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Kf § 224 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Lars-Evert Björck ställer frågor om kostnaden för att ta fram ny slogan för Eksjö
kommun. Han vill veta hur upphandling gått till, och hur stor konsultkostnaden var.
Vidare anser han att slogan ska vara Eksjö kommun – med Småland runt knuten, inte
bara Eksjö.
Kommunstyrelsens ordförande framför att eftersom Lars-Evert Björck lämnat in
medborgarförslag med samma frågeställning, vill hon inte föregå den utredning som
görs, utan hänvisar till det svar som kommer att ges i kommunfullmäktige framöver.
Jan-Olof Andersson ställer frågor om serviceboende Bobinen. När Bobinen byggdes
i början av 1980-talet, fanns både vård- och seniorboende, apotek, vårdcentral och
folktandvård. Idag är det seniorboende, men även andra hyresgäster har fått
möjlighet att flytta in.
Eftersom de nya hyresgästerna inte har samma kultur, har stora störningar uppstått
på boendet. Jan-Olof Andersson uttrycker stor respekt för de nya hyresgästerna, men
påtalar att den uppkomna situationen är ohållbar, och ställer frågan vad kommunen
tänker göra för att återställa ordningen. Respekt måste visas de äldre som har varit
med och byggt upp dagens välfärd.
Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) önskar att frågan hänskjuts till
Eksjöbostäders ordförande Rolf Abelsson (M) och att han får besvara frågan på
nästa fullmäktigesammanträde den 15 december.
Då inga fler frågor ställs, förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för avslutad.
-----
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Kf § 225 Infrastruktur – v 40 och förbifart Eksjö,
information
Samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson har bjudits in för att informera om
projekten kring väg 40 och förbifart Eksjö.
Inledningsvis visas en film som beskriver Trafikverkets beslutsgång vid ny- eller
ombyggnad av vägar och järnvägar.
Därefter lämnas en redogörelse för den planerade ombyggnaden av väg 40 och
förbifart Eksjö. Någon tidplan för ombyggnaden kan inte lämnas, men
förhoppningen är att den kan finnas med i den nationella trafikplanen för 20202025.
Ombyggnaden görs bland annat för att öka trafiksäkerheten och närma Eksjö till en
större arbetsmarknad.
En beskrivning lämnas om den planerade ombyggnaden av vägen från
kommungränsen vid Sjunnaryd till rondellen i Abborravik. När vägplanen kommer
för samråd, ska kommunen yttra sig. En dialog förs då med berörda intressenter
från Persö och Skedhult.
De olika förslagen till förbifart Eksjö presenteras. Det finns tre huvudförslag, samt
ett noll-alternativ och ett bantat alternativ. Kommunens mål är att standarden för
den nya vägen är så hög som möjligt.
Kommunen kommer att undersöka hur en ny förbifart påverkar såväl miljö,
fastighetsägare som handel och näringsliv.
Effekterna av en förbifart frigör stora ytor för nya användningsområden i och med
att trafiken minskar intill befintlig väg 40.
-----
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Kf § 226 Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-,
och renhållningsavgifter för 2017, Eksjö Energi AB
Dnr 2016-KLK0221

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagna taxor och avgifter avseende VA och elnät, att gälla från och
med 2017-01-01,
att anläggningsavgift för VA höjs med 20 procent från och med 2017-01-01, samt
att notera att ingen höjning sker av förbrukningsavgifter för VA 2017.
Ärendebeskrivning
Eksjö Energi AB ska enligt ägardirektiven besluta om indexreglering av taxor för
sop- och latrinhämtning (renhållning), enligt en taxa antagen av
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska däremot fastställa avgifter för
vatten- och avloppsanläggningar, VA, och för elnät.
Eksjö Energi AB har 2016-09-27 beslutat att korrigera renhållningsavgifterna i
enlighet med index. Enligt renhållningstaxan, som är antagen av
kommunfullmäktige 2013-11-28, görs en indexreglering varje år med 80 procent av
ersättningarna, med tillämpning av oktober månads avfallsindex.
Då oktober månads index inte fanns tillgängligt vid tidpunkten för styrelsens
sammanträde, kan någon exakt procentsats inte redovisas. Preliminär beräkning
efter september månads index pekar på en höjning av avgifterna för sophämtning
med 1,9 procent och för slamsugning med 1,5 procent. Vidare föreslås att
anläggningsavgiften för VA höjs med 20 procent.
Styrelsen för Eksjö Elnät AB har 2016-09-27 beslutat föreslå att elnätsavgifterna
höjs med 8 procent.
Beslutsunderlag
Eksjö Stadshus AB beslut 2016-10-11, § 67
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 293
Utdrag:

Eksjö Energi AB
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Kf § 227 Eksjö biblioteks låneregler och avgifter,
justering
Dnr 2016-Tun0112
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa nya låneregler och avgifter för Eksjö bibliotek från och med
1 januari 2017.
Ärendebeskrivning
Krösabiblioteken, som omfattas av biblioteken i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö,
Habo och Vaggeryds kommuner, har idag olika regler och avgifter för exempelvis
förkomna medier, antal omlån som är tillåtna, antal veckor man får låna tidskrifter
och så vidare.
Eksjös bibliotek vill införa samma låneregler och avgifter som följer
Krösabibliotekens regler och riktlinjer. Förändringarna föreslås träda i kraft 1
januari 2017.
På sikt arbetas med att ta fram en gemensam plattform, där låntagarna enkelt ska
kunna låna och lämna böcker på samtliga bibliotek i Jönköpings län. Likvärdiga
låneregler och avgifter är då ett steg i den utvecklingen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bibliotekschefen, 2016-09-23
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2016-10-12, § 122
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 294
Utdrag:

Eksjö bibliotek
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Kf § 228 Delårsrapport per 2016-06-30, Höglandets
kommunalförbund
Dnr 2016-KLK0226
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport för Höglandets Kommunalförbund.
Ärendebeskrivning
Höglandets Kommunalförbund prognosticerar i delårsrapport per 2016-06-30 ett
överskott om 6 140 tkr. Överskottet första halvåret beror främst på lägre
avskrivningar, men även på lägre leasingkostnader, då man har refinansierat avtal
som medfört reducering av kostnaderna.
Den samlade investeringsvolymen under första halvåret uppgick till 4 826 tkr, vilket
är en minskning jämfört med motsvarande period 2015. Både kassalikviditet och
soliditet ökade under första halvåret 2016.
Revisorerna noterar att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet med
lagens krav, god revisionssed och gällande riktlinjer.
Beslutsunderlag
Direktionen, Höglandets Kommunalförbunds beslut 2016-09-23, § 37
Delårsrapport per 2016-06-30, Höglandets Kommunalförbund
Revisionsrapport, daterad 2016-09-23
Ledningsutskottets beslut 2016-10-11, § 149
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 295
Utdrag:

Höglandets Kommunalförbund
Ekonomiavdelningen
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Kf § 229 Finansrapport per 2016-09-30
Dnr 2016-KLK0239
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Av den finansrapport som per 2016-09-30 framgår bland annat att kommunens
likviditet uppgår till 16 mnkr, och att 7 mnkr finns i förvaltade fonder och
stiftelser.
Beslutsunderlag

Finansrapport per 2016-09-30
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 296
-----
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Kf § 230 Försäljning av fastigheter, Eksjö Sabeln
12 och Eksjö Svärdet 1-3

Dnr 2016-KLK0219

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljning av fastigheterna Eksjö Sabeln 12, Justeliusgatan 25-31,
Eksjö, samt Eksjö Svärdet 1-3, Justeliusgatan 33-35, Eksjö.
GunBritt Henning (S), Lennart Gustavsson (S), Johan Starck (S), Bertil Granman
(S), Jonas Nilsson (S), Birgitta Johansson (S), Alf Nordell (S), Christina Bladh (S),
Viking Ottosson (S), Ronny Jakobsson (S), Ingegerd Axell (S) Leif Fransson (S),
Martin Österman (S), Bo Bergvall (S), Ingrid Ottosson (S), Carina Stende (S), Lea
Petersson (MP), Eva Ekenberg (MP) och Jonas Håkansson (MP) reserverar sig mot
beslutet.
Ärendebeskrivning
Frågan om att eventuellt försälja fastigheter för att möjliggöra nybyggnation och
ytterligare utveckling i Eksjö kommun, har aktualiserats i Eksjöbostäder AB. Kön
till serviceboende är lång varför man, tillsammans med sociala sektorn, genomfört
en undersökning för att undersöka behovet av trygghetsboende. Resultatet visar ett
stort behov.
Styrelsen för Eksjöbostäder AB har diskuterat möjligheten att uppföra ett
trygghetsboende. Värdering av ett antal fastigheter har därför gjorts och styrelsen
föreslår att fastigheterna Eksjö Sabeln 12, Justeliusgatan 25-31, och Eksjö Svärdet
1-3, Justeliusgatan 33-35, totalt 114 lägenheter eventuellt försäljs. Försäljningen har
utretts utifrån kommunfullmäktiges och Eksjöbostäder AB:s antagna
förutsättningar.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) och Håkan Dufva (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag
om försäljning.
Lennart Gustavsson (S), Lea Petersson (MP) och Jonas Nilsson (S) avslag till
kommunstyrelsens förslag om försäljning.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Lennart Gustavssons
(S) med fleras avslagsyrkande mot kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Lennart Gustavssons (S) med fleras avslagsyrkande.
Vid omröstningen avges 25 Ja-röster och 19 Nej-röster, 4 ledamöter avstår och en
ledamot är frånvarande. (bilaga1).
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljningen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Eksjö Stadshus AB beslut 2016-10-11, § 64
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 297
Utdrag:

Eksjö Stadshus AB
Eksjöbostäder AB
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Kf § 231 Inför så kallad bygdepeng – ett årligt
ekonomiskt bidrag till samhällsföreningar,
medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0140
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av beslutade åtgärder, förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Lars E Björck, Hult, föreslår i ett medborgarförslag att ett ekonomiskt stöd införs,
så kallad bygdepeng, till samhällsföreningarna i kommunen. Förslagsställaren
hävdar att ett bidrag efter en lokal ekonomisk analys förväntas ge ett tillskott av
landsbygdsutvecklingen och ett värde motsvarande sju gånger insatsen.
Bygdepeng brukar beteckna den ersättning som vindkraftsbolagen ibland betalar ut
i trakter där vindkraft etableras. Bygdepengen kan användas för att ersätta
intressenter som är berörda av vindkraften utan att de är markägare.
Begreppet bygdepeng började användas redan när den svenska vattenkraften
byggdes ut. Denna typ av bygdepeng är reglerad i förordningen om bygdeavgifter
SFS 1998:928. När bygdepengen är kopplad till vindkraft är det en frivillig
överenskommelse. Begreppet används också för att stötta olika goda
utvecklingskrafter såsom samhällsföreningar, byalag, landsbygdsföreningar och
lokala utvecklingsgrupper som vill vara med och utveckla den egna bygden.
Flera av landets kommuner har infört en så kallad kommunbygdepeng. Inte sällan
har dessa kommunbygdemedel använts för att upprätta lokala utvecklingsplaner.
I Eksjö kommun har lokala utvecklingsplaner i flera orter upprättats med stöd av
Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd. Bygdepengen ska användas till
omkostnader för lokalt utvecklingsarbete som till exempel porto, kuvert, kopiering,
hyra av lokal, resekostnader, materialkostnader, kostnad för föreläsare, kostnad för
seminarier med mera. Bygdepengen får inte användas till lönekostnader.
Kommunstyrelsen har 2016-11-01 beslutat
att införa en så kallad bygdepeng som kan sökas av samhällsföreningar och
motsvarande organisationer,
att ta fram riktlinjer för ansökan om bygdepeng, samt
att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E Björck, 2016-05-26
Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen, 2016-09-16
Ledningsutskottets beslut 2016-10-11, § 150
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 299
Utdrag:

Lars E Björck
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Kf § 232 Gatukonst i Eksjö, förslag om att frigöra
ytor för konstnärer och intresserade –
medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0111
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av beslutade åtgärder, förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
XX Eksjö, föreslår i medborgarförslag 2016-04-13, att ett samarbete behövs mellan
konstnärer och kommunen för att främja den lokala konsten. Förslagsställaren
framför att när detta samarbete saknas, skapas något som av vissa anses som
vandalism och klotter, och av andra anses som konst. Men graffiti behöver inte vara
olagligt.
Förslagsställaren anser att utvalda ytor ska friges, som exempelvis elskåp, lyktstolpar
och andra ytor, där spraymålning är tillåtet genom avtal från kommunen. Detta
skulle inte bara motverka olagliga aktiviteter, utan även skapa en mer intressant
omgivning.
Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att utreda och ta
fram förslag på lämpliga områden, omfattning och form för medborgarförslagets
intention, samt ge förslag på samarbetspartner.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från XX, 2016-04-13
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-21, § 99
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 136, 2016-11-01, § 300
Tjänsteskrivelse, 2016-10-04
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-10-12, § 203
Utdrag:

XX
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Kf § 233 Bevara lekplatsen vid SkönbergavägenHagabergsvägen, Eksjö, samt rusta upp befintlig
fotbollsplan intill – medborgarförlag
Dnr 2015-KLK0287
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av beslutade åtgärder, förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Cecilia Weiss och Jan Ekwall, Eksjö, föreslår i medborgarförslag 2015-11-24, att
lekplatsen som är belägen mellan Skönbergavägen-Hagabergsvägen i Eksjö, ska få
vara kvar och att den befintliga fotbollsplanen intill rustas upp.
Verksamheten Skog & Park, som verkar inom enheten för hälsa, integration och
arbete (HIA), har tidigare fått i uppdrag att se över kommunens lekplatser. Arbetet
innebär inventering och säkerhetsanpassning, samt strategisk planering för
nybyggnad eller sammanslagningar. Under hösten 2015 aviserade Skog & Park att
lekplatsen vid Hagabergsvägen–Skönbergavägen skulle tas bort under våren 2016
och ersättas med en fotbollsplan, eftersom bedömningen var att skötselinsatsen är
för stor i förhållande till hur väl lekplatsen vid Hagabergsvägen används, och att
den även kräver ett utökat underhållsarbete. Synpunkter om att få behålla lekplatsen
har kommit in från medborgare i samband med förslaget om att den ska läggas ned.
Ytterligare ett medborgarförslag har kommit in med önskemål om upprustning och
förbättring av en annan lekplats, kallad Elefanten, vid Liljeholmsvägen, Eksjö.
Skog & Park har meddelat att det inte finns resurser för att tillgodose båda
önskemålen. Lekplatsen vid Skönbergavägen-Hagabergsvägen får fortsatt underhåll
och skötsel av Skog & Park, men lekhuset kommer av säkerhetsskäl att tas bort.
Någon fotbollsplan kommer däremot inte att anläggas i området. Vad gäller
lekplatsen Elefanten vid Liljeholmsvägen, anläggs fotbollsplan i nedre delen av
området. Någon ytterligare upprustning av lekplatsen Elefanten blir inte aktuell.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från C Weiss och J Ekwall, Eksjö, 2015-11-24
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 § 367, 2016-05-19, § 111
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 116, 2016-11-01, § 301
Tjänsteskrivelse parkförman, 2016-03-21, 2016-06-14, 2016-10-04
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2016-04-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-04-13, § 95, 2016-06-15, § 156,
2016-10-12, § 204
Skrivelse med synpunkter från C Weiss och J Ekwall, 2016-05-02
Utdrag:

Cecilia Weiss
Jan Ekwall
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Kf § 234 Upprustning och förbättring av lekplatsen
Elefanten, Västra Brudbadet, Eksjö –
medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0141
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av beslutade åtgärder, förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Karl-Martin och Johanna Hjälmdahl, Eksjö, framför i medborgarförslag 2016-0529, att kommunen ska satsa på lekplatsen Elefanten, belägen vid Liljeholmsvägen,
Eksjö. Förslagsställarna framför att lekplatsen är vackert belägen och inbjuder till
lek för stora och små under alla årstider. Lekplatsen är centralt belägen i Västra
Brudbadet och omgiven av cykelvägar, vilket gör att barn kan ta sig till och från
lekplatsen utan stora risker. Förslagsställarna har lämnat in drygt 170
namnunderskrifter, där samtliga vill att kommunen satsar på lekplatsen Elefanten.
Verksamheten Skog & Park, som verkar inom enheten för hälsa, integration och
arbete (HIA), har tidigare fått i uppdrag att se över kommunens lekplatser.
Arbetet innebär inventering och säkerhetsanpassning, samt strategisk planering för
nybyggnad eller sammanslagningar. Ett tidigare förslag i denna översyn från Skog &
Park var att lekplatsen vid Skönbergavägen-Hagabergsvägen skulle läggas ned och
ersättas med en fotbollsplan, och att lekplatsen ”Elefanten” vid Liljeholmsvägen
skulle rustas upp.
I ett annat medborgarförslag föreslås att lekplatsen vid SkönbergavägenHagabergsvägen ska få vara kvar, samt att befintlig fotbollsplan intill ska rustas upp.
Skog & Park har meddelat att resurser saknas för att tillgodose båda
medborgarförslagen, men redovisar förslag som förhoppningsvis kan gynna barnen
i båda områdena.
Förslaget innebär att en fotbollsplan anläggs vid lekplatsen Elefanten,
Liljeholmsvägen, i nedre delen av området. Någon ytterligare upprustning av
lekplatsen blir inte aktuell, enbart ordinarie drift utförs.
Lekplatsen vid Skönbergavägen-Hagabergsvägen får fortsatt underhåll och skötsel
av Skog & Park, men någon fotbollsplan anläggs inte i området.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Karl-Martin och Johanna Hjälmdahl, Eksjö, 2016-05-29
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-21, § 153
Tjänsteskrivelse parkförman, 2016-10-04
Samhällsbyggnadssektorns beslut 2016-10-12, § 205
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 302
Utdrag:

Familjen Hjälmdahl
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Kf § 235 Verksamhetsområde vatten och avlopp,
Spilhammar, Mariannelund
Dnr 2016-Sbn0022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), fastställa
verksamhetsområdet för vatten och avlopp vid Spilhammar, Mariannelund.
Ärendebeskrivning
Enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), LAV, ska kommunen, om
det med hänsyn till människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse,
bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, samt se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar,
tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän vatten- och avloppsanläggning
(VA).
Tillsynsmyndighetens bedömning är att det utifrån lagstiftingen är rimligt att anse
att Spilhammarområdet omfattas av 6 § LAV.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-03-16, § 75, 2016-05-18, § 122,
2016-10-12, § 206
Eksjö Energi AB:s yttrande, 2016-04-26
Eksjö Energi AB beslut, 2016-05-02, § 16, 2016-09-27, § 32
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-21, § 138
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 163, 2016-11-01, § 303Karta
Verksamhetsområde Spilhammar, 2015-11-17
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
Eksjö Energi
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Kf § 236 Kvartalsrapport per 2016-09-30
Dnr 2016-KLK0051
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Sektorerna har efter nio månader förbrukat 74 procent av driftbudgetens 902 mnkr.
Utfallet är en procent under den linjära riktpunkten. Alla intäkter och kostnader har
inte fullt ut periodiserats i samma omfattning vilket gör att utfallet inte är helt
rättvisande.
Helårsprognosen för årets resultat är 37,7 mnkr, vilket överstiger budgeterat resultat
om 15 mnkr med 22,7 mnkr. I budgeterat resultat finns den tilläggsbudget för både
utökade intäkter och kostnader som kommunfullmäktige beslutat om med
anledning av extra statsbidrag för flyktingmottagande 2015–2016.
Sektorernas prognos är nära budget, en avvikelse om 0,2 procent i prognos innebär
att budgeten överskrids med 1,5 mnkr, där den största beloppsmässiga avvikelsen
finns inom sociala sektorn med 4 mnkr. Det finns dock större underskott inom
äldre- och funktionshinderomsorgen, men dessa vägs upp av intäkter för flyktingverksamheten. Avvikelserna specificeras och kommenteras närmare i sektorernas
redovisningar.
Kapitalkostnader, pensioner och finansnetto överskrider budgeten med tillsammans
2 mnkr. Underskotten vägs upp av outlagda medel för flyktingmottagande om 18,9
mnkr, kvarvarande medel i avsatt personalpott om 4 mnkr, och förbättrat netto av
skatteintäkter och bidrag med 3,3 mnkr.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2016-10-11, § 166
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-10-12, § 207
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2016-10-12, § 153, 154
Socialnämndens beslut 2016-10-12, § 132
Tillväxt- och utvecklingssektorns beslut 2016-10-12, § 121
Kvartalsrapport per 2016-09-30, från ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 304
-----
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Kf § 237 Val av ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Amin al Otaibi (S)
Dnr 2016-KLK0183
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare efter Amin al Otaibi (S) i barn- och ungdomsnämnden, utse Seda
Grigorian (S).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-09-22 godkänt Amin al Otaibis (S) avsägelse av
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Utdrag:

Seda Grigorian
Barn- och ungdomsnämnden
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Kf § 238 Val av ny ersättare i tillväxt- och
utvecklingsnämnden efter Sandra Hila Schmidt (S)
Dnr 2016-KLK0235
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare efter Sandra Hila Schmidt (S) i tillväxt- och utvecklingsnämnden,
utse Johan Andersson (S).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-10-20 godkänt Sandra Hila Schmidts (S) avsägelse av
uppdraget som ersättare i tillväxt- och utvecklingsnämnden.
Utdrag:

Johan Andersson
Tillväxt- och utvecklingsnämnden
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Kf § 239 Avsägelse från Marika Helm, ersättare i
fonden Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons
Minne
Dnr 2016-KLK0242
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Marika Helm, samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Marika Helm avsäger sig från och med 1 januari 2017 uppdraget som ersättare i
fonden Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons Minne.
____________________________________________________________
Utdrag:

Marika Helm
Valberedningen
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Kf § 240 Val av ny ledamot i Prosten och
Prostinnan P.R. Svenssons stiftelse efter Kerstin
Laurell
Dnr 2016-KLK0242
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons stiftelse efter Kerstin
Laurell, från och med 2017-01-01, utse Marika Helm.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2016-10-20 Kerstin Laurells avsägelse från och med
2017-01-01 som ledamot i Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons stiftelse.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20, § 217
Utdrag:

Kerstin Laurell
Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons stiftelse
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Kf § 241 Avsägelse från Catrin Ljungestig (M)
Dnr 2016-KLK0247
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Catrin Ljungestig (M), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Catrin Ljungestig (M) avsäger sig bland annat uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
____________________________________________________________
Utdrag:

Catrin Ljungestig
Valberedningen
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Kf § 242 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen
efter Nils-Åke Friman (MP)
Dnr 2016-KLK0207
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare efter Nils-Åke Friman(MP) i kommunstyrelsen, utse Eva
Ekenberg (MP).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-09-22 godkänt Nils-Åke Frimans (MP) avsägelse
som ersättare i kommunstyrelsen.
Utdrag:

Eva Ekenberg
Kommunstyrelsen
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Kf § 243 En folkomröstning om bebyggelse eller
inte bebyggelse på Forsellska gården ska hållas
som grund för beslutsfattande och i demokratisk
anda - medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0238
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till kommunstyrelsen remittera medborgarförslaget med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2017-05-18.
Ärendebeskrivning
Jan Pilefelt, Eksjö, anser i medborgarförslag 2016-11-04 att en folkomröstning ska
genomföras om Forsellska gården ska bebyggas eller inte, som grund för
beslutsfattande och i demokratisk anda.
Förslagsställaren har i flera debattartiklar uttryckt sin och många andras åsikt att
bibehållandet av Forsellska tomten som en öppen plats bör övervägas, och att det
finns gott om argument. Det kanske starkaste är det öppna och positiva intryck
som man upplever av ytan. Den förstärker intrycket av Gamla stan och framhäver
fasader och byggnader som tidigare inte varit möjliga att se. Det överlevande
vårdträdet kan med lite kreativitet också få en både fin och symbolisk betydelse.
Kanske med en minnesplakett över den unga kvinna som omkom i branden.
I medborgarförslaget framförs även att det inte finns något kulturhistoriskt värde av
att uppföra en ny byggnad. Ska en sådan byggnad uppföras, ska den inte vara någon
ny arkitektonisk skapelse som följd av en arkitekttävling, utan en byggnad som är
identisk med eller snarlik den tidigare.
Förslagsställaren anser att en ny byggnad i huvudsak får två betydelser. Ett mindre
antal nya bostäder och kanske ett par affärslokaler. Ur bostads- och affärsstrategisk
synvinkel är följaktligen en ny byggnad inte särskilt angelägen.
Enligt förslagsställaren anser Länsstyrelsen att de kulturvärden som finns, är
stenläggningen på innergården och ett källarutrymme. Dessa kulturvärden kommer
lättare att kunna exponeras om platsen förblir öppen. I källarutrymmet kan till
exempel en utställning med Eksjös brandhistoria arrangeras.
I medborgarförslaget föreslås vidare att övrigt utrymme skulle kunna vara föremål
för en betydligt intressantare arkitekttävling. Exempelvis med grönytor och
utrymmen att sitta ner och ta en fika, vinterträdgård och så vidare, men fantasin är
gränsen så långt som platsen hålls öppen.
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Enligt förslagsställaren anser många Eksjöbor, men även affärsinnehavare och
fastighetsägare i Gamla stan anser att platsen ska förbli öppen. Det finns även de
som tror att det öppnar Gamla stan, så att affärsdöden på norr kan begränsas, eller
kanske kan en öppen plats bidra till nya etableringar. Bebygger man tomten, låser
man möjligheterna för all framtid.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jan Pilefelt, Eksjö, 2016-11-04
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 244 Återinför habiliteringsersättningen medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till kommunstyrelsen remittera redovisat förslag för beslut.
Ärendebeskrivning
XX, Eksjö och XX, Eksjö, framför i medborgarförslag
2016-09-24 att kommunen ska återinföra habiliteringsersättningen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från XX, Eksjö, 2016-09-24
Medborgarförslag från XX, Eksjö, 2016-09-24
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 245 Enkel fråga till Socialnämndens
ordförande
Dnr 2016-KLK0254
Sven-Olov Lindahl (L) ställer följande frågor, som besvaras av socialnämndens
ordförande Marie-Louise Gunnarsson (M)
– Hur ser matordningen tidsmässigt ut fördelad över dygnet?
Frukost serveras kl. 08.30, lunch kl. 14.00, middag mellan kl. 18.00–19.00.
Däremellan serveras mellanmål, både för- och eftermiddag. För den som vaknar
väldigt tidigt, eller är uppe väldigt sent, finns möjlighet att få något ytterligare,
exempelvis smörgås.
– Hur ser kostens näringsmässiga innehåll ut fördelad över dygnet?
Det näringsmässiga innehållet fördelas i princip likvärdigt på de tre stora
huvudmålen; frukost, lunch och middag.
Livsmedelsverket har en norm för kost till äldre. Där anges att protein ska utgöra
16,7 procent. I Eksjö kommun ligger innehållet på 13,3 procent.
För fett, är normen 36,4 procent, Eksjö kommuns innehåll är 35,3 procent.
Kolhydrater ska uppgå till 42,2 procent, där är siffran 48,4 procent. Ett arbete pågår
för att komma till rätta med skillnaderna.
– Vilka möjligheter till individuella anpassningar finns?
Den som är i behov av specialkost, får det. Möjligheter saknas dock för den som
vill ha alternativ till vad som står på matsedeln. Man försöker tillgodose enskilda
önskemål så långt det är möjligt.
För en tid sedan genomfördes en enkät i äldreomsorgen, och där framkom att 85
procent av brukarna är nöjda med kosten.
-----
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