motion fakta kring
konsumtion av alkohol i arbetslivet, och konsekvenser av skadligt bruk av
alkohol för såväl individen som ur ett ekonomiskt perspektiv. Motionärernas
förslag är att en utbildning tas fram för kommunens alla medarbetare, där det
ges möjlighet för självreflektion genom information och kunskap.
Eksjö kommun ska vara en säker och trivsam arbetsplats, vilket bland annat
betyder att alla medarbetare ska ha ett medvetet förhållningssätt till alkohol och
andra droger. Kommunen arbetar för att motverka utslagning från arbetslivet. I
varje enskilt fall försöker man hitta och erbjuda rätt behandlingsform så att
återgång till arbete och vardagliga rutiner möjliggörs. En utgångspunkt är att
alla ska ta ansvar för att hjälpa en kollega som är beroende av alkohol eller
andra droger.
Under 2017ges kommunens chefer en föreläsning kring alkohol i arbetslivet,
och konsekvenser av skadligt bruk av alkohol och andra droger. Till det
tillfället ska ett informationspaket tas fram, som cheferna kan använda för att
sprida kunskapen vidare via arbetsplatsträffar.
Utbildning inom området kommer även att infogas som ett tillval i den
pågående upphandling av företagshälsovård, som ska ske under hösten 2016.
Beslutsunderlag
Motion från Mats Danielsson (M) och Malin Jakobsson (S), 2016-03-21
Yttrande från PA-konsult, personalavdelningen, 2016-07-12
Ledningsutskottets beslut 2016-08-16, § 96
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 211
__________________________________________________________
Utdrag:

Malin Jakobsson
Mats Danielsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22

13 (53)

Kf § 172 Gång- och cykelväg mellan
Dallundavägen och Furustigen, Eksjö medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0076
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Jarl Sturek, Eksjö, föreslår i medborgarförslag att stigen mellan Dallundavägen
och Furustigen i Eksjö rustas upp till den gång-cykelväg som den redan nu
fungerar som. Stigen är den naturliga förbindelsen till skola och centrum för
boende på Furustigen, Granstigen med flera. Omvänt kan denna stig användas
av gående och cyklister från Västra och Östra Brudbadet vid besök på
Skogskyrkogården.
Förslagsställaren uppskattar sträckan till cirka 125 meter, och menar att
belysning inte är nödvändigt, men påtalar att dränering och grusning är
önskvärt.
Idag finns en självpåtagen förbindelse på aktuellt stråk. Stråket är till
övervägande del beläget på fastigheten Björnen 4. Fastighetsägaren har inget
att invända mot anläggande av ett gång- och cykelstråk på sträckan.
Ärendet ska beaktas vid kommande revidering av gång- och cykelvägsplanen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jarl Sturek, 2016-03-11
Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-23, § 63
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 92
Tjänsteskrivelse från trafikingenjören, 2016-06-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-15, § 147
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 212
___________________________________________________________
Utdrag:

Jarl Sturek

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 173 Säkerställ bevarandet av historiska
byggnader på Ränneslätt, Eksjö medborgarförslag
Dnr 2016-Klk0113
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut, förklara medborgarförslaget
besvarat.
Ärendebeskrivning
Fredric Lagerquist, Eksjö, påtalar i medborgarförslag att området Ränneslätt är
en del av Eksjös varumärke. Ränneslätt är, förutom militär övningsmark, även
en viktig evenemangsplats som hyst stora publika tillställningar som till
exempel O-ringen, flygdagar och det årliga återkommande Ränneslättsloppet.
I norra delen av Ränneslätt finns ett antal byggnader som är uppförda på 1800talet. Förslagsställaren påpekar att det är en unik kulturmiljö, som tyvärr är
eftersatt. Vidare påtalar förslagsställaren att Fortifikationsverket har krav på sig
att riva byggnader som de inte har användning för. Frågan ställs om det går att
använda vissa byggnader vid större arrangemang. Exempelvis skulle föreningar
som har verksamhet med anknytning till platsen kunna involveras.
Förslagsställaren påtalar vidare att det ligger i Eksjö kommuns intresse att se till
att denna kulturmiljö bevaras, därför anses att kommunen omgående bör
kontakta Fortifikationsverket för att finna en lösning i bevarandefrågan, och
även bjuda in lämpliga föreningar för en konstruktiv dialog.
Området i fråga omfattas av riksintresse för kulturmiljövården benämnt
”Lägerplatsen på Ränneslätt (RK49)”. Området är Smålands husarers och
grenadjärers gamla exercisfält med manskapsbyggnader i trä från 1800-talets
slut. Området har en tradition som övningsplats från 1400-talet, och permanent
övningsplats efter 1690-talet. Området omfattas även av riksintresse för
totalförsvaret benämnt ”NT 20:4”.
Eksjö kommun har i översiktsplanen gjort följande ställningstagande;
Fortifikationsverket och Riksantikvarieämbetet bör komma fram till en
gemensam uppfattning om området. Kommunen är beredd att diskutera
förslag på säkerställande åtgärder genom områdesbestämmelser först sedan en
sådan gemensam syn föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22
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Kommunen har ingen rekommendation för hur riksintresset för
kulturmiljövården ska tillvaratas med anledning av områdets betydelse för
totalförsvarets intresse. Kommunen är dock av den åsikten att
kulturmiljövårdens intressen bör prioriteras.
I enlighet med översiktsplanens intentioner finns det anledning att efterfråga
en samordning av statens intressen. För att Eksjö kommun ska kunna agera i
enlighet med översiktplanen och kunna medverka till ett säkerställande av
byggnaderna måste staten ta ställning till vilket av intressena, totalförsvar eller
kulturmiljövård, som ska prioriteras eller om det överhuvudtaget finns en
konflikt mellan intressena.
Kommunen kan inte ta ställning till frågan om föreningar kan involveras i
något samarbetsprojekt.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Fredric Lagerquist, 2016-04-14
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-21, § 100
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 137
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschefen, 2016-08-09
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-08-17, § 169
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 213
____________________________________________________________
Utdrag:

Fredric Lagerquist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-09-22
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Kf § 174 Kommunen bör bekämpa
mördarsniglar vid de grönområden som tillhör
kommunens skötselområden, medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0094
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Xx, Eksjö, påtalar i ett medborgarförslag att mördarsniglar i cirka 20 år har
härjat inom olika områden i Eksjö. Många försöker att begränsa deras framfart,
bland annat genom att plocka hinkvis med sniglar varje dag. Förslagsställaren
anser att kommunen bör delta i bekämpningen av mördarsniglar på de
grönområden som tillhör kommunens skötselområden.
Mördarsnigeln, eller skogssnigeln, är allätare och ätskador konstateras på i stort
sett alla typer av grödor och prydnadsväxter. Arten är svårbekämpad genom
sin förmåga till självbefruktning och stora äggproduktion. Under vissa år har
artens överlevnad ökat betydligt tack vare de milda vintrarna och de regnrika
somrarna.
Det är dock viktigt att identifiera snigelarten då det många gånger handlar om
vanliga, ofarliga sniglar som är viktiga för naturens nedbrytningsprocess.
Enheten Skog- och Park, inom Eksjö kommun, bistår med rådgivning om
snigelbekämpning.
Då Eksjö kommun inte använder gifter i samband med park- eller skogskötsel
kan inga förebyggande åtgärder göras mer än att fortsätta hålla gräsytor klippta
och med jämna mellanrum göra gallringar i de tätortsnära skogarna. Även
arbetet med att få bort de olovliga tipparna inom kommunens skötselområden
är något som kommunen måste fortsätta med då det kan vara en miljö där
sniglarna förökar sig.
Xx har 2016-09-03 kommit in med synpunkter på samhällsbyggnadsnämndens
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Xx, 2016-03-29
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-21, § 96
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 135
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschefen och stadsträdgårdsmästaren,
2016-08-09
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-08-17, § 170
Synpunkter från Xx, 2016-09-03
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 214
____________________________________________________________
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Xx

Justerandes sign
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Kf § 175 Bättre utemiljö mellan nya och gamla
Almgården, medborgarförslag
2016-KLK0049
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut, förklara medborgarförslaget
besvarat.
Ärendebeskrivning
Birgitta Walett, Eksjö, föreslår i medborgarförslag att utemiljön mellan nya och
gamla Almgården borde förbättras. Det kan exempelvis ske genom att det röda
tegelhuset på området rivs, att en trädgård anläggs med blommor, träd, en
berså och ett vattenfall, eller ett lusthus.
En utemiljö att vistas i för de boende på Almgården saknas nästan helt och det
skulle vara av stort värde att förbättra denna. Palmgrenska villan, som upptar
en stor del av området, användes tidigare som kontorslokal. Den har under ett
antal år stått tom på grund av avsaknad av ventilation och fukt i källaren.
I samband med den stora tillströmningen av ensamkommande barn och
möjligheterna att skapa boende till dem, har användning av villan åter
aktualiserats. Beslut att bygga om villan har därför fattats.
Kommunstyrelsen har 2016-09-06 beslutat att utreda möjligheter och
kostnader för en bättre utemiljö mellan nya och gamla Almgården.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Birgitta Walett, 2016-02-06
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-25, § 31
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 85
Tjänsteskrivelse från socialchefen, 2016-07-27
Socialnämndens beslut 2016-08-17, § 103
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 215
____________________________________________________________
Utdrag:

Birgitta Walett

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 176 Fler anställda i lågstadiet, motion
Dnr 2015-KLK0136
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av redovisade åtgärder förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Peter Sjöstrand (S) och Diana Laitinen Carlsson (S) påtalar i en motion
att Eksjö kommun bör ta del av möjligheten till ökat statsbidrag för att höja
kvaliteten på utbildningen i förskoleklasser och lågstadium.
Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet 2015-09-17, § 125, och
beslutade att bifalla motionen då barn- och ungdomssektorn, i enlighet med
gängse rutiner, ansökt om aktuellt statsbidrag.
Svaret på motionen togs inte upp som eget ärende i protokollet och
tjänsteskrivelse saknades. Därför har svaret inte behandlats i kommunstyrelsen
eller i kommunfullmäktige, vilket är beklagligt. Misstaget har dock inte
inneburit någon fördröjning vid verkställandet av motionärernas framställan.
Beslutsunderlag
Motion från Peter Sjöstrand (S) o Diana Laitinen Carlsson (S), 2015-04-21
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-23, § 210
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2015-09-17, § 125
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 216
____________________________________________________________
Utdrag:

Peter Sjöstrand
Diana Laitinen Carlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 177 Konstgräsplan vid Ränneborg, Eksjö
Dnr 2014-0584
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att i tilläggsbudget till tillväxt- och utvecklingssektorns investeringsbudget
2016 för oförutsedda utgifter anslå 1,5 mnkr, för anläggande av
konstgräsplan, samt
att ge budgetberedningen i uppdrag att i investeringsbudget för 2018 föreslå
1,5 mnkr lägre investeringsbudget för att investeringsutrymmet, sett över
åren, inte ska överskridas.
Ingegerd Axell (S) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
I tillväxt- och utvecklingsnämndens investeringsbudget finns 2 mnkr avsatta
2016, samt 1 mnkr 2017 till anläggande av en ny konstgräsplan på den
befintliga grusplanen vid Ränneborg. I driftbudgeten finns från och med 2016
150 tkr upptaget för utökade driftkostnader för konstgräsplanen, förutom
befintliga driftmedel för den nuvarande grusplanen.
Avtal om anläggande av konstgräsplanen har 2015-10-26 tecknats med
föreningen IF Eksjö Fotboll. Enligt avtalet ska kommunen upphandla
konstgräs, samt maskiner och utrustning för planens underhåll och skötsel.
Upphandlingen av konstgräset är genomförd och kontrakt har tecknats med
utsedd leverantör. Enligt kontraktet var igångsättningstiden för leverantörens
åtagande 2016-05-30.
Föreningens åtagande är bland annat att utföra och bekosta samtliga
markarbeten som krävs för anläggandet av konstgräset, till en kostnad om ca
2,5 mkr exklusive moms.
Markförhållandena är sämre än vad tidigare undersökningar visat, vilket
fördyrar markarbetet. Föreningen meddelar också att bidrag från Allmänna
Arvsfonden uteblivit, men att man via bidrag från Riksidrottsförbundet/
Svenska Fotbollsförbundet, sponsorer, billotteri och eget arbete/egen insats,
ändå har lyckats få ihop ca 1 mnkr.
För att kunna fullfölja anläggandet av konstgräsplanen saknas nu 1,5 mnkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) att kommunstyrelsens beslut i andra att-satsen ändras till
följande lydelse;
att ge budgetberedningen i uppdrag att i investeringsbudget för 2018 föreslå
1,5 mnkr lägre investeringsbudget för att investeringsutrymmet, sett över åren,
inte ska överskridas, samt bifall till kommunstyrelsens förslag i övrigt.
Björn Alm (M) och Diana Laitinen Carlsson (S) bifall till Annelie Häggs
yrkanden.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Annelie Häggs med fleras ändringsyrkande,
varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Annelie Häggs yrkande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02, § 183
Tillväxt- och utvecklingssektorn 2015-08-19, § 103
Ledningsutskottets beslut 2015-09-15, § 155
Tillväxt- och utvecklingssektorn 2016-08-17, § 97
Tjänsteskrivelse från fritidschefen, 2016-07-14
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 217
____________________________________________________________
Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingsnämnden
Budgetberedningen
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Kf § 178 Förskottsbetalning av hyra, Nannylund,
Eksjö
Dnr 2016-KLK0186
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förskottsbetala hyra till Itolv AB om 5 mnkr, avseende bostäder på
Nannylund 2, Eksjö, samt
att bevilja Eksjö Kommunfastigheter AB ett ägartillskott om 4 mnkr.
Ärendebeskrivning
Den byggnad på Nannylundsområdet, Eksjö, som Itolv AB köpt av
kommunen, planeras inledningsvis innehålla 20 lägenheter och
verksamhetslokaler för Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB.
Produktionskostnaden uppgår till ca 36 mnkr och byggnaden beräknas vara
färdigställd under våren 2017. Förslag på ett 6-årigt hyresavtal har tagits fram.
I Hus 3 i samma byggnad, har en förprojektering visat att det är möjligt att
producera ytterligare 12 lägenheter.
Genom att starta produktionen av lägenheter i föreslagen byggnad kan
bostadssituationen för nyanlända väsentligt förbättras. EBO-EKFAB erhåller
även ändamålsenliga lokaler som underlättar för en effektiv
fastighetsförbättring. Genom att förskottsbetala hyra används erhållna
stadsbidrag utifrån syftet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektören, 2016-08-30
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 218
____________________________________________________________
Utdrag:

Itolv AB
AB Eksjö Industribyggnader
Ekonomichef
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Kf § 179 Riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal
Dnr 2016-SbN0049
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal.
Ärendebeskrivning
Ny lagstiftning trädde i kraft 2015 angående riktlinjer för kommunala
markanvisningar, och för ändring i plan- och bygglagen med nya regler om
exploateringsavtal.
Utöver dessa lagar finns annan lagstiftning som måste beaktas vid
planläggning, exploatering och försäljning av mark.
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, som tar hänsyn till den nya
lagstiftningen, har tagits fram.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, 2016-05-13
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-15, § 146
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 219
___________________________________________________________
Utdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
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Kf § 180 Riktlinjer för bostadsförsörjning
Dnr 2014-0554
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till riktlinjer.
Ärendebeskrivning
Kommunernas ansvar att planera för bostadsförsörjningen framgår av lagen
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Bland annat står att
kommunfullmäktige varje mandatperiod ska anta riktlinjer för
bostadsförsörjningen.
Riktlinjerna ska innehålla minst följande:
- Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet
- Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
- Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen
Kommunstyrelsen uppdrog 2014-12-02 åt förvaltningen att tillsätta en
arbetsgrupp med företrädare för kommunledningskontoret,
samhällsbyggnadssektorn, sociala sektorn och Eksjöbostäder för att ta fram
förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Förslag till riktlinjer har tagits fram. Riktlinjerna syftar till att ange mål,
inriktning och omfattning för kommunens bostadsförsörjning under
perioden 2016-2018. Nya riktlinjer ska antas för mandatperioden 20192022, eller vid behov. Uppföljning ska genomföras årligen, vilket bör ske i
samband med Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för uppföljningen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-02, § 313, 2015-05-05, § 155
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen
Samhällbyggnadsnämndens beslut 2016-06-15, § 145
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 220
__________________________________________________________
Utdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
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Kf § 181 Försäljning av del av Nifsarpsområdet
Dnr 2016-KLK0188
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge AB Eksjö Industribyggnader i uppdrag att försälja del av
Nifsarpsområdet till Lindholmsgruppen AB, för etablering av ny husfabrik.
Jan Lindholm (M) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Lindholmsgruppen, inkluderande Eksjöhus AB, har beslutat att genomföra en
nyetablering på Nifsarpsområdet.
Tanken är att AB Eksjö Industribyggnader blir en part i etableringen och
bolaget har därför förvärvat fastighetsbolaget G.E. AB, Eksjö, som äger
fastigheterna Eksjö Bulten 1, 2, 3 och Eksjö Fälgen 5.
Eksjö Stadshus AB har 2016-08-16 beslutat att godkänna att AB Eksjö
Industribyggnader förvärvar Eksjö G.E. AB.
Kommunstyrelsen har 2016-09-06 beslutat föreslå kommunfullmäktige att ge
AB Eksjö Industribyggnader i uppdrag att försälja del av Nifsarpsområdet till
Lindholmsgruppen AB, för etablering av ny husfabrik.
Beslutsunderlag
Eksjö Stadshus beslut 2016-08-16, § 36
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 221
____________________________________________________________
Utdrag:

AB Eksjö Industribyggnader
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Kf § 182 Allmän vatten- och avloppsanläggning i
Kvarnarp/Nifsarp – utvidgning av
verksamhetsområde
Dnr 2011-0071
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna utvidgning av verksamhetsområde för allmän vattenförsörjning
och spillvatten.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade 2011-01-24 att förelägga Eksjö
kommun att ordna allmän vatten- och avloppsanläggning för befintliga
fastigheter i Kvarnarp/Nifsarp. Länsstyrelsen beslutade vidare att den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen skulle vara beslutad och tagen i drift senast
2013-12-31.
Eksjö kommun överklagade beslutet gällande tidpunkten för senaste driftstart,
varför länsstyrelsen beslutade att ändra datum för driftstart till senast
2016-12-31.
Eksjö Energi AB har 2016-05-13 meddelat att en utbyggnad av allmänna
vattentjänster i Kvarnarp/Nifsarp är utförd i enlighet med länsstyrelsens
föreläggande.
Med anledning av utbyggnaden i Kvarnarp/Nifsarp ansöker nu Eksjö Energi
AB om utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut 2011-01-24, 2011-02-22
Skrivelse från Eksjö Energi AB; Utvidgning av verksamhetsområde VA i
Kvarnarp/Nifsarp, 2016-05-13, samt arbetsritning VA01, 2016-03-10
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-15, § 148
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 222
____________________________________________________________
Utdrag:

Eksjö Energi AB
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22
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Kf § 183 Allmän vatten- och avloppsanläggning i
Bänarp – utvidgning av verksamhetsområde
Dnr 2011-0070
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna utvidgning av verksamhetsområde för allmän vattenförsörjning
och spillvatten.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen beslutade 2011-04-01 att förelägga Eksjö kommun att ordna
allmän vatten- och avloppsanläggning för befintliga och planerade fastigheter i
Bänarp och vid Hunsnäsen.
Eksjö Energi AB har 2016-05-13 meddelat att en utbyggnad av allmänna
vattentjänster i Bänarp är utförd i enlighet med länsstyrelsens föreläggande,
och ansöker nu om utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut 2011-04-01
Skrivelse från Eksjö Energi AB; Utvidgning av verksamhetsområde VA i
Bänarp, Eksjö, 2016-05-13, samt arbetsritning VA-00, 2016-05-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-05, § 149
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 223
___________________________________________________________
Utdrag:

Eksjö Energi AB
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22
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Kf § 184 Äldrepolitiskt program, revidering
Dnr: 2016-KLK0171
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Det äldrepolitiska programmet gäller för en period om 14 år. Det ska följas
upp och vid behov revideras i början av varje mandatperiod.
En arbetsgrupp inom sociala sektorn har granskat faktauppgifter,
målformuleringar och textinnehåll i programmet, samt tagit fram förslag till
äldrepolitiskt program 2012-2025, ”Ett gott liv på äldre dar”, vilket utgör
reviderad version för mandatperioden 2014-2018.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare
utredning.
Lars Aronsson (S) och Tomas Erazim (M) bifall till Annelie Häggs yrkande.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Annelie Häggs med fleras yrkande mot
kommunstyrelsens förslag till beslut, varvid kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Annelie Häggs yrkande.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2016-01-02, § 3
Socialnämndens beslut 2016-08-17, § 104
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 224
____________________________________________________________
Utdrag:

Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-09-22
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Kf § 185 Rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS 2016
Dnr: 2016-SocN0017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Kommunen har genom socialtjänstlagen 16 kap, 6 f §, skyldighet att till
Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap, 1 § SoL, som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även
avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader.
Denna rapportering sker på individnivå.
Enligt 16 kap 6 h § ska denna statistikrapportering även lämnas till
kommunfullmäktige i form av hur många, vilken typ av bistånd samt hur
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska
ske en gång per kvartal.
Kommunen har också enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, (LSS) 28 f-g §§ skyldighet att till Socialstyrelsen
rapportera in gynnande beslut enligt 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. Även
denna rapportering sker på individnivå. Enligt 28 f-g §§ LSS ska denna
statistikrapportering också lämnas till kommunfullmäktige i form av hur
många, vilken typ av bistånd samt hur lång tid som förflutit från dagen för
respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.
Efter andra kvartalet rapporteras fyra beslut inom äldreomsorgen som ej
verkställda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare, 2016-08-04
Socialnämndens beslut 2016-08-17, § 105
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 225
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kf § 186 Sammanträdesplan 2017
Dnr 2016-KLK0193
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagna sammanträdesdagar för 2017.
Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesdagar för 2017 avseende utskott, nämnder,
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och Eksjö Stadshus AB har upprättats
vid kommunledningskontorets kansliavdelning.
Kommunstyrelsen, liksom nämnder och bolag fastställer själva sina
sammanträdesdagar.
Följande förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige redovisas.
19 januari, 23 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj, 20 juni, 21 september, 19
oktober, 16 november, och 19 december.
Beslutsunderlag

Förslag från kansliavdelningen
___________________________________________________________
Utdrag:

Administrativa ledningsgruppen
Förvaltningsledningsgruppen
Kontaktcenter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-09-22

31 (53)

Kf § 187 Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs
Minne – Förvaltningsberättelse 2015 med
revisionsberättelse
Dnr 2016-KLK0173
Beslut
Kommunfullmäktiges beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsberättelse med tillhörande revisionsberättelse för 2015 har
upprättats för stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs Minne.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse med tillhörande revisionsberättelse för 2015
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 227
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22
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Kf § 188 Inspektion av Överförmyndarnämnden,
Eksjö kommun och Aneby kommun 2016
Dnr 2016-KLK0194
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Östergötland har 2016-07-22 genomfört en inspektion hos
överförmyndarnämnden i Eksjö och Aneby kommuner.
Vid inspektionen gjordes bland annat en genomgång av årsredogörelsen för
2015 års verksamhet.
I samband med inspektionen framkom vissa fel eller brister i personakterna,
vilka i förekommande fall föreslås korrigeras.
Överförmyndarnämnden har 2016-08-25 till Länsstyrelsen i Östergötland
redovisat genomförda rättelser.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsens i Östergötland inspektion 2016-07-22
Överförmyndarens svar 2016-08-25
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 228
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-09-22
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Kf § 189 Motivering till avslag på tidigare motion
”Jobba och lobba för att Eksjö blir
regionhuvudstad i en eventuell Östra
Götalandsregion” - interpellation
Dnr 2016-KLK0175
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Magnus Berglund (KD), framför i interpellation daterad 2016-08-16, att han
enbart erhållit skriftlig motivering till att avslå hans motion Jobba och lobba
för att Eksjö blir regionhuvudstad i en eventuell Östra Götalandsregion. Den
skriftliga motiveringen känner han sig inte tillfreds med, varför han vill ha svar
på ett antal frågor;
Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) ger följande svar på
interpellantens frågor.
Skulle det vara positivt för Eksjö kommun om Eksjö blev säte för ett regionparlament?
Det är klart att det skulle vara positivt om Eksjö blev säte för ett
regionparlament, och Eksjö har en bra geografisk placering mittemellan
nuvarande län och regionhuvudorter. Förutsättningarna bör dock i sådana fall
vara att den finansieras fullt ut av huvudmannen, det vill säga Regionen.
Varför är inte Eksjö geografiska placering en fördel då ett hundratals politiker från hela
regionen varje månad skall samlas för sammanträde?
Den geografiska mittpunkten kan tyckas vara en fördel i den föreslagna
regionen, förutsatt att man är bilburen. Förmodligen vill många ledamöter
också resa med färdmedel som tåg och buss, och då är inte vårt läge med
nyvarande allmänna kommunikationer särskilt fördelaktigt.
Vilken kompetens saknas saknar Eksjö, som krävs av en sätesort för ett regionparlament?
Inget självklart svar, det kan gälla tjänstemän med akademisk bakgrund, det kan
gälla It-tekniker, det kan gälla andra specialkompetenser. Problemet med små
städer är att dessa komptenser ofta söker sig till större regionscentra,
storstäder, där arbetsmarkanden är större och där det finns större samhälleliga
resurser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Vilka avgörande eventuella brister har Eksjö i infrastruktur och andra faktorer?
Främst Allmänna kommunikationer.
Varför passar ur ett Eksjö- perspektiv någon av de 4 residensstäderna bättre som sätesort
för ett regionparlament?
Nuvarande infrastruktur, samordningsfördelar avseende lokaler och personal.
Nuvarande regionadministration i dessa städer, kan lättare omvandlas till att ta
hand om en stor region.
Idag finns stödstrukturer till nuvarande regionförbund och nuvarande
länsstyrelser i de olika residensstäderna. En regionförstoring kommer troligtvis
att innebära att man försöker samordna lokaler och personal. Att i detta läge
tillskapa nya lokaler och flytta personal till Eksjö, känns inte ekonomiskt
försvarbart. Troligtvis kommer en storregion att genom samordning försöka
tillvarata de resurser som finns i nuvarande regioner på ett effektivt sätt.
Varför skulle ett lobbande om att få bli sätesort försämra möjligheten att lobba för att vinna
andra fördelar och bibehålla allmänna kommunikationer?
Ett sådant lobbande skulle Inte försämra möjligheten att vinna andra fördelar
och behålla allmänna kommunikationer. Problemet är att man måste lobba på
flera plan. Dels vinna en majoritet för en placering av regionhuvudstaden till
Eksjö, dels lobba för ökade och förbättrade kommunikationer i vår del av
länet. Den sistnämna handlar om att övertyga Trafikverket om investeringar i
väg och järnväg. Man måste även lobba mot länstrafikbolag, SJ med flera
trafikutövare, att faktiskt erbjuda ett attraktivt trafikutbud till och från Eksjö.
Beslutsunderlag
Interpellation från Magnus Berglund, 2016-08-16
Svar på interpellation 2016-09-21
Utdrag:

Magnus Berglund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kf § 190 Fartkameror på Breviksvägen –
medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0172
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen, samt
att återredovisning ska ske i kommunfullmäktige senast 2017-03-23.
Ärendebeskrivning
Sofia Fredlund Ugarph och Lars Ugarph framför i medborgarförslag
2016-08-04, att fartkameror bör installeras på Breviksvägen.
Förslagsställarna framför att trafiksituationen på Breviksvägen är under all
kritik. De som bor vid vägen har under många år observerat att majoriteten av
fordonen som passerar inte håller angiven hastighet. När fordonen på väg mot
Ränneborg passerar deras hus, som ligger i korsningen vid Lillhemsgatan,
accelererar de upp mot 60-70 kilometer per timma. Det gäller såväl
privatbilister som yrkeschaufförer.
På senare tid har busstrafik, bussbolagsverksamhet och infart till
sjukhusparkering tillkommit. Det har medfört att situationen har förvärrats.
Risken att en olycka inträffar är stor med de höga hastigheter som
förekommer. Många barn och husdjur rör sig i området. Många barn och
ungdomar använder vägen när de ska ta sig till träning på Ränneborg. De höga
hastigheterna medför också att det blir vibrationer och buller för fastigheterna
längs vägen.
Förslagsställarna anser att den täta trafiken som förekommer en stor del av
dygnet motiverar till fartkameror. Man anser att det skulle vara ett bra
alternativ när polisövervaktning uteblir och vägbulor eller farthinder inte får
anläggas, av hänsyn till att det är en utryckningsväg.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Sofia Fredlund Ugarph och Lars Ugarph 2016-08-04
Utdrag:

Förslagsställarna
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kf § 191 Utred beslut och finansiering kring
Barnfilmbyn - motion
Dnr 2016-KLK0195
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyreslen, samt
att återredovisning ska ske till fullmäktige senast 2017-03-23.
Ärendebeskrivning
Rolf Abelsson, Eksjö, framför i motion daterad 2016-09-12 följande
synpunkter.
Den 24 september 2015 fattades två beslut i fullmäktige som båda berör
Barnfilmbyn i Mariannelund. Det ena beslutet var att ändra det tidigare beslutet
om bidrag till Snickerboa AB från 4 miljoner kronor till 2. Det andra beslutet
var att ge ett aktieägartillskott till AB Eksjö Industribyggnader om 7 miljoner
kronor. Besluten grundades på ett antal dokument som redovisasdes som
bilagor till ärendebeskrivningen. De viktigaste dokumenten var dels en
driftbudget, och dels en överenskommelse mellan tre parter om gemensam
byggnation i ett särskilt bolag av den fastighet där den aktuella verksamheten
ska bedrivas. I denna undertecknade överenskommelse står att byggnationen
ska ske i ett gemensamt bolag där samtliga parter bidrar med lika stora insatser.
I juni 2016 aktualiseras frågan igen eftersom den ena parten PEAB dragit sig
ur, samt att Snickerboa AB inte har de medel som behövs för att ingå i bolaget
på samma villkor. Vidare sas på kommunfullmäktiges sammanträde den 24
september 2015, att det nya fastighetsbolagets bolagsordning, samt
aktieägaravtal skulle underställas fullmäktige för beslut. Det har inte skett.
Eksjö Stadshus AB har på förfrågan från AB Eksjö Industribyggnader vid extra
styrelsemöte 6 september 2016, medgivit att det senare bolaget får låna ut 5
miljoner kronor till fastighetsbolaget som ska bygga den aktuella fastigheten i
Mariannelund.
Motionären anser att förutsättningarna radikalt har förändrats och det torde
innebära att ett nytt beslut måste fattas i kommunfullmäktige.
I motionen föreslås
att de nya förutsättningarna redovisas,
att budget för fastighetsbolaget, samt för det företag som ska driva
Barnfilmbyn, redovisas.
hur finansiering av hela verksamheten ska ske, och att fastighetsbolagets
bolagsordning och aktieägaravtal underställs kommunfullmäktige.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Vidare föreslår motionären att kommunens revisorer får i uppdrag att granska
huruvida bidragen till snickerboa AB och till det nybildade fastighetsbolaget
(inget av bolagen är majoritetsägt av Eksjö kommun) inte strider mot
kommunallagens 2 kapitel 8 paragraf om bidrag till enskild verksamhet, samt 8
kapitlet 2 paragraf om kommunens förvaltning av kommunala medel.
Motionären finner det angeläget att kommunens revisorer också utreder
huruvida jäv enligt kommunallagens 6 kapitel 24 och 25 paragrafer, har
förekommit i samband med de tjänsteskrivelser som har lämnats till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Motion från Rolf Abelsson (M), 2016-09-12
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 192 Fixa till ekbacken utanför biblioteket medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0196
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen,
att återredovisning ska ske till kommunfullmäktige senast 2017-03-23.
Ärendebeskrivning
Xx, Eksjö, framför i medborgarförslag 2016-09-09 att sly borde tas bort och att
gräset borde klippas vid ekbacken utanför Biblioteket.
Förslagsställaren tycker att man kan spara rhododendron och ekar men i övrigt
ta bort och snygga till. Man skulle även kunna sätta ut soffor och anordna en
grillplats. Idag är det jätteproblem med mördarsniglar, men de skulle minska i
antal om man klipper gräset.
Vidare föreslås att man använder bibliotekets balkong för visaftnar. Vid sådana
tillfällen skulle man kunna använda ekbacken som publikplats.
Förslagsställaren anser att en sådan central plats ska användas till såväl
biblioteksbesökare som gymnasieelever. Som det är idag används ekbacken inte
till något, vilket förslagsställaren anser är synd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Xx, 2016-09-09
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 193 Walk of Fame på Norra Storgatan i
Eksjö
Dnr 2016-KLK0197
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, samt
att återredovisning ska ske till kommunfullmäktige senast 2017-03-23.
Ärendebeskrivning
Xx, Eksjö, framför i medborgarförslag 2016-09-09 att man borde använda
Norra Storgatan (den delen som är gågata), till att skapa en Walk of Fame,
genom att hedra såväl levande som döda Eksjökändisar med en platta med
namn och eventuellt en stjärna. Idag finns redan plattor i mitten av gatan, där
minnesplattorna kan läggas in. Förslagsvis läggs ett namn ut per år, gärna i
samband med något större evenemang såsom stadsfesten, som nästa år fyller
10 år.
Förslagsställaren anser att det vore perfekt att anlägga detta på en gågata där
många, både Eksjöbor och turister, passerar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Xx, Eksjö, 2016-09-09
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Kf § 194 Anmälningsärenden
Beslut
Anmäles
Länsstyrelsens Östergötland beslut 2016-06-29 beträffande Tillstånd att
förbruka stiftelsers medel enligt 6 kapitel 5 paragraf stiftelselagen (1994:1220)
Kommunrevisionens revisionsberättelse 2015 avseende Stiftelser i Eksjö
kommun, daterad 2016-06-29.
-----

Justerandes sign
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Kf § 195 Avsägelse av uppdrag – Amin Al-Otaibi
(S)
Dnr 2016-KLK0183
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Amin Al-Otaibi (S) samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Amin Al-Otaibi (S) avsäger sig 2016-08-24 sitt uppdrag som ersättare i barnoch ungdomsnämnden.
Utdrag:

Valberedningen

Justerandes sign
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Kf § 196 Avsägelse av uppdrag – Nils-Åke
Friman (MP)
Dnr 2016-KLK0207
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Nils-Åke Friman (MP) samt
att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Nils-Åke Friman (MP), samt
att i övrigt överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Nils-Åke Friman (MP) avsäger sig 2016-08-17 sina uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och i valberedningen, samt som ersättare i
kommunstyrelsen.
Utdrag:

Valberedningen
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Kf § 197 Val av ny ledamot och vice ordförande i
krisledningsnämnden efter Joakim Lindström
(M)
Dnr 2016-KLK0164
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till vice ordförande i krisledningsnämnden efter Joakim Lindström (M), från
och med 2016-09-22 till och med 2018-12-31, utse Carina Lindström (M), samt
att till ny ledamot i krisledningsnämnden från och med 2016-09-22, utse Rolf
Abelsson (M).
Ärendebeskrivning
Joakim Lindström (M), avsäger sig från och med 2016-08-15 sitt uppdrag som
ledamot, tillika vice ordförande, i krisledningsnämnden.
Utdrag:

De valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22

44 (53)

Kf § 198 Val av ersättare i
Krisledningsnämnden, efter Robin Kihlbaum (M)
Dnr 2016-KLK0209
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i krisledningsnämnden efter Robin Kihlbaum (M) från och
med 2016-09-22 till och med 2018-12-31, utse Ulf Björlingson (M),
Ärendebeskrivning
Robin Kihlbaum (M) avsäger sig 2016-09-21 bland annat sitt uppdrag som
ledamot i krisledningsnämnden.
____________________________________________________________
Utdrag:

Ulf Björlingson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22

45 (53)

Kf § 199 Val av ledamot i Direktionen för
Höglandets Kommunalförbund, efter Joakim
Lindström (M)
Dnr 2016-KLK0154
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot i Direktionen för Höglandets Kommunalförbund efter Joakim
Lindström (M) från och med 2016-09-22 till och med 2018-12-31, utse Carina
Lindström (M).
Ärendebeskrivning
Joakim Lindström (M) avsäger sig från och med 2016-08-15 sitt uppdrag som
ledamot i Direktionen, Höglandets Kommunalförbund.
____________________________________________________________
Utdrag:

Carina Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22

46 (53)

Kf § 200 Val av ledamot av Höglandets
Finansiella Samordningsförbund (Finsam), efter
Joakim Lindström (M)
Dnr 2016-KLK0154

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot av Höglandets Finansiella Samordningsförbund (Finsam) efter
Joakim Lindström (M) från och med 2016-09-22 till och med 2018-12-31, utse
Carina Lindström (M).
Ärendebeskrivning
Joakim Lindström (M) avsäger sig 2016-08-15 sitt uppdrag som ledamot
Höglandets Finansiella Samordningsförbund (Finsam).
____________________________________________________________
Utdrag:

Carina Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22

47 (53)

Kf § 201 Val av ny suppleant i Eksjö Stadshus
AB efter Robin Kihlbaum (M)
Dnr 2016-KLK0209
Beslut
Komunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant efter Robin Kihlbaum (M) i Eksjö Stadshus AB från och
med 2016-09-22 till och med ordinarie årsstämma 2019, utse Ulf Björlingson
(M).
Ärendebeskrivning
Robin Kihlbaum (M) avsäger sig 2016-09-21 bland annat sitt uppdrag som
suppleant i Eksjö Stadshus AB.
Utdrag:

Ulf Björlingson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22

48 (53)

Kf § 202 Val av en lekmannarevisor och en
ersättare i Skruven Fastighetsbolag i
Mariannelund AB till och med ordinarie
bolagsstämma 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB, utse
Ronny Korsberg (MP) Eksjö, med ersättare Nils-Göran Lidén (S), Eksjö, till
och med ordinarie bolagsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen föreslår 2016-08-25 att Ronny Korsberg (MP) utses till
lekmannarevisor i det nybildade aktiebolaget Skruven Fastighetsbolag i
Mariannelund, med Nils-Göran Lidén (S) som ersättare.
____________________________________________________________
Utdrag:

De valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22

49 (53)

Kf § 203 Val av en lekmannarevisor och en
ersättare i Eksjö G.E. AB till och med ordinarie
bolagsstämma 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Eksjö G.E. AB, utse Ronny Korsberg Eksjö, med
ersättare Nils-Göran Lidén, Eksjö, till och med ordinarie bolagsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen föreslår 2016-09-15 att Ronny Korsberg utses till
lekmannarevisor i det nyförvärvade aktiebolaget Eksjö G.E. AB, med NilsGöran Lidén som ersättare.
____________________________________________________________
Utdrag:

De valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22

50 (53)

Kf § 204 Val av ledamöter och suppleant i Eksjö
G.E. AB till och med ordinarie bolagsstämma
2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i Eksjö G.E. AB, utse Birgitta Karlsson och C-G Liderfelt
Eksjö till och med ordinarie bolagsstämma 2019,
att till suppleant i Eksjö G.E. AB utse Bo Bergvall, Eksjö, till och med
ordinarie bolagsstämma 2019, samt
att till ordförande utse Birgitta Karlsson till och med ordinarie bolagsstämma
2019.
Ärendebeskrivning
Valberedningen föreslår 2016-09-22 att Birgitta Karlsson och C-G Liderfelt
utses till ledamöter och Bo Bergvall till suppleant i Eksjö G.E. AB, samt att
Birgitta Karlsson utses till ordförande till och med ordinarie bolagsstämma
2019.
____________________________________________________________
Utdrag:

De valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22

51 (53)

Kf § 205 En app för mobiltelefoner där
medborgarna kan kommunicera direkt med
kommunen och lämna förslag och anmälningar
Dnr 2016-KLK0199
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till kommunstyrelsen remittera redovisat förslag med återredovisning till
kommunfullmäktige 2017-03-23.
Ärendebeskrivning
Ami Fagrell, Hjältevad, framför i medborgarförslag 2017-09-16, att
kommunen, likt Uppsala kommun, tar fram en app för mobiltelefoner där
medborgarna kan kommunicera direkt med kommunen och lämna förslag och
anmälningar. Förslagsställaren anser att det skulle underlätta för invånarna att
kunna rapportera direkt och på plats när de stöter på något.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ami Fagrell, 2017-09-16
____________________________________________________________
Utdrag:

Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-22

52 (53)

Kf § 206 Återinför habiliteringsersättning
Dnr 2016-KLK0015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till kommunstyrelsen remittera redovisat förslag för beslut.
Ärendebeskrivning
Xx och Xx, XX, framför i medborgarförslag 2016-09-18 att kommunen ska
återinföra habiliteringsersättningen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Xx, 2017-09-18
Medborgarförslag från Xx, 2017-09-18
____________________________________________________________
Utdrag:

Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

