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Kf § 207 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Vid dagens sammanträde ställer Peter Stubbe Teglbjærg följande frågor.
Sveriges energiproduktion är redan nästan fossilfri.
Riksdagen har antagit en planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig produktion av
vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs.
Naturvårdsverket meddelar att helårsproduktionen av vindel i Sverige från 1januari
2017 ska vara 16,6 TWh.
Naturvårdsverket meddelar dessutom:
Angående tillståndsgivna parker som inte är uppförda så finns 152 parker med
drygt 3000 vindkraftverk som har tillstånd som vunnit laga kraft men som inte är
uppförda. (Det kan finnas något mer tillstånd som inte kom med i denna
sammanställning). Dessa parker skulle kunna producera ca 20 TWh om de byggs
med 3,4 MW turbiner.
När dessa vindkraftverk är byggda är planeringsramen om 30 TWh per år mer än
uppfylld (16,6 TWh per år + 20 TWh per år = 36,6 TWh/år).
År 2016 finns det totalt 313 riksintresseområden för vindbruk, varav 284 områden
på land och 29 till havs och i insjöar.
Det vore naturligt att dessa riksintressen områden utnyttjas till hundra procent
innan miljön förstörs genom att bygga vindkraftverk i Eksjö kommuns mindre
lämpliga natursköna områden.
Att förstöra de högt belägna, vildmarkspräglade områden i Eksjö kommun med
vindkraftverk kan nästan jämföras med om man skulle riva större eller mindre delar
av den unika trästadsbebyggelsen i Eksjö. Staden, kommunen och landskapet skulle
förlora attraktionskraft. Glesbygdbefolkningen kommer att få en betydande
minskad livskvalitet.
Mer vindkraftproducerad el kommer faktiskt att öka Sveriges utsläpp av
växthusgaser, vilket kommer som en överraskning för många.
Elproduktionen av vindkraft är ofta oregelbunden och beroende av väder och vind.
En ökad användning av vindkraft medför ofta ett större behov av reglerkraft som
oftast är baserad på fossilt bränsle.
Frågorna besvaras av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Sixtensson (C).
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Vilka är skälen till att Eksjö kommun fortfarande tycker att det är nödvändigt att
överväga möjligheten att det kan byggas enstaka vindkraftverk och större
vindkraftparker i kommunen?
Nationella, regionala och lokala hållbarhetsmål där vindbruksplanen ska visa på
möjligheter för vindbruk i balans med olika allmänna intressen.
I förslaget till ny vindbruksplan har man delat in kommunens mark i fyra områden.
Stoppområden där man enlig lag inte får bygga vindkraftverk (nära bostäder,
tätorter, vägar, reservat, telecomanläggningar med flera). Avståndet till bostäder är
satt till 500 meter (vilket förutsätter att verken är små).
Resten är klass 1, klass 2 och klass 3. Det betyder att det är fritt fram att bygga
vindkraftverk överallt i kommunen där det inte är direkt lagstridigt – även mycket
stora verk, det finns ingen begränsning här.
Man kan inte bygga fler än två på ett ställe, men det finns inga restriktioner kring
avstånd mellan enstaka verk (som alltså kan vara två), bara mellan grupper av verk
på minst tre.
Vad betyder det här egentligen, att peka ut vissa områden som klass 1, andra som
klass 2 och resten för klass 3 för kommunen i en tillståndsprocess, när
restriktionerna är så få? Jag ger några förtydligande frågor så att det blir klarare vad
jag är ute efter:
Vilka möjligheter har kommunen att ha synpunkter på vilka områden en exploatör
vill undersöka för vindkraftsutvinning?
Vindbruksplanen redovisar översiktligt områden inom vilka vindkraftverk prövas
utifrån gällande lagstiftning (PBL alt. Mb), alltså prioriterade områden. Men det
poängteras att det är just ett förslag, som ännu inte har fastställts.
När vindbruksplanen är antagen kommer den att vara grunden för kommunens
viljeinriktning.
Har kommunen någon reell möjlighet att styra exploatören till klass 1-områden?
Vad har kommunen att säga till om – förutom det tillstånd som måste ges - i en
tillståndsprocess när man utpekat ett område som lämpligt?
Det finns ingen reell möjlighet att styra en exploatör mot klass 1-område istället för
klass 2, men det är i förslaget angivet som den kommunala viljeinriktningen.
Har kommunen något lagstöd för att begränsa eller kräva hänsyn till något speciellt?
Kommunen utgår från gällande lagstiftning (PBL, Mb).
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Vilken juridisk status har egentligen skrivningarna i översiktsplanen? Vad säger
praxis?
En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men har stor vikt vid prövningar enligt
miljöbalken och plan- och bygglagen.
Därefter redovisar Berit Ekedahl en skrivelse från styrelsen i Eksjö FUB med
synpunkter på att kommunen dragit in den så kallade habiliteringsersättningen.
Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) bemöter kritiken och förklarar
bakgrunden till kommunens beslut, som bland annat är att den så kallade
rehabiliteringsersättningen inte varit rättvis, då vissa grupper har fått ersättning,
medan andra (till exempel de som har daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen),
inte har fått någon ersättning. En utredning har därför startats för att se över
ersättningsformerna.
Anders Hammarlund Eksjö FUB, vädjar till kommunen att återinföra
habiliteringsersättningen.
Då inga ytterligare frågor ställs, förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för
avslutad.
-----
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Kf § 208 Delårsredovisning, samt ekonomi- och
verksamhetsplan från de helägda bolagen,
redovisning
Dnr 2016-KLK0236
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Verksamhetsrapporter och delårsbokslut per 2016-06-30 redovisas vid dagens
sammanträde för de helägda bolagen Eksjö Stadshus AB, AB Eksjö
Industribyggnader, Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB och Eksjö
Energi AB.
Styrelsen för Eksjö Stadshus AB har 2016-09-27 beslutat att godkänna
delårsrapporter för 2016 och anmäla dem i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Verksamhetsrapporter och delårsbokslut för
- AB Eksjö Industribyggnader
- Eksjöbostäder AB
- Eksjö Kommunfastigheter AB
- Eksjö Energi AB
Eksjö Stadshus AB beslut 2016-09-27, § 48
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-10-20

9 (46)

Kf § 209 Budget 2017-2018, verksamhetsplan
2019, förvaltningsram för drift och investering
Dnr 2016-KLK0200
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa budgeterat resultat i procent av skatteintäkter och bidrag 2017-2019
till:
2017: 1,5 procent
2018: 1,0 procent
2019: 2,0 procent
att fastställa driftramen för förvaltningen till nedanstående belopp
2017: 961,7 mnkr
2018: 989,0 mnkr
2019: 991,9 mnkr
att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år
(mnkr):
2017
2018
2019
Samhällsbyggnadssektorn
39,1
39,2
38,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn
61,0
60,7
60,7
Barn- och ungdomssektorn
375,6
379,1
382,9
Sociala sektorn
381,1
381,0
383,3
Kommunledningskontoret
63,2
62,7
62,7
Ks/Kf/Nämnder
6,8
6,8
6,8
Överförmyndaren
3,1
2,9
2,9
Revisionen
1,2
1,2
1,3
Ej sektorsbundet:
Personalpott
Utvecklingsmedel
Ks oförutsett
Ks ofördelat flykting
Ks integrationsmedel föreningar
Resultatfond
Kapitalkostnad
Ofördelad neddragning
Totalt
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23,2
0,6
1,0
0,9
0,4
2,5
1,9
0,0
961,7

50,4
0,6
1,0
3,4

79,3
0,6
1,0
0,0

2,5
3,1
-5,5
989,0

2,5
2,8
-33,8
991,9

EKSJÖ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-20

10 (46)

att om regeringens aviserade beslut om de så kallade välfärdspengarna inte fattas i
höstbudgeten, minska sektorsramarna med nedanstående:
2017
2018
2019
Samhällsbyggnadssektorn
-0,7
Tillväxt- och utvecklingssektorn
-1,3
-0,4
0,0
Barn- och ungdomssektorn
-9,6
-6,2
-7,8
Sociala sektorn
-13,5
-18,6
-13,9
Kommunledningskontoret
-1,0
0,0
0,0
Totalt
-25,6
-25,6
-21,7
att den kommunala utdebiteringen för år 2017 förblir oförändrad, 22:26 kr,
att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt
följande:
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader.
att fastställa investeringsramen för förvaltningen till nedanstående belopp:
2017: 35,7 mnkr
2018: 33,4 mnkr
2019: 33,3 mnkr
att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2016-2018 i enlighet
med nedanstående:
2017
2018
2019
Samhällsbyggnadssektorn
21,8
19,8
20,1
Tillväxt- och utvecklingssektorn
4,0
3,5
3,5
Barn- och ungdomssektorn
3,4
3,7
3,3
Sociala sektorn
2,9
2,4
2,5
Kommunledningskontoret
3,6
4,0
4,0
Totalt
35,7
33,4
33,3
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att fastställa resultat-/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell
A och B,
Tabell A, Resultat- och finansieringsbudget
RESULTATBUDGET
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Mellankommunal utjämning
Kommunalekonomisk utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Ränta pensionsskuld
Årets resultat
Resultat/skatteintäkter o bidrag
FINANSIERINGSBUDGET
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för
avskrivningar/nedskrivning
Justering för avsättning
Justering före förändring av
rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar
och förråd
Förändring kortfristiga skulder
Medel från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Förändring finansiella
anläggningstillgångar
Medel från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar
Medel från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
varav finansiellt sparande
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Justerandes sign
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Bokslut Prognos
2015
2016
-857
-909,2
-17,0
-16,4
-874,1
-925,6
711,3
748,0

20,2
2,3%

204,3
8,1
-0,1
-0,2
34,5
3,6%

Budget
2017
-957,7
-18,3
-976,0
782,8
1,5
198,5
8,2
-0,1
-0,3
14,5
1,5%

Budget
2018
-998,6
-19,0
-1 017,6
814,4
0,0
205,5
8,1
-0,1
-0,3
9,9
1,0%

Budget
2019
-1 007,4
-18,2
-1 025,6
847,8
0,0
190,6
7,9
-0,1
-0,3
20,4
2,0%

20,2

34,5

14,5

9,9

20,4

17,0
1,9

16,4

18,3

19,0

18,2

39,1

50,9

32,8

29,0

38,5

49,5

50,9

32,8

29,0

38,5

-23,4

-66,7

-35,7

-33,4

-33,3

-66,7

-35,7

-33,4

-33,3

5,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

5,0

22,7

-15,8

2,1
2,1

0,6
0,6

10,2
10,2

68,8
91,5

91,5
75,7

75,7
77,8

77,8
78,4

78,4
88,6

176,5
6,6
-0,1

-17,8
28,2

-3,4
-26,8
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T
a
b
e
l
l
B
,
B
a
l
a
n
s
b
u
d
g
e
t

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital,
avsättningar
Eget kapital
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Summa eget kapital

2015
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2016

2017

2018

2019

422,3
212,3
634,6

472,6
196,7
669,3

490,0
198,8
688,8

504,3
199,4
703,7

519,5
209,6
729,1

402,8
0,8
403,6

452,9
-14,8
438,1

470,7
-12,7
458,0

485,0
-12,1
473,0

500,5
-1,9
498,6

15,9
3,6
19,5

16,1
3,2
19,3

16,5
2,8
19,3

16,9
2,4
19,3

17,0
2,0
19,0

211,5
211,5

211,5
211,5

211,5
211,5

211,5
211,5

211,5
211,5

Summa eget kapital,
avsättningar o skulder

668,9

688,8

703,7

729,1

634,6

Soliditet
Pensionsskuld tom 1997
års åtaganden
Soliditet inklusive
pensionsförpliktelser
Borgensförbindelser

63,6%

65,5%

66,5%

67,2%

68,4%

därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar för
pensioner
Avsatt för deponi
Summa avsättningar
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

468,7

459,7

457,3

458,7

459,1

-10,3%
910,9

-3,2%
910,9

0,1%
910,9

2,0%
910,9

5,4%
910,9

GunBritt Henning (S), Diana Laitinen Carlsson (S), Johan Starck (S), Malin
Jakobsson (S), Jonas Nilsson (S), Birgitta Johansson (S), Lennart
Gustavsson (S), Christina Bladh (S), Viking Ottosson (S), Ronny Jakobsson
(S), Ingegerd Axell (S), Lars Aronsson (S), Ingrid Ottosson (S), Bo Bergvall
(S), Stig Axelsson (S), Carina Stende (S), Lea Peterson (MP), och Eva
Ekenberg (MP) reserverar sig mot de beslutade att-satserna 1-4 och 7-9, till
förmån för eget förslag.
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Ärendebeskrivning

Budgetförlagets uppfyllelse av mål i budgetdirektivet
Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och
finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen, ska kunna
uppfyllas till största del.
I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas,
och därför fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Trots att
förutsättningarna förändrats, både vad gäller intäkter och kostnader, har ändå
ambitionen i förslaget varit att beslutade ramar 2017 ska förändras så lite som
möjligt.
Under respektive område nedan redovisas budgetdirektivet och hur det uppfylls i
kommunstyrelsens förslag till budget.
Prioriterade mål
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen
särskilt beakta följande i budget och verksamhetsplan 2017-2019:
Inom området tillväxt och utveckling:
- Stärka och utveckla föreningslivet och näringslivet i hela kommunen.
- Vidareutveckla kommunikationer för att underlätta tranporter och resande
inom och utom kommunen.
- Öka och bredda tillgången till bostäder.
Inom området hållbar utveckling:
- Effektiviserade transporter och minskad användning av fossila bränslen
- Miljöbelastningen från mat som serveras av kommunen ska minska
- Investerat kapital i gator och vägar ska bibehållas genom underhåll
”Ökad ambition i form av hållbarhetsstrateg och utökad tjänst som miljö- och
hälsoskyddsinspektör finns med i budgetförslaget, liksom utökade resurser med 1
mnkr i investeringsanslag för gator och vägar 2017”.
Inom området omsorg och utveckling av barn och unga:
- Att alla barn och unga i hela kommunen får tillgång till utbildning av god
kvalitet som ger dem goda utvecklingsmöjligheter i livet
- Att prioritera insatser för barn i tidig ålder
- Full behovstäckning inom förskolan

Justerandes sign
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”Förutom resursförstärkning för ökade volymer, tillförs resurser för öppen
förskola i Mariannelund 2017, samt ökad idrott i grundskolan från och med 2018.
Förstärkning för att frigöra tid för utvecklingsuppdrag för förstelärare. Resurser
för filmpedagog inom kulturskolan tillförs från och med 2018”.
Inom området omsorg och utveckling av vuxna:
- Säkerställa tillgång till äldreomsorg av god kvalitet utifrån behov och med
valfrihet.
”Förutom resursförstärkning för ökade volymer, tillförs resurs för samordnare i
östra kommundelen, och investeringsmedel för byte av larm på särskilda
boenden”.
Inom samtliga områden:
- Arbeta för ett inkluderade samhälle där alla har förutsättningar att utvecklas
och bidra med sina goda förmågor.
Finansiella mål
- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under
planperioden.
-

Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god ekonomisk
hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av skatteintäkter och bidrag.
Undantagsvis är det möjligt att budgetera lägre resultat än 2 procent ett enskilt
år (2017-2018), om resultatet 2015-2016 är högre än 2 procent på grund av
engångsstatsbidrag för kostnader i samband med ökat flyktingmottagande
2015-16.

Sammantaget 2015-2018 ska resultatet vara i snitt 2 procent. Det budgeterade
överskottet 2017-2019, ska tillsammans med budgeten 2016 och bokslut 20102015 vara i snitt minst 1,8 procent.
”Resultatet budgeteras lägre 2017 och 2018, då resultatet 2016 prognosiseras
högre på grund av statsbidrag för flyktingmottagande 2015-2016. Prognosen för
2016 tillsammans med utfallet 2010-2015 och budget 2017-2019 blir 1,81 procent
och 2015-2019 blir det 2,1 procent”.
- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.
”Målet om självfinansierade investeringar uppnås inte 2017 och 2018, och inte
heller under planperioden totalt, då resultatet sänks 2017 och 2018, samt en ökad
satsning på gator och larm på äldreboende läggs 2017. 2019 beräknas
investeringarna vara självfinansierade”.

Justerandes sign

-

För finansiellt sparande under planperioden ska 10 mnkr årligen avsättas 20172019.
”Utrymme för finansiellt sparande finns med 2,1 mnkr för 2017, med 0,6
mnkr 2018 och med 10,2 mnkr 2019”.

-

Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till
75 procent som långsiktigt mål.

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-10-20

15 (46)

-

Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till
40 procent som långsiktigt mål.
”Kommunens soliditet stärks årligen i budgeten under planperioden och når, utan
pensionsförpliktelserna, upp till 68 procent 2019. Inklusive pensionsförpliktelserna
beräknas soliditeten stärkas från -10 procent i bokslut 2015 till +5 procent i
budget 2019”.
Yrkanden

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) med bifall från Carina Lindström (M), Anders Pansell
(KD), Ulf Bardh (C), Sven-Olov Lindahl (L), Tomas Erazim (M), Björn
Alm (M), Bo-Kenneth Knutsson (C), Lennart Nilsson (C), Per Sixtensson
(C), Ulf Björlingson (M), Annelie Sjöberg (M), Håkan Dufva (KD), Jan
Lindholm (M), Maria Havskog (C) och Mats Svensson (SD) bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget 2017-2018, och verksamhetsplan 2019.
Lars Aronsson (S) bifall till (S) och (MP):s budgetförslag som presenterats av
Diana Laitinen Carlsson (S) innebärande att
Kommunfullmäktige ska besluta
att fastställa budgeterat resultat i procent av skatteintäkter och bidrag 2017-2019
till:
2017: 2,0 procent
2018: 1,3 procent
2019: 2,0 procent
att fastställa driftramen för förvaltningen till nedanstående belopp
2017: 956,8 mnkr
2018: 986,1 mnkr
2019: 991,9 mnkr
att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år
(mnkr):
2017
2018
2019
Samhällsbyggnadssektorn
38,5
38,6
38,4
Tillväxt- och utvecklingssektorn
59,4
59,5
59,5
Barn- och ungdomssektorn
375,2
377,0
380,8
Sociala sektorn
382,1
381,7
384,0
Kommunledningskontoret
60,7
60,8
61,7
KS/KF/Nämnder
6,5
6,5
6,5
Överförmyndaren
3,1
2,9
2,9
Revisionen
1,2
1,2
1,2
Ej sektorsbundet:
Personalpott
23,2
50,4
79,3
KS Oförutsett
0,2
0,2
0,2
Ks integrationsmedel föreningar
0,4
0,4
0,4 Ks
Framtidsfond
2,8
2,3
2,8
Justerandes sign
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Kapitalkostnad
Ofördelad neddragning
Totalt

1,5
1,9
0,0
956,8
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1,5
3,1
0,0
986,1

1,5
2,8
-30,2
991,9

att om regeringens aviserade beslut om de så kallade välfärdspengarna inte fattas i
höstbudgeten, får budgeten revideras med 25,6 mnkr
att den kommunala utdebiteringen för år 2017 är oförändrad, 22:26 kr
att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt
följande:
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader.
att fastställa investeringsramen för förvaltningen till nedanstående belopp:
2017: 36,2 mnkr
2018: 33,4 mnkr
2019: 32,8 mnkr
att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2016-2018 i enlighet
med nedanstående:
2017
2018
2019
Samhällsbyggnadssektorn
22,8
19,8
19,6
Tillväxt- och utvecklingssektorn
3,5
3,5
3,5
Barn- och ungdomssektorn
3,4
3,7
3,3
Sociala sektorn
2,9
2,4
2,5
Kommunledningskontoret
3,6
4,0
4,0
Totalt
36,2
33,4
32,8
att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A
och B,
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RESULTATBUDGET
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Mellankommunal utjämning
Kommunalekonomisk utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Ränta pensionsskuld
Årets resultat
Resultat/skatteintäkter o bidrag
FINANSIERINGSBUDGET
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för
avskrivningar/nedskrivning
Justering för avsättning
Justering före förändring av rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar och
förråd
Förändring kortfristiga skulder
Medel från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Förändring finansiella
anläggningstillgångar
Medel från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar
Medel från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
varav finansiellt sparande
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bokslut Prognos Budget Budget Budget
2015
2016
2017
2018
2019
-857
-909,2
-952,4
-995,7 -1 007,4
-17,0
-16,4
-18,3
-19,0
-18,2
-874,1
-925,6
-970,7 -1 014,7 -1 025,6
711,3
748,0
782,8
814,4
847,8
1,5
0,0
0,0
176,5
204,3
198,5
205,5
190,6
6,6
8,1
8,2
8,1
7,9
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,3
-0,3
-0,3
20,2
34,5
19,8
12,8
20,4
2,3%
3,6%
2,0%
1,3%
2,0%

20,2

34,5

19,8

12,8

20,4

17,0
1,9
39,1

16,4

18,3

19,0

18,2

50,9

38,1

31,8

38,5

49,5

50,9

38,1

31,8

38,5

-23,4

-66,7

-36,2

-33,4

-32,8

-66,7

-36,2

-33,4

-32,8

5,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

5,0

22,7

-15,8

6,9
6,9

3,5
3,5

10,7
10,7

68,8
91,5

91,5
75,7

75,7
82,6

82,6
86,1

86,1
96,8

-17,8
28,2

-3,4
-26,8
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Bokslut Prognos Budget Budget Budget
2015
2016
2017
2018
2019

Tillgångar
Anläggningstillgångar
422,3
Omsättningstillgångar
212,3
Summa tillgångar
634,6
Eget kapital, avsättningar

472,6
196,7
669,3

490,0
198,3
688,3

504,3
198,4
702,7

519,5
208,6
728,1

Anläggningskapital
Rörelsekapital

402,8
0,8

452,9
-14,8

438,1

470,7
-13,2

457,5

485,0
-13,1

472,0

500,5
-2,9

497,6

15,9
3,6

16,1
3,2

16,5
2,8

16,9
2,4

17,0
2,0

Kortfristiga skulder

211,5

211,5

211,5

211,5

211,5

Summa eget kapital,
avsättningar o skulder

634,6

668,9

688,3

702,7

728,1

63,6%

65,5%

66,5%

67,2%

68,3%

468,7

459,7

457,3

458,7

459,1

-10,3%
910,9

-3,2%
910,9

0,0%
910,9

1,9%
910,9

5,3%
910,9

Eget kapital

Summa eget kapital

403,6

därav årets resultat

Avsättningar

Avsättningar för
pensioner
Avsatt för deponi

Summa avsättningar
Skulder

19,5

Summa skulder

Soliditet
Pensionsskuld tom 1997
års åtaganden
Soliditet inklusive
pensionsförpliktelser
Borgensförbindelser

211,5

19,3

211,5

19,3

211,5

19,3

211,5

19,0

211,5

Lea Peterson (MP), Diana Laitinen Carlsson (S), Johan Starck (S), Malin
Jakobsson (S) och Eva Ekenberg (MP), bifall till (S) och (MP):s budgetförslag
Ulf Svensson (SD) bifall till eget budgetförslag innebärande att
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa budgeterat resultat i procent av skatteintäkter och bidrag 2017-19 till:
2017: 1,43 procent
2018: 0,93 procent
2019: 2,0 procent
att fastställa driftramen för förvaltningen till nedanstående belopp
2017: 962,2 mnkr
2018: 989,5 mnkr
2019: 991,9 mnkr

Justerandes sign
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att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år
(mnkr):
2017
2018
2019
Samhällsbyggnadssektorn
39,1
39,2
38,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn
61,0
60,7
60,7
Barn- och ungdomssektorn
375,6
379,1
382,9
Sociala sektorn
381,6
381,5
383,3
Kommunledningskontoret
63,2
62,7
62,7
Ks/Kf/Nämnder
6,8
6,8
6,8
Överförmyndaren
3,1
2,9
2,9
Revisionen
1,2
1,2
1,3
Ej sektorsbundet:
Personalpott
23,2
50,4
79,3
Utvecklingsmedel
0,6
0,6
0,6
KS Oförutsett
1,0
1,0
1,0
KS ofördelat flykting
0,9
3,4
0,0
KS integrationsmedel föreningar
0,4
Resultatfond
2,5
2,5
2,5
Kapitalkostnad
1,9
3,1
2,8
Ofördelad neddragning
0,0
-5,5
-33,8
Totalt
962,2
989,5
991,9
att om regeringens aviserade beslut om de så kallade välfärdspengarna inte fattas i
höstbudgeten minskas sektorsramarna med nedanstående:
2017
2018
2019
Samhällsbyggnadssektorn
-0,7
Tillväxt- och utvecklingssektorn
-1,3
-0,4
0,0
Barn- och ungdomssektorn
-9,6
-6,2
-7,8
Sociala sektorn
-13,5
-18,6
-13,9
Kommunledningskontoret
-1,0
0,0
0,0
Totalt
-25,6
-25,6
-21,7
att den kommunala utdebiteringen för år 2017 är oförändrad, 22:26 kr,
att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt
följande:
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,
att fastställa investeringsramen för förvaltningen till nedanstående belopp:
2017: 35,7 mnkr
2018: 33,4 mnkr
2019: 33,3 mnkr

Justerandes sign
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att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2016-2018 i enlighet
med nedanstående:
Samhällsbyggnadssektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Kommunledningskontoret
Totalt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017
21,8
4,0
3,4
2,9
3,6
35,7

2018
19,8
3,5
3,7
2,4
4,0
33,4

2019
20,1
3,5
3,3
2,5
4,0
33,3
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att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A
och B,
RESULTATBUDGET
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Mellankommunal utjämning
Kommunalekonomisk utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Ränta pensionsskuld
Årets resultat
Resultat/skatteintäkter o bidrag

Bokslut Prognos Budget Budget Budget
2015
2016
2017
2018
2019
-857
-909,2
-958,2
-999,1 -1 007,4
-17,0
-16,4
-18,3
-19,0
-18,2
-874,1
-925,6
-976,5 -1 018,1 -1 025,6
711,3
748,0
782,8
814,4
847,8
1,5
0,0
0,0
176,5
204,3
198,5
205,5
190,6
6,6
8,1
8,2
8,1
7,9
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,3
-0,3
-0,3
20,2
34,5
14,0
9,4
20,4
2,3%
3,6%
1,43%
0,93%
2,0%

FINANSIERINGSBUDGET
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för avskrivningar/nedskrivning
Justering för avsättning
Justering före förändring av rörelsekapital

20,2
17,0
1,9
39,1

Förändring kortfristiga fordringar och
förråd
Förändring kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten

-17,8
28,2
49,5

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förändring finansiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten

-23,4
-3,4
-26,8

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
varav finansiellt sparande
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34,5
16,4

14,0
18,3

9,4
19,0

20,4
18,2

50,9

32,3

28,5

38,5

50,9

32,3

28,5

38,5

-66,7

-35,7

-33,4

-33,3

-66,7

-35,7

-33,4

-33,3

22,7

0,0
-15,8

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

5,0
5,0
0,1
0,1

5,0
5,0
10,2
10,2

68,8
91,5

91,5
75,7

75,7
77,3

77,3
77,4

77,4
87,6
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Bokslut Prognos Budget Budget Budget
2015
2016
2017
2018
2019

Tillgångar
Anläggningstillgångar
422,3
Omsättningstillgångar
212,3
Summa tillgångar
634,6
Eget kapital, avsättningar

472,6
196,7
669,3

490,5
203,6
694,1

504,8
207,1
712,0

519,5
217,8
737,3

Anläggningskapital
Rörelsekapital

402,8
0,8

452,9
-14,8

438,1

471,2
-7,9

463,4

485,6
-4,4

481,2

500,5
6,3

506,8

15,9
3,6

16,1
3,2

16,5
2,8

16,9
2,4

17,0
2,0

211,5
211,5

211,5
211,5

211,5
211,5

211,5
211,5

211,5
211,5

634,6
63,6%

668,9
65,5%

694,1
66,8%

712,0
67,6%

737,3
68,7%

468,7

459,7

457,3

458,7

459,1

-10,3%
910,9

-3,2%
910,9

0,9%
910,9

3,2%
910,9

6,5%
910,9

Eget kapital

Summa eget kapital

403,6

därav årets resultat

Avsättningar

Avsättningar för
pensioner
Avsatt för deponi

Summa avsättningar
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital,
avsättningar o skulder
Soliditet
Pensionsskuld t.o.m.
1997 års åtaganden
Soliditet inklusive
pensionsförpliktelser
Borgensförbindelser

Justerandes sign

19,5
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19,3

19,3

19,3

19,0
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Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, först proposition på Diana Laitinen Carlssons (S) med fleras
ändringsyrkande beträffande förslag till budget 2017-2018, verksamhetsplan 2019,
mot Ulf Svenssons (SD) ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Diana Laitinen Carlssons (S) med fleras ändringsyrkande.
Anders Gustafsson (M), Ingbritt Martinsson (C), Annelie Hägg (C), Tomas
Erazim (M), Lennart Nilsson (C), Annelie Sjöberg (M), Håkan Dufva (KD), Per
Sixtensson (C), Björn Alm (M), Maria Havskog (C), Carina Lindström (M),
Anders Pansell (KD), Jan Lindholm (M), Sven-Olov Lindahl (L), Bo-Kenneth
Knutsson (C), Mikael Lindström (M), Sylvia Karlsson (C), Bo Ljung (KD), Bengt
Koltman (C), Ulf Björlingson (M), Erling Johansson (C), Rolf Abelsson (M), Ulf
Bardh (C), och Magnus Berglund, deltar inte i omröstningen av Diana Laitinen
Carlsson (S) med fleras, eller Ulf Svenssons (SD) ändringsyrkanden.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag till budget
2017-2018, verksamhetsplan 2019 mot Lars Aronssons (S) med fleras
ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget 2017-2018, verksamhetsplan 2019.
Vidare yrkar
Ronny Jakobsson (S) med bifall från Lars Aronsson (S) och Diana Laitinen
Carlsson (S) att habiliteringsersättningen (400 tkr) återinförs i alliansens budget,
Annelie Hägg (C) avslag på Ronny Jakobssons ändringsyrkande,
Malin Jakobsson (S) med bifall från Lars Aronsson (S) och Diana Laitinen
Carlsson (S) att till samtliga sektorer uttala att vid nyanskaffning, genom leasing
eller köp av fordon, ska alkolås alltid installeras,
Annelie Hägg (C) avslag på Malin Jakobssons tilläggsyrkande,
Eva Ekenberg (MP) att i styrkortet under området hållbar utveckling återinföra
målet om att ha minst 25 procent ekologisk mat senast år 2020.
Annelie Hägg (C) avslag på Eva Ekenbergs tilläggsyrkande.
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Ordföranden ställer med kommunfullmäktiges godkännande, proposition på
Ronny Jakobssons ändringsyrkande återinföra habiliteringsersättningen i alliansens
budget, mot avslag. Kommunfullmäktige beslutar att avslå Ronny Jakobssons
ändringsyrkande.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
JA för avslag.
NEJ för Ronny Jakobssons ändringsyrkande.
Vid omröstningen avges 25 Ja-röster och 18 Nej-röster. 4 ledamöter avstår, en
ledamot är frånvarande utan ersättare och en plats är vakant.(Bilaga 1).
Kommunfullmäktige beslutar således
att avslå Ronny Jakobssons ändringsyrkande.
GunBritt Henning (S), Diana Laitinen Carlsson (S), Johan Starck (S), Malin
Jakobsson (S), Carina Stende (S), Birgitta Johansson (S), Lennart Gustavsson (S),
Christina Bladh (S), Viking Ottosson (S), Elisabeth Werner (SD), Ronny
Jakobsson (S), Ingegerd Axell (S) Lars Aronsson (S), Ingrid Ottosson (S), Eva
Ekenberg (MP), Mats Svensson (SD), Bo Bergvall (S) och Stig Axelsson (S),
reserverar sig mot beslutet, till förmån för Ronny Jakobssons ändringsyrkande.
Därefter ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges godkännande,
proposition på Malin Jakobssons yrkande om att till samtliga sektorer uttala att vid
nyanskaffning, genom leasing eller köp av fordon, ska alkolås alltid installeras.
Ordföranden ställer med kommunfullmäktiges godkännande, proposition på
Malin Jakobssons tilläggsyrkande att till samtliga sektorer uttala att vid
nyanskaffning, genom leasing eller köp av fordon, ska alkolås alltid installeras
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Malin Jakobssons tilläggsyrkande.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
JA för avslag.
NEJ för Malin Jakobssons tilläggsyrkande.
Vid omröstningen avges 24 Ja-röster och 23 Nej-röster. En ledamot är
frånvarande utan ersättare och en plats är vakant. (Bilaga 2).
Efter genomförd röstning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat
att avslå Malin Jakobssons tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer slutligen, med kommunfullmäktiges godkännande,
proposition på Eva Ekenbergs yrkande om att i styrkortet under området hållbar
utveckling återinföra målet om att ha minst 25 procent ekologisk mat senast år
2020.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Eva Ekenbergs tilläggsyrkande.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
Justerandes sign
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JA för avslag.
NEJ för Eva Ekenbergs tilläggsyrkande.
Efter genomförd röstning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat
att avslå Eva Ekenbergs tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag

Budget 2017-2018 och verksamhetsplan 2019, förvaltningens förslag
Budget 2017-2018 och verksamhetsplan 2019, alliansens förslag
Budget 2017-2018 och verksamhetsplan 2019, oppositionens förslag
Budget 2017-2018 och verksamhetsplan 2019, (SD):s förslag
Ledningsutskottets beslut 2016-09-13, § 116
Centrala samverkansgruppens protokoll 2016-09-27
Synpunkter från sektorernas samverkansgrupper 2016-09 med bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04, § 266
__________________________________________________________
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Ekonomichef
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Kf § 210 Flaggregler för Eksjö kommun, motion
Dnr 2016-KLK0114
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, förklara motionen bifallen.
Ärendebeskrivning
Diana Laitinen Carlsson (S) efterlyser i motion 2016-04-18, tydliga flaggregler och
ställningstagande till lokalt beslutade flaggdagar vid sidan om de allmänna
flaggdagarna.
I motionen föreslår Diana Laitinen Carlsson att Eksjö kommun tar ställning till
huruvida man ska ha lokala flaggdagar, och ifall man väljer att ha det, en förklaring
till varför man valt dem. Motionären föreslår även att Eksjö kommun arbetar fram
ett reglemente/regelverk för var, när och hur flaggning ska ske, samt att detta
regelverk finns lätt åtkomligt på hemsidan med kontaktuppgifter om vem som är
ansvarig för att flaggningen utförs.
Av förslag till riktlinjer framgår att:
- På allmän flaggdag ska flaggning ske på eller i anslutning till kommunens
anläggningar, det vill säga Stadshuset, Eksjö Stadshotell, torgen i
Mariannelund, samt vid kommunens verksamhetslokaler där flaggstänger
finns.
-

Flaggning bör ske vid besök av andra länder. Om besökande nations flagga
finns ska den främst användas, om inte så flaggas med svenska flaggor. Vid
flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan
heraldiskt till höger, därefter de olika ländernas i alfabetisk ordning.

-

Vid Stadshuset flaggas vid dödsfall när det gäller anställd personal eller
politiker som tillhör kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller ordförande i
nämnd, styrelse eller bolag.

När anställd eller förtroendevald i kommunen avlidit, ska flaggning om möjligt ske
vid den arbetsplats där den avlidne arbetade. Flaggning ska ske på dödsdagen eller
dagen för beskedet, samt på dag för jordfästning, om uppgift om sistnämnda
tidpunkt föreligger och dagarna infaller på en arbetsdag. Kommer besked om
dödsfall sent på dagen sker flaggning dagen efter, om besked om dödsfall kommer
sent en fredag sker flaggning måndagen efter.
Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning,
inklusive allmän flaggdag.
Justerandes sign

Tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, under övrig del av året kl.
09.00. Flaggan halas vid solnedgången (se almanackan) dock senast kl. 21.00.
Övrig flaggning vid stadshuset sker när kommundirektören så beslutar.
Utdragsbestyrkande
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Vid pressmeddelande om allmän flaggning från riksdag eller regering bör
flaggning ske.
Då kommun- och föreningsflaggor hissas samtidigt med svenska flaggan, sker
det enligt principen heraldiskt till höger.
En vimpel kan vara hissad dygnet runt, dock inte samtidigt med flaggan.

Utöver de allmänna flaggdagarna föreslås att Eksjö kommun flaggar följande
dagar:
- Internationella kvinnodagen, 8 mars
- Europadagen, 9 maj
- Val till Europaparlamentet, i maj vart femte år
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-04 att anta upprättat förslag till riktlinjer för
flaggning i Eksjö kommun, och inrätta följande lokala flaggningsdagar:
-

Internationella kvinnodagen, 8 mars
Europadagen, 9 maj
Val till Europaparlamentet, i maj vart femte år.

Beslutsunderlag
Motion från Diana Laitinen Carlsson, 2016-04-18
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-21, § 101
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 138
Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen, 2016-05-11
Förslag till riktlinjer för flaggning
Ledningsutskottets beslut 2016-09-13, § 117
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04, § 267
___________________________________________________________
Utdrag:

Motionären
HIA
Eksjö Energi AB
Sociala sektorns äldreboenden
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Kf § 211 Asylboende enligt Västerviksmodellen –
ett sätt att utveckla och förbättra integration för
asylsökande, motion
Dnr 2016-KLK0028
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Ärendebeskrivning
Lea Petersson (MP) och Nils-Åke Friman (MP) har lämnat in en motion avseende
asylboende enligt Västerviksmodellen.
Västerviksmodellen innebär i praktiken att kommunen bygger ett antal lägenheter,
som inledningsvis ska användas som asylboende. Migrationsverket skriver ett
flerårigt avtal med kommunen. Om antalet personer som vill söka asyl i Sverige
minskar, kan kommunen använda bostäder till exempelvis äldreboende eller
studentboende.
I motionen framförs att Miljöpartiet välkomnar flyktingarna och vill att de ska
trivas, stanna kvar och få arbete i kommunen. Motionärerna tror att
Västerviksmodellen är ett bra sätt att utveckla och förbättra integrationen redan
under asylboendet i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd.
Kostnaden för att upphandla boendet blir hälften så dyr för Migrationsverket om
kommunen ordnar boendet, och kommunen kan vid lokaliseringen ta hänsyn till
kollektivtrafik och annan samhällsservice. Närhet till affärer, skolor, föreningar
och möjlighet att möta andra kommuninnevånare, ger ännu större möjlighet till
god integration.
Kommunen har haft en inledande dialog med Migrationsverket. Gemensamma
informationsträffar har också anordnats i länet. Kommunen har till
Migrationsverket uttalat att man är villig att diskutera olika lösningar för att öka
boendestandarden för de personer som bor på asylboenden. Kan det även
innebära att offentliga myndigheters kostnader minskar, samtidigt som
integrationen ökar, erhålls flera positiva effekter.
Systemet bygger på att kommunen bygger och Migrationsverket förbinder sig att
blockförhyra dessa lägenheter under sex år. Eftersom det är Migrationsverket som
ska stå för kostnaden, är det på deras initiativ en konkret insats kan planeras.
Migrationsverket har, efter att inledande diskussioner hållits, inte gjort någon
formell framställan till kommunen med önskemål om ett sådant byggande. Om en
sådan kommer, ställer sig kommunen positiv.
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Yrkande
Lea Petersson (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Motion från Lea Petersson (MP) och Nils-Åke Friman (MP), 2016-01-21
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-21, § 10
Tjänsteskrivelse från kommundirektören, 2016-09-06
Ledningsutskottets beslut 2016-09-13, § 118
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04, § 268
___________________________________________________________
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Kf § 212 Budget 2017, verksamhetsplan 2018-2019
– Höglandets Kommunalförbund
Dnr 2016-KLK0206
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna budget 2017 och verksamhetsplan 2018 – 2019 för Höglandets
Kommunalförbund.
Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 har upprättats vid
Höglandets Kommunalförbund.
Direktionen för Höglandets Kommunalförbund ska, enligt förbundsordningen,
samråda med medlemmarna om förslag till budget varefter densamma ska
fastställas av direktionen.
Verksamheten vid Höglandets Kommunalförbund består av familjerätt, IT,
kompetensutveckling, revision och kansli.
2017 års budgetanslag uppgår till totalt 7 675 tkr, fördelat enligt följande:
Kansli

1 786 tkr

Revision

158 tkr

Kompetensutbildning

1 148 tkr

Familjerätt

4 583 tkr

IT-verksamheten finansieras helt via tjänstedebitering.
Budgetanslaget finansieras av medlemskommunerna utifrån respektive kommuns
befolkningsantal. Eksjö kommun svarar för 18,3 procent enligt följande:
Kansli

327 tkr

Revision

Justerandes sign

29 tkr

Kompetensutbildning

210 tkr

Familjerätt

839 tkr
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Beslutsunderlag
Förslag till budget 2017, verksamhetsplan 2018-2019 – Höglandets
kommunalförbund
Ledningsutskottets beslut 2016-09-13, § 119
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04, § 269
____________________________________________________________
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Kf § 213 Reservera alla lägenheter på
servicehuset Bobinen, Mariannelund, för seniorer
och yngre funktionsnedsatta personer medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0125
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
XX, Mariannelund, framför i medborgarförslag att Bobinen i Mariannelund är
byggt för att det ska finnas närhet till gemenskap och matsal. Lokalerna är
anpassade för personer med funktionsnedsättning. Bobinen är det enda
hyreshuset i Mariannelund med hiss som förslagsställaren känner till, och som
finns nära samhällets butiker.
Vidare föreslås att Bobinen ska förbli ett seniorboende, men också ett boende för
den som har behov av handikappasanpassad lägenhet och önskar bo på Bobinen.
Lediga lägenheter hyrs i dagsläget ut till yngre och familjer, varför förslagsställaren
oroar sig för att det inte kommer finnas lediga lägenheter om kö skulle uppstå.
Eksjöbostäder AB har till uppgift att hyra ut lägenheter till de som anmäler
intresse och vill bo på Bobinen i Mariannelund. Regler som gäller för boendet är
att det är ett seniorboende, och man ska vara 55+ för att få bo där. Eksjöbostäder
AB kommer inte att reservera lägenheter till förslagsställarens nämnda grupper,
utan arbetar aktivt med att hyra ut tomma lägenheter till dem som står i kö och
har intresse av att flytta in. Saknas intressenter i gruppen 55+, kommer
intressenter inom andra grupper att erbjudas boende.
Det finns ingen efterfrågan eller ansökningar till socialtjänsten om lägenheter från
personer med funktionsnedsättning utanför Eksjö tätort. Socialnämnden har inte
möjlighet att täcka de hyresförluster som skulle uppstå, om lägenheter står
outhyrda i väntan på hyresgäster med de behov, som förslagsställaren beskriver.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från XX, 2016-04-29
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 178, 2016-10-04, § 270
Tjänsteskrivelse från vd Eksjöbostäder och socialchef, 2016-09-07
Socialnämndens protokoll 2016-09-14, § 119
____________________________________________________________
Utdrag:
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Eksjöbostäder AB
Socialchefen
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Kf § 214 Integrationspolitiskt program för Eksjö
kommun
Dnr 2016-KLK0187
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Integrationspolitiskt program för Eksjö kommun,
att avveckla den Integrationspolitiska beredningen, samt
att framföra kommunfullmäktiges tack till beredningen för väl utfört arbete.
Ärendebeskrivning
Integrationspolitiska 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 har skickats på remiss till ett flertal instanser. En delrapport gavs
vid kommunfullmäktige 2016-06-21, som beslutade att
remittera förslaget till kommunstyrelsen och till partigrupperna, med
återredovisning till fullmäktige i oktober.
Det integrationspolitiska programmet tar sin utgångspunkt i en integrationspolitik,
där samhällets generella välfärdspolitik omfattar alla som lever och verkar i
enlighet med gällande svensk och internationell lagstiftning.
De strategier, handlings- och åtgärdsplaner som blir resultatet av programmet, ska
vara väl kända av medborgarna. Strategin är särskilt inriktad på följande
målgrupper:
• Kommuninvånare
• Nyanlända vuxna, barn och ungdomar
• Ensamkommande barn och ungdomar
• De som har tillfälligt uppehållstillstånd för arbete eller studier
• Samverkanspartners
Strategin delas in i sex fokusområden:
• Social sammanhållning
• Ensamkommande barn
• Utbildning
• Arbete och sysselsättning
• Bostäder
• Hälsa
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Det integrationspolitiska programmet ska årligen följas upp avseende de
övergripande målen. Utvärdering ska ske en gång per mandatperiod efter
programmets antagande, på kommunstyrelsens initiativ.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-21, § 124
Integrationspolitiskt program, förslag
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 255, 2016-10-04, § 271
___________________________________________________________
Utdrag:

Sociala sektorn
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Kf § 215 Ägartillskott till ombyggnation av
Palmbergska villan
Dnr 2016-KLK0148
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ombyggnation av Palmbergska villan ska finansieras genom aktieägartillskott
via Eksjö Stadshus AB till Eksjö Kommunfastigheter AB om 2150 tkr, samt
att verksamheten för ensamkommande flyktingbarn inom sociala sektorn i 2016
års driftsbudget ska redovisa ett överskott med motsvarande belopp.
Ärendebeskrivning
Under hösten 2015 kom det flera ensamkommande flyktingbarn till Eksjö
kommun. Kommunen ansvarar för barnens mottagande, omsorg och boende.
Sociala sektorn arbetar för att de ensamkommande flyktingbarnen ska placeras på
kommunens egna HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Detta dels utifrån
att det är bra ur kvalitetsaspekten, dels att det är ekonomiskt gynnsamt att ha
verksamheten i egen regi i förhållande till externa placeringar.
Kommunen erhåller statsbidrag för boendeplatser för såväl asylsökande som för
personer med uppehållstillstånd. Bidraget ska täcka samtliga kostnader för
boendeplatserna.
Sociala sektorn har behov av boendeplatser och har sonderat marknaden för olika
alternativ. För ändamålet anses Palmbergska villan vara en bra lokal, men
verksamhetsanpassningar krävs för att villan ska kunna användas som boende.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Rolf Abelsson (M) att ärendet ska återremitteras på grund av att
Migrationsverket aviserat att man ska säga upp avtal om ensamkommande
flyktingbarn.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Rolf Abelssons yrkande om återremiss mot att
ärendet ska avgöras idag.
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektorsekonom, 2016-06-10
Socialnämndens beslut 2016-06-15, § 85
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04, § 272
____________________________________________________________
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Eksjö Kommunfastigheter
Sociala sektorn
Ekonomichefen
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Kf § 216 Förteckning obesvarade motioner och
medborgarförslag 2016
Dnr 2016-KLK0079
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning, beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom
ett halvår från det att motionen/medborgarförslaget väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner och
medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag. Av redovisningen framgår att 8 motioner och 13
medborgarförslag för närvarande är under beredning.
Beslutsunderlag
Förteckning obesvarade motioner och medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2016-09-13, § 120, 121
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04, § 273, 274
-----
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Kf § 217 Avsägelse från Kerstin Laurell (S),
ledamot i fonden Prosten och Prostinnan P.R.
Svenssons Minne
Dnr 2016-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Kerstin Laurell, samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Kerstin Laurell avsäger sig från och med 1 januari 2017 uppdraget som ledamot i
fonden Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons Minne.
____________________________________________________________
Utdrag:

Kerstin Laurell
Valberedningen
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Kf § 218 Avsägelse från Sandra Hila Schmidt (S),
ersättare i tillväxt- och utvecklingsnämnden
Dnr 2016-KLK0235
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Sandra Hila Schmidt, samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Sandra Hila Schmidt (S) avsäger sig 2016-10-19 uppdraget som ersättare i tillväxtoch utvecklingsnämnden.
____________________________________________________________
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Kf § 219 Förhindra återsändande av asylsökande
afghanska ungdomar - medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0224
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till kommunstyrelsen remittera medborgarförslaget med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2017-04-20.
Ärendebeskrivning
Maria Sjögren Havskog, Eksjö, framför i medborgarförslag 2016-10-09 följande
synpunkter.
Eksjö har en mörk fläck i sin historia – Baltutlämningen. Låt oss förhindra att det
upprepas med våra afghanska ungdomar. Låt Eksjö vara en föregångskommun
som vågar stå upp för alla sina invånare, även de asylsökande.
Eksjös namn bör stå på kartan när man talar om demokrati och mänskliga
rättigheter.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maria Sjögren Havskog, 2016-10-09
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Kf § 220 Eksjö kommun köper in visningsrätten
för filmen om Hultbygden, Albert Engström från
Anders Hanser Produktion AB –medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0231
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till kommunstyrelsen remittera medborgarförslaget med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2017-04-20.
Ärendebeskrivning
Lars E Björck, Hult framför i medborgarförslag att Eksjö kommun ska köpa in
visningsrätten för filmen om Hultbygden, Albert Engström, från Anders Hanser
Produktion AB.
Enligt en artikel i Smålands-Tidningen har en film spelats in om Albert Engström.
Efter sökande har förslagsställaren fått fram att filmen har förhandsvisats inför
tiotalet speciellt utvalda kommunföreträdare, samt för lokal media. Eftersom
förslagsställaren inte har fått fram vilka dessa var, togs en direkt kontakt med
Anders Hanser, som informerade om att Eksjö kommun fått erbjudande att köpa
in filmen till självkostnadspris, men tackat nej.
Förslagsställaren anser att förutom offentlig visning på biografen, skulle filmen
kunna rulla på Albert Engström-utställningen på Eksjö Museum.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E Björck, 2016-10-17
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Kf § 221 Skriv in i översiktsplan ”Eksjö – en
vindkraftsfri kommun” skrota nuvarande
vindbruksplan – medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0232
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till kommunstyrelsen remittera medborgarförslaget med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2017-04-20.
Ärendebeskrivning
Lars E Björck, Hult framför i medborgarförslag att Eksjö kommun i
översiktsplanen ska skriva in att Eksjö kommun är en vindkraftsfri kommun, och
att nuvarande vindbruksplan ska skrotas.
Förslagsställaren anser att vindkraft är ett intrång i allemansrätten och att
vinkdraft innebär natur- och kulturvandalisering av stora mått.
Vidare framförs att vindkraft är ett orimligt dyrt sätt – ett sätt att subventionera
energi som exporteras till utlandet och där storbolag som Vattenfall tar vinsten.
Hembygdens minimala ”byapeng” betraktar förslagsställaren som en muta just för
att tysta protesterna.
Samtidigt önskas en redovisning av kostnaderna för framtagandet av
vindbruksplan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E Björck, 2016-10-17
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Kf § 222 Eksjö kommuns anlitande av konsulter
vid frågor av allmänt intresse – medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0233
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till kommunstyrelsen remittera medborgarförslaget med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2017-04-20.
Ärendebeskrivning
Lars E Björck, Hult anser i medborgarförslag att Eksjö kommun i första hand ska
konsultera allmänheten, kommunens invånare, vid frågor av allmänt intresse.
Följande synpunkter framförs i medborgarförslaget:
Vår kommun anlitar kostnadskrävande konsulter, nu senast vad gäller logotype
och varumärke. Ett varumärke är så viktigt och upplevs som positivt av såväl
kommuninvånare som besökare. Det framtagna varumärket är ett bra exempel på
ett dåligt, fel, bedrövligt dåligt varumärke för vår kommun. Förhållandevis bra för
Småland, eftersom något positivt skymtas – bortom knuten. Hur då ”bortom
knuten”? På den vattenskadade sporthallen i Hjältevad eller på den välpolerade
fasaden på Stadshuset i Eksjö stad?
Förslagsställarens syn på ”bortom knuten” är gamla gubbar som kastar sitt
vatten… Ett sådant varumärke kan, ska(!) förslagsställaren inte använda för att
marknadsföra vår fina kommun.
Förslagsställaren framför följande förslag:
- Sluta använda konsulter; konsultera allmänheten. Kunskapen finns inom vår
kommun.
- Förkasta det framtagna förslaget till varumärke för vår kommun
- Redovisa kostnader och beslut vad gäller varumärket (förslagsställaren har inte
lyckats få fram fullmäktigebeslut på nytt varumärke, anslagen kostnad för eller
anlitande av konsult).
Dessutom ges tre olika alternativ till nytt varumärke för Eksjö kommun;
- Eksjö kommun, forntid-nutid-framtid
- Eksjö – en trivsam kommun, en attraktiv/god miljö för boende och
besökande
- Eksjö kommun – en attraktiv boende miljö, en kommun med kreativ skapande
kultur och allemansrättslig natur.
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Varumärket ska utformas så att det fungerar på såväl vykort som fasader, till
exempel på sporthallens fasad mot centrum. Förslagsställaren förordar en logga
med sirlig, men fullt läslig, skrivstil.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E Björck, 2016-10-17
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Kf § 223 Behov av rekrytering och
kompetenshöjning inom vård och omsorg motion
Dnr 2016-KLK0234
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till kommunstyrelsen remittera motionen, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2017-04-20.
Ärendebeskrivning
Carina Stende (S) framför i motion 2016-10-18 att trycket på hemtjänstens
bemanning ökar och verksamheten har svårt att rekrytera utbildade
undersköterskor, vilket gör att de måste bemanna med outbildade. Det innebär
stora risker med att personalen inte har den grundläggande kunskapen som
arbetet kräver.
Vad kan hända om de inte har den grundläggande kunskapen? Det kan resultera i
allvarliga incidenter både för brukare och personal, och att rutiner inte följs.
Hemtjänsten får också allt fler svårt sjuka brukare som ska behandlas i sitt hem.
Detta kommer kräva ännu mer kunskap hos personalen för att kunna utföra ett
bra arbete med kvalitet och för att brukarna ska känna sig trygga.
Osäkerhet inför att inte klara av sitt arbete eller fullgöra det till belåtenhet ökar
stressen. Det i sin tur gör kanske att man väljer bort yrket. Vårdyrket är ett tungt
och ansvarsfullt arbete som man ska vara väl förberedd inför.
Vi har en grupp nyanlända som kan rekryteras till hemtjänst och äldreomsorg,
men som hindras på grund av språksvårigheter. Detta är ett oerhört slöseri på
resurser och kunskap som skulle kunna tillvaratas på ett mycket bättre sätt genom
flexibla lösningar och med webbaserad lärplattform.
Motionären yrkar att kommunen ska
- undersöka hur individanpassad vuxenutbildningens undervisning kan bli
- undersöka om undervisningstiden kan förläggas till både dag- och kvällstid
- undersöka hur man kan anpassa och utöka yrkessvenska för ett specifikt
yrkesområde
- specialisera utbildningen med fördjupningskurser inom olika områden
- använda språkombud.
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Beslutsunderlag
Motion från Carina Stende, 2016-10-18
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46 (46)

