SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

0 (51)

2016-12-15

Protokoll från
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-15
På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter
vara borttagna (kryssade) i protokollet.
Innehållsförteckning
Beslutande ..................................................................................................................... 2
Kf § 246 Allmänhetens frågestund................................................................................................... 4
Kf § 247 Stiftelser i Eksjö kommun – revisionsberättelse 2015 ....................................................... 5
Kf § 248 Granskning av kommunens uppsiktsplikt över Höglandets IT .......................................... 7
Kf § 249 Sänkt rösträttsålder i kommunvalen 2018 och 2022 – motion .......................................... 8
Kf § 250 Åtgärder som säkerställer tillgången på behöriga lärare i Eksjö kommuns skolor och
förskolor nu och i framtiden - motion ............................................................................................. 10
Kf § 251 Ekologiskt och kravmärkt kött på vår skola (Hultskolan), medborgarförslag .................. 11
Kf § 252 Gräv ner kraftledningen från gamla elverket mot riksväg 40 (rondellen vid
Kaffekullen), för ökad säkerhet och tillgänglighet i Storegårdsområdet, Eksjö medborgarförslag ........................................................................................................................... 13
Kf § 253 Fartkameror på Breviksvägen, Eksjö - medborgarförslag............................................... 15
Kf § 254 Verksamhetsplan 2017, budget 2017-2019 – Höglandets samordningsförbund ............ 17
Kf § 255 Förvärv av Eksjö G.E. AB fastighetsbolag ...................................................................... 18
Kf § 256 Bolagsordning för Eksjö G.E. AB fastighetsbolag ........................................................... 19
Kf § 257 Bredbandsutbyggnad, strategi ........................................................................................ 20
Kf § 258 Detaljplan Nifsarpsområdet, Bulten 1 med flera.............................................................. 22
Kf § 259 Fastighetsförsäljning, del av Eksjö Hässelås 2:1 ............................................................ 23
Kf § 260 Äldre- och omsorgsavgifter, höjt avgiftstak Dnr 2016-SocN0123 ................................. 24
Kf § 261 Taxor för vissa tjänster utförda av räddningstjänsten, revidering ................................... 25
Kf § 262 Uppräkning av taxor för tillsyn och tillstånd, räddningstjänsten ...................................... 26
Kf § 263 Höjning av taxa för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot
olyckor, anmälan ............................................................................................................................ 27
Kf § 264 Barn- och ungdomspolitiskt program .............................................................................. 28
Kf § 265 Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag ............................................... 29
Kf § 266 Förändring av ram på grund av komponentavskrivning, samhällsbyggnadssektorn ...... 30
Kf § 267 Ändring i samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglementen avseende
handläggning av alkohol- och tobaksärenden och ärenden enligt SFS 2009:730 ........................ 31
Kf § 268 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 - rapport .......................................... 32
Kf § 269 Prisjustering avseende fjärrvärmeavgifter för 2017......................................................... 33
Kf § 270 Taxejusteringar avseende renhållning för 2017, Eksjö Energi AB .................................. 34
Kf § 271 Program för privata utförare ............................................................................................ 35
Kf § 272 Inför daglig verksamhetsersättning retroaktivt - medborgarförslag ................................. 36
Kf § 273 Cykelövergångsställe vid korsningen Jungfrugatan – Regementsgatan,
medborgarförslag ........................................................................................................................... 37
Kf § 274 Avsägelse från Marika Helm, ledamot i fonden Prosten och Prostinnan P.R.
Svenssons Minne........................................................................................................................... 38
Kf § 275 Avsägelse från Lea Petersson (MP) ersättare i valberedningen..................................... 39
Kf § 276 Avsägelse från Bo Bergvall (S) ersättare i Eksjö G.E. AB .............................................. 40
Kf § 277 Avsägelse från Östen Johnsson (C), ledamot och ordförande för Itolv AB .................... 41
Kf § 278 Val av en ledamot i Eksjö G.E. AB till och med ordinarie bolagsstämma 2019 .............. 42
Kf § 279 Val av en suppleant i Eksjö G.E. AB till och med ordinarie bolagsstämma 2019 ........... 43
Kf § 280 Val av ny ledamot i fonden Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons Minne efter
Marika Helm ................................................................................................................................... 44
Kf § 281 Val av ny ersättare i fonden Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons Minne efter
Marika Helm ................................................................................................................................... 45
Kf § 282 Val av ny ledamot i valberedningen efter Nils-Åke Friman (MP) .................................... 46
Kf § 283 Val av ny ersättare i valberedningen efter Lea Petersson (MP) ..................................... 47
Kf § 284 Val av ny ersättare i socialnämnden efter Catrin Ljungestig (M) .................................... 48
Kf § 285 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Nils-Åke Friman (MP) ......................... 49
Kf § 286 Julhälsning ...................................................................................................................... 50

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

Sammanträde med

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Kf-salen kl.18.00–20.15

Beslutande
Ledamöter

Anders Gustafsson (M) ordförande
Ingbritt Martinsson (C)
GunBritt Henning (S)
Lennart Gustavsson (S) tjg ersättare för 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)
Håkan Dufva (KD)
Jonas Nilsson (S)
Lea Petersson (MP)
Per Sixtensson (C)
Björn Alm (M)
Birgitta Johansson (S)
Maria Havskog (C)
Ingrid Ottosson (S), tjänstgörande ersättare för Mikael Andreasson (S)
Anita Karlsson (SD)
Carina Lindström (M)
Anders Pansell (KD)
Christina Bladh (S)
Erling Johansson (C), tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C)
Marie-Louise Gunnarsson (M)
Sven-Olov Lindahl (L)
Viking Ottosson (S)
Jonas Håkansson (MP), tjänstgörande ersättare för Aniko Kelemen (MP)
Bo-Kenneth Knutsson (C)
Ronny Jakobsson (S)
Mats Danielsson (M)
Elisabeth Werner (SD)
Ingegerd Axell (S)
Sylvia Karlsson (C)
Lars Aronsson (S)
Kerstin Robertson (M)
Nils-Gunnar Karlson (KD)
Lena Carlsson (C) tjänstgörande ersättare för Bengt Koltman (C)
Alf Nordell (S) tjänstgörande ersättare för Malin Garpevik (S)
Ulf Björlingson (M)
Bo Bergvall (S)
Sandra Mulaomerovic (C)
Eva Ekenberg (MP)
Mats Svensson (SD)
Rolf Abelsson (M)
Ulf Bardh (C)
Stig Axelsson (S)
Carina Stende (S)
Magnus Berglund (KD)

1 (51)

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Övriga närvarande
Tjänstemän

2016-12-15

Anneli Gustafsson, sekreterare
Stefan Elm, kommundirektör

Övriga:

Per Ihse, Kommunrevisionen, § 248

Utses att justera

Birgitta Johansson (S) och Per Sixtensson (C)

Justeringens plats
och tid

Underskrifter

2 (51)

Kommunkansliet 2016-12-21 kl.13.00

Paragrafer

246-286

Sekreterare……………………………………………

Anneli Gustafsson

Ordförande……………………………………………

Anders Gustafsson

Justerande…………………………………………….

Birgitta Johansson

…………………………………………….

Per Sixtensson

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

3 (51)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-12-15

Förvaringsplats
för protokollet
Datum för anslags
uppsättande

Underskrift

Paragrafer

246-254, 257-276, 279-286

Kommunkansliet
2016-12-21

Datum för anslags
nedtagande

2017-01-12

……………………………………………

Anneli Gustafsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-12-15

Förvaringsplats
för protokollet
Datum för anslags
uppsättande

Underskrift

Paragrafer

255-256, 277- 278

Kommunkansliet
2016-12-15

Datum för anslags
nedtagande

……………………………………………

Anneli Gustafsson

2017-01-09

EKSJÖ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-15

4 (51)

Kf § 246 Allmänhetens frågestund
Vid föregående sammanträde ställde Jan-Olof Andersson en fråga angående
uthyrningssituationen på Bobinen i Mariannelund.
Ordförande för Eksjöbostäder AB, Rolf Abelsson, ger följande svar.
Stor bostadsbrist råder idag i Eksjö. Eksjöbostäder AB har idag cirka 1 250
lägenheter i sitt fastighetsbestånd.
Den 30 november fanns endast en lägenhet ledig för uthyrning, belägen på Bobinen.
Eksjöbostäder AB omsätter varje månad cirka 15 bostäder genom avflyttning.
På Bobinen har fyra bostäder hyrts ut till hyresgäster som inte uppfyller de kriterier
som satts för så kallat seniorboende. En lägenhet är outhyrd, fem lägenheter har sagts
upp och kommer att bli lediga under perioden januari till mars 2017. I kön till bostad
på Bobinen finns idag 21 intresseanmälningar. De som gjort intresseanmälan har
erbjudits lägenhet, men har tackat nej.
Eksjöbostäder AB har av den anledningen valt att ställa de lediga lägenheterna på
Bobinen till hyresmarknadens förfogande. Man anser inte att man kan ha dessa
outhyrda, med den stora efterfrågan som för närvarande föreligger. Eksjöbostäder
skulle få relativt stora hyresförluster, vilket på ett negativt sätt skulle inverka på
renoveringsplaner, och därmed skulle vara negativt för andra hyresgäster.
Eksjöbostäder AB tar den oro som frågeställaren framför på stort allvar, och utreder
för närvarande vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera oron.
Några klagomål kring situationen på Bobinen har inte kommit in till Eksjöbostäder
AB.
Härefter bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Då inga frågor ställs, förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för avslutad.
-----
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Kf § 247 Stiftelser i Eksjö kommun –
revisionsberättelse 2015
Dnr 2015-KLK0243
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Larsolof Egbäck, av kommunfullmäktige utsedd revisor, meddelar i
revisionsberättelse daterad 2016-06-29 att årssammanställningar och bokföringar
samt förvaltningen för räkenskapsåret 2015 av nedanstående stiftelser har granskats.
Stiftelsen Gymnasieskolans samfond i Eksjö kommun
Stiftelsen Grundskolans samfond i Eksjö kommun
Rektor Lars Hagbergs Konststiftelse
Stiftelsen Rådmannen Georg Felix Aschan och hans hustru Ida Helena
Wickelius donationsfond
Lindahlska stiftelsen
John och Erika Teschs stiftelse
Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond
Stiftelsen för kvartettsången i Eksjö (C G Svenssons fond)
Stiftelsen Hermann Rickards Minnesfond
Pettersson-Lindebladska stiftelsen
Stiftelsen Jenny och Axel Petris fond
Palmblads stiftelse
Henrik och Signe Nilssons donationsstiftelse
Stiftelsen Frisängsfonden (N J Ljungberg)
Stiftelsen Mina Lindgrens julgåva
Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donation
Stiftelsen Tullöverkontrollören Oskar Lagergrens donationsfond
Stiftelsen Amanda Carlbergs fond
Borgmästare Erik Rickard Holms stiftelse
Stiftelsen Clara Cederqvists donationsfond
Stiftelsen August Anderssons donationsfond
Stiftelsen Samfond 1 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Eksjödelen
Stiftelsen Samfond 2 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Edshult-, Hult-,
Höreda- och Mellbydelen
Stiftelsen Samfond 3 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun - Ingatorpsdelen
Stiftelsen Samfond 4 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Hässleby-,
Kråkshultsdelen
Stiftelsen Brita Lewinskys stipendiefond
Regementsläkaren P I D:son Aschan och Emma Sofia Schmitterlöws
donationsstiftelse
Stiftelsen Hilding Eurén Johanssons minnesfond
Stiftelsen Bröderna Simon och Artur Karlssons minnesfond
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Årssammanställningarna har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Vid utförd
revision har uppmärksammats, att vid utdelning från ”Julie och Helena Taubes
understödsfond” har inte ändamålet med fonden följts.
Av ändamålsbestämmelserna framgår att ”..medel utdelas till damer i Eksjö
stadslandsförsamling, vilka även om de förut levt i bekymmersfria förhållanden,
genom ålder eller sjukdom kommit i behov av understöd”.
Under 2015 har utdelning skett bland annat till en man, vilket klart strider mot
fondens ändamål. På den punkten riktas kritik mot förvaltaren.
I övrigt har förvaltaren inte handlat i strid med stiftelselagen eller respektive
stiftelseförordnande.
Socialnämndens ordförande Marie-Louise Gunnarsson förklarar det inträffade med
att felaktig utbetalning skett på grund av att man inte hade uppmärksammat att det
var en man som sökte, eftersom han hade ett namn som även kan bäras av en
kvinna. När han på nytt sökte för 2016, uppmärksammades misstaget och mannen
har underrättats om att han inte kan få någon utdelning. Fortsättningsvis ska man
via personnummer kontrollera att det endast är kvinnliga sökande.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2015, daterad 2016-06-29
-----
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Kf § 248 Granskning av kommunens uppsiktsplikt
över Höglandets IT
Dnr 2016-KLK0161
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Deloitte AB har granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
kommunalförbundet avseende IT-tjänster inom Höglandets IT - HIT.
Sammantaget bedöms kommunstyrelsen i huvudsak säkerställa tillfredsställande
intern kontroll vad gäller styrning och ledning av HITs verksamhet.
Följande förbättringsområden är identifierade:
- Förbättrad dokumentation från möten där det i efterhand är möjligt att följa
beslutsgången
- I dagsläget saknas samlad registerhållning av samtlig IT-utrustning
- Fakturering av tjänst görs, så att det inte är möjligt att härleda till användare
- Eksjö Energi AB har valt andra leverantörer av IT-tjänster än HIT
Kommunstyrelsen framför i yttrande 2016-10-31 att revisionens synpunkter är
befogade och att HITs dokumentation bör förbättras. Man har även gett
förvaltningen i uppdrag att säkerställa att en fullständig inventarieförteckning för all
IT-utrustning tas fram och hålls aktuell.
Kommunstyrelsen har vidare beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att analysera
möjligheten till att Eksjö Energi AB använder Höglandets IT som leverantör av ITtjänster.
Revisionens vice ordförande Per Ihse kommenterar kommunstyrelsens svar, och
konstaterar att alla förbättringsområden inte har kommenterats, och att
kommunstyrelsen heller inte har lagt till något eget svar utöver
tjänstemannaförslaget. Av den anledningen kommer revisionen att återkomma till
kommunstyrelsen i ärendet.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport från Deloitte, juni 2016
Komunfullmäktiges beslut 2016-06-21, § 165
Yttrande från revisionen, 2016-10-31
Tjänsteskrivelse från e-strateg Carola Andersson, 2016-09-28
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 180
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 329
Utdrag:

Deloitte AB
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Kf § 249 Sänkt rösträttsålder i kommunvalen 2018
och 2022 – motion
Dnr 2016-KLK0029
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP) framför i motion att enligt artikel 12 i
FN:s barnkonvention, har barn och unga rätt till inflytande och delaktighet. Rädda
Barnens undersökning Ung röst, från 2011, visar att engagemanget bland unga är
stort och att många vill vara med och påverka, inte minst på lokal nivå.
Statens Offentliga Demokratiutredning föreslår sänkt rösträttsålder i
kommunvalet. Man vill inleda en försöksverksamhet med rösträtt från 16 års ålder i
2018 och 2022 års val i ett antal kommuner. Utredningen visar att sänkt
rösträttsålder kan stärka ungas inflytande och delaktighet. Erfarenheter från andra
länder med 16 års rösträttsålder visar ett högre valdeltagande. Forskarna är eniga
om att 16-åringars mognad inte skiljer sig avsevärt från 18-åringars. EU-parlamentet
har rekommenderat 16 års rösträttsålder i EU-valen.
Motionärerna föreslår att Eksjö kommun utreder möjligheten att införa 16 års
rösträttsålder i kommunvalen 2018 och 2022, ifall demokratiutredningens förslag
antas av regeringen.
I den utredning som gjorts av förvaltningen, framkommer att rätten att rösta är en
mänsklig rättighet. Därför är det av yttersta vikt att begränsningar i denna rättighet
är väl motiverade. Den typiska rösträttsåldern runt om i världen är 18 år, vilket
innebär att en stor del av befolkningen i många länder saknar rösträtt. Denna
begränsning motiveras ofta med argument som bygger på att yngre individer saknar
den politiska kunskap och mognad som behövs för att röstning ska vara
meningsfullt.
EU har föreslagit sänkt rösträttsålder i Europaparlamentsvalen. Förändringarna
ingår i en längre trend mot successiva sänkningar av rösträttsåldern. Fortfarande är
18 år den vanligaste rösträttsåldern i världens val, men det är alltså inte något
ovanligt med 16-årsgräns.
Incitamenten för en sänkt rösträttsålder brukar i första hand vara en rättighetsfråga,
och en fråga om hur man kan få till stånd en bättre demokratisk fostran av röstande
medborgare i framtiden.
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I Sverige förekommer ett antal olika myndighetsåldrar, exempelvis
- 15 år – straffmyndig
- 18 år – rösträtt vid allmänna val från den dag man fyller 18 år
- 18 år – valbar till nationella valen och Europaparlamentet 18 år
- 18 år – körkort
- Myndighetsåldern 18 år är en civilrättslig term som innebär att en person är
berättigad att på egen hand ingå civilrättsliga giltiga avtal, bland annat rörande
ekonomiska överenskommelser
- 18 år – ingå äktenskap
- 20 år – gå på casino
- 20 år – köpa alkohaltiga drycker
- 24 år – handledare vid övningskörning
- 25 år – rätt sterilisera sig
- 25 år – rätt att adoptera
I förvaltningens utredning görs bedömningen att ett självklart samband mellan ökat
politiskt intresse och ett ökat samhällsengagemang med sänkt rösträttsålder, saknas.
Det finns även en risk att sänkt rösträttsålder skulle innebära ett ifrågasättande av
övriga myndighetsåldrar.
Yrkanden
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Lea Petersson (MP) bifall till motionen,
Tomas Erazim (M) och Lars Aronsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag
att avslå motionen.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Lea Peterssons yrkande mot kommunstyrelsens
förslag till avslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP), 2016-01-21
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-21, § 11
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jürgen Beck, 2016-10-19
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 175
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 330
Utdrag:

Lea Petersson
Eva Ekenberg
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Kf § 250 Åtgärder som säkerställer tillgången på
behöriga lärare i Eksjö kommuns skolor och
förskolor nu och i framtiden - motion
Dnr 2016-KLK0127
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Jan Lindholm (M) framför i motion, daterad 2016-05-09, att det om tio år enligt
utbildningsministern, kommer att saknas 65 000 behöriga lärare i Sverige, vilket är
långt fler än man tidigare har räknat med. Jan Lindholm anser att det är viktigt att
Eksjö kommun gör tidiga insatser för att lärarbristen inte ska drabba kommunen.
Den kommun som gör kraftfulla insatser och tar fram verkningsfulla strategier på
flera områden får en framtida skola av hög kvalitet, medan den kommun som
saknar behöriga lärare, kommer att ligga långt ner på kvalitetsstegen.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan där det tydligt framgår vilka insatser
som ska göras för att förhindra framtida lärarbrist, samt en verkningsfull
handlingsplan med insatser som ska få anställda lärare att stanna kvar i kommunens
skolor och förskolor.
En handlingsplan för kompetensförsörjning på barn- och ungdomssektorn har
tagits fram och består av tre mål:
Mål 1
Barn- och ungdomssektorn är en arbetsplats med låg personalomsättning (bibehålla
personalen inom sektorn)
Mål 2
Barn- och ungdomssektorn är en arbetsplats man väljer att arbeta på (god
rekrytering)
Mål 3
Skapa tillgängliga grundutbildningar
Respektive mål omfattar plan för åtgärder, hur dessa ska vidtas, samt ansvarig för
respektive åtgärd.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för kompetensförsörjning på barn och ungdomssektorn
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2016-11-16, § 177
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 331
Utdrag:

Jan Lindholm
Barn- och ungdomssektorn
Justerandes sign
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Kf § 251 Ekologiskt och kravmärkt kött på vår
skola (Hultskolan), medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0137
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för vidare utredning.
Ärendebeskrivning
Elever på Hultskolan har genom Hanna Käll och Elin Stejdahl lämnat ett
medborgarförslag om att de vill ha ekologiskt och kravmärkt kött på sin skola. De
vill att djuren ska ha det bra innan de dör.
Eksjö kommun genomförde sin senaste upphandling av livsmedel under 20132014. De rekommendationer och hållbarhetskriterier som då fanns, styrde de miljöoch djurskyddskrav som ställdes i upphandlingen.
Konkurrensverket uppdaterar kontinuerligt sina rekommendationer och
hållbarhetskriterier, och vid varje ny upphandling använder Eksjö kommun de
rekommendationer och hållbarhetskriterier som finns framtagna vid det aktuella
tillfället. Eksjö kommun har därför i den senaste upphandlingen ställt krav på hur
varan ska framställas, så att det sker på sådant sätt som gör att svenska regler och
lagar upprätthålls.
En ny livsmedelsupphandling ska genomföras och vara klar 2019. Enligt
kommunens Miljöplan 2020 ska miljömärkning väga tungt och senast år 2020 ska
minst 25 procent ekologiska och/eller närproducerade livsmedel vara upphandlade,
vilket talar för en positiv utveckling.
Ett kostråd har inrättats, för att arbeta med frågor som rör maten som serveras vid
kommunens verksamheter. När krav formuleras inför kommande
livsmedelsupphandling kan medborgarförslaget beaktas i den mån det är möjligt
med hänsyn till lagar, kommunens planer, policys och ekonomiska förutsättningar.
Kommunstyrelsen har 2016-11-29 beslutat att vid utformning av krav inför
kommande livsmedelsupphandling ska, i den mån det är möjligt, åsikterna från
medborgarförslaget beaktas.
Yrkande
Vid kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget
besvarat.
Eva Ekenberg (MP) återremiss av medborgarförslaget för att utreda ifall
Hultskolan kan utgöra pilotprojekt för att öka andelen ekologiskt kött.
Annelie Hägg (C) avslag på Eva Ekenbergs yrkande om återremiss.
Justerandes sign
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Eva Ekenbergs, med fleras yrkande om återremiss,
mot kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Ordföranden ställer proposition på Eva Ekenbergs yrkande mot att ärendet avgörs
idag och finner att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för Eva Ekenbergs yrkande
Vid omröstningen avges 30 JA-röster och 18 NEJ-röster, en ledamot avstår
(bilaga 1).
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet, enligt reglerna om minoritetsremiss, ska återremitteras för att utreda ifall
Hultskolan kan utgöra pilotprojekt för att öka andelen ekologist kött.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Hanna Käll och Elin Stejdahl, 2016-05-19
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-21, § 151
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 250, 2016-11-29, § 332
Eksjö kommuns upphandlings- och inköpspolicy
Tjänsteskrivelse från kostekonom Gun Svensson, 2016-11-07
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 174
Utdrag:

Hanna Käll
Elin Stejdahl
Kommunstyrelsen
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Kf § 252 Gräv ner kraftledningen från gamla
elverket mot riksväg 40 (rondellen vid Kaffekullen),
för ökad säkerhet och tillgänglighet i
Storegårdsområdet, Eksjö - medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0151
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut, avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Staffan Wadström och Magnus Kullberg, Eksjö, framför i medborgarförslag
önskemål om att kommunen initierar en process för att gräva ner
kraftledningen från gamla elverket mot riksväg 40 (rondellen vid Kaffekullen)
för ökad säkerhet och tillgänglighet på Storegårdsområdet.
Förslagsställarna påtalar att området mellan Storegårdsområdet, Eksjö
Camping och österut via kvarteret Portalen, är ett utvecklingsområde som i
huvudsak är avsatt för fritidsverksamhet. I omedelbar anslutning finns bland
annat idrottsanläggningar, idrotts- och evenemangshallar, ishall, samt Eksjö
Camping.
Förslagsställarna anser att ledningen utgör en påtaglig inskränkning av
aktivitetsområdet, och ett hot mot den vision som kommunen antagit för
Storegårdsområdet, på grund av riskerna som är förknippade med en
högspänningsledning. Även området öster om Storegårdsområdet med Eksjö
Camping påverkas negativt av högspänningsledningen, då den omöjliggör för
campingen att utnyttja området under och omkring ledningen.
Förslagsställarna önskar att Eksjö kommun initierar en process tillsammans
med Eksjö Energi, E.ON, samt berörda markägare, i syfte att
högspänningsledningen grävs ner.
De aktuella luftledningarna som berörs är en 40 kV och en 10 kV ledning.
Ledningarna ligger till stora delar inom detaljplanelagt område och är säkrade
med ledningsrätt till förmån för företaget E.ON.
Den totala sträckan från Nifsarp till Storegårdsgatan är 4 km, varav cirka 800
meter är inom det så kallade Storegårdsområdet. I huvudsak är Eksjö kommun
markägare förutom ett mindre antal fastigheter, däribland Eksjö Camping.
Utmed ledningssträckningen finns inga bostäder, det är i huvudsak natur och
industriområde som gränsar mot ledningssträckningen. Att markförlägga dessa
ledningar är mycket positivt för Storegårdsområdet, Eksjö Camping och även
för östra industriområdet.
Justerandes sign
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Under 2015 gjordes en uppskattning av kostnaden av en eventuell
markförläggning av ledningarna. Resultatet av utredningen blev att
E.ON inte gör kortare markförläggning när hela ledningen ändå anses vara så
kort, på grund av att processen med linjekoncession, ändring i
fördelningsstation, och avspänning med mera, ändå är så kostsamt.
Sammanfattningsvis finns idag inte några medel avsatta för markförläggning av
dessa ledningar. Eksjö kommun skulle med stor sannolikhet få ta en betydande
del av kostnaderna, och de skulle vara svåra att motivera.
Förslagsställarna har 2016-11-28 kommit in med synpunkter på
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. Bland annat framförs att
dokumentation saknas av E.ON´s redovisning av alternativet att markförlägga hela
ledningssträckan från Nifsarp till Storegårdsområdet med en uppskattad kostnad
om 21 mnkr.
Förslagsställarna menar vidare att de med den föreslagna processen vill få en
diskussion och ett öppet samtal med berörda parter, för att bland annat kunna
bedöma alla de olika aspekter, som angavs i medborgarförslaget. De uppfattar
nämndens beslut som ett ointresse att seriöst diskutera för- och nackdelar och
riskerna med den befintliga kraftledningen. Förslagsställarnas önskan är att beslutet
ska föregås av en diskussion mellan alla berörda parter, följt av en skriftlig
dokumentation av detta möte, och en tydlig redovisning från E.ON om de
argument som E.ON fört fram vid kontakter 2015.
Kommunstyrelsen har 2016-11-29 beslutat, att med hänvisning till redovisad
utredning, inte markförlägga kablarna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från S Wadström och M Kullberg, Eksjö, 2016-06-15
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-21, § 164
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, § 253, 2016-11-29, § 333
Tjänsteskrivelse, 2016-11-04
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-11-16, § 230
Synpunkter från Staffan Wadström och Magnus Kullberg, 2016-11-28
Utdrag:

Staffan Wadström och Magnus Kullberg
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Kf § 253 Fartkameror på Breviksvägen, Eksjö medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0172
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut, avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Sofia Fredlund Ugarph och Lars Ugarph framför i medborgarförslag
2016-08-04, att fartkameror bör installeras på Breviksvägen.
Förslagsställarna anser att trafiksituationen på Breviksvägen är under all kritik, och
påtalar att de som bor vid vägen under många år har observerat att majoriteten av
fordonen som passerar, inte håller angiven hastighet. När fordon på väg mot
Ränneborg passerar förslagsställarnas hus, som ligger i korsningen vid
Lillhemsgatan, accelererar bilarna upp mot 60-70 kilometer per timme. Det gäller
såväl privatbilister som yrkeschaufförer.
Förslagsställarna framför även att det på senare tid har tillkommit busstrafik,
bussbolagsverksamhet och infart till sjukhusparkering. 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. 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 som ett bra alternativ när polisövervakning uteblir och
vägbulor eller farthinder inte får anläggas med hänsyn till att det är en
utryckningsväg.
Idag finns cirka 1500 fartkameror utplacerade i Sverige, primärt på statlig väg. På
kommunalt vägnät har hittills endast försök med kameror skett som två
pilotprojekt, ett i Västerås och ett i Stockholm.
Kostnaden för etablering av en fartkamera, markarbete inkluderat, framdragning av
el och avtalskostnader till Trafikverket, är cirka 500 tkr.
Kommunstyrelsen har 2016-11-29 beslutat att, av bland annat kostnadsskäl, inte
ansöka hos Trafikverket om fartkameror på Breviksvägen. Däremot ska dagens
hastighetsutmärkning på Breviksvägen i anslutning till Grönvallsgatan, bytas ut mot
hastighetsutmärkning i räckesbågar med placering i körbanan, och kompletteras
med spärrlinjer och varningsmärken för avsmalnande väg.
Kostnad och tidsaspekt för denna åtgärd anses liten i jämförelse med
fartkameror, men skapar ändå en preventiv effekt för rätt hastighet.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Sofia Fredlund Ugarph och Lars Ugarph, 2016-08-04
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22, § 190
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 313, 2016-11-29, § 334
Tjänsteyttrande, 2016-11-03
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-11-16, § 231
Utdrag:

Sofia Fredlund Ugarph och Lars Ugarph
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 254 Verksamhetsplan 2017, budget 2017-2019
– Höglandets samordningsförbund
Dnr 2016-KLK0259
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till budget 2017 och verksamhetsplan
2018 – 2019 för Höglandets samordningsförbund.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan 2017 och budget 2017-2019 har upprättats av Höglandets
samordningsförbund och överlämnas till ägarna för kännedom och samråd.
Samordningsförbundet bildades 2011 och består av kommunerna Aneby, Eksjö,
Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och Region Jönköpings län.
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter och organisationer genom att
medverka i, och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och
rehabilitering i allmänhet.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2017, budget 2017-2019, Höglandets samordningsförbund
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 335
Utdrag:

Höglandets samordningsförbund
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Kf § 255 Förvärv av Eksjö G.E. AB fastighetsbolag
Dnr 2016-KLK0188
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förvärv av fastighetsbolaget Eksjö G.E. AB, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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 att bolaget förvärvar fastighetsbolaget Eksjö G.E. AB, som
äger fastigheterna Eksjö Bulten 1, 2, 3 och Eksjö Fälgen 5.
Försäljning kommer därefter att ske till Lindholmsgruppen och möjligheter skapas
för ytterligare någon etablering i området.
Ett område behöver dessutom förvärvas från Eksjö kommun och planen för
området ändras. Förslag till köpeavtal har upprättats och godkänts av AB Eksjö
Industribyggnaders styrelse 2016-07-08.
Eksjö Stadshus AB har 2016-08-16, § 36, beslutat att godkänna förvärvet av
fastighetsbolaget Eksjö G. E AB innefattande fastigheterna Eksjö Bulten 1, 2, 3 och
Eksjö Fälgen 5. Kommunstyrelsen har 2016-11-29 föreslagit kommunfullmäktige
att godkänna förvärv av fastighetsbolaget Eksjö G.E. AB.
Beslutsunderlag
Eksjö Stadshus beslut 2016-11-29, § 36
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 336
Utdrag:

AB Eksjö Industribyggnader
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Kf § 256 Bolagsordning för Eksjö G.E. AB
fastighetsbolag
Dnr 2016-KLK0267
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bolagsordning för fastighetsbolaget Eksjö G.E. AB, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt förvärv av fastighetsbolaget
Eksjö G. E AB innefattande fastigheterna Eksjö Bulten 1, 2, 3 och Eksjö
Fälgen 5.
En bolagsordning för det nya fastighetsbolaget tagits fram.
Kommunstyrelsen har 2016-11-29 § 237, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa bolagsordning för fastighetsbolaget Eksjö G.E. AB, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
Eksjö Stadshus beslut 2016-11-29, § 86
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 337
Utdrag:

Eksjö G.E. AB
AB Eksjö Industribyggnader
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Kf § 257 Bredbandsutbyggnad, strategi
Dnr 2016-SbN0067
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagen strategi för bredbandsutbyggnad, inklusive det kommunala
uppdraget att fullfölja regeringens mål om att år 2020 erbjuda 90 procent av hushåll
och företag tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund,
att alla arbeten med fiberdragning i Eksjö kommun ska samordnas och planeras
hos Eksjö Energi ELIT AB,
att utbyggnad ska ske enligt de modeller som tagits fram för samförläggning,
utbyggnad i tätort och utbyggnad på landsbygd via byalag,
att utbyggnad ska ske till självkostnadspris, samt där självkostnad blir så hög att den
verkar hämmande för utbyggnad ska kommunen verka för utbyggnad av
nodpunkter som minskar det geografiska avståndet för anslutning, samt
att prioritering vid resursbrist ska ske enligt föreslagen modell.
Ärendebeskrivning
Det övergripande nationella målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. År
2020 bör 90 procent av hushåll och företag ha tillgång till bredband via fiber, om
minst 100 Mbit per sekund. Med dagens finansiering och därmed given
utbyggnadstakt uppfylls inte det nationella målet till 2020, snarare till 2025.
Utgångspunkten är att kommunikationstjänster och bredband ska tillhandahållas av
marknaden. Om privata aktörer inte visar intresse för att tillgodose allmänna behov
inom området, faller ansvaret på kommunerna. Intresset från den privata
marknaden har visat sig ringa och det visas tydligt i och med att det kopparbaserade
telenätet avvecklas, med start november 2016, inom glesbygds- och
landsbygdsområden i kommunen. Den ersättningsteknik som erbjuds och som
baseras på mobilnätet är inte alltid möjligt att använda, då det brister i täckning
och/eller i kapacitet.
Eksjö kommun har valt att lägga arbetet med fiberutbyggnad på Eksjö Energi ELIT
AB. Samtliga kommuner i Sverige har uppmanats av regeringen att revidera sina
strategier för bredbandsutbyggnad. Representanter från Eksjö Energi ELIT AB och
samhällsbyggnadssektorn har tillsammans med kommunens e-strateg genomfört en
revidering. För att uppnå det nationella målet med bredband i världsklass behöver
kommunen fatta beslut om finansiering för ökad utbyggnadstakt.
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Yrkanden
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Sven-Olov Lindahl (L), Nils-Gunnar Karlsson (KD)och Johan Starck (S) bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Strategi för bredbandsutbyggnad
Teknisk översiktsbild och definitioner
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 228
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 338
Utdrag:

Eksjö Energi Elit AB
Samhällsbyggnadssektorn
E-strateg Carola Andersson
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Kf § 258 Detaljplan Nifsarpsområdet, Bulten 1 med
flera
Dnr 2016-SbN0080
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet som ett underlag för planens antagande, samt
att anta detaljplanen för Nifsarpsområdet, Bulten 1 med flera, enligt plan- och
bygglagen 5 kap. 27 §.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadssektorn fick 2016-03-16 i uppdrag att upprätta ny detaljplan för
Nifsarpsområdet, kvarteret Bulten, Fälgen, samt del av Nifsarp 1:12. Syftet med
planläggningen är att pröva en större sammanhängande industrifastighet inom
kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en industrigata.
Planförslaget innebär att mark som i planen är allmän plats, industrigata och
naturmark, får tas i anspråk för industriändamål.
Detaljplanen har varit ute för granskning till och med 2016-11-05.
Yrkanden
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-03-16, § 70, 2016-06-15, § 155,
2016-08-17, § 172, 2016-09-14, § 190, 2016-11-16, § 229
Samrådsredogörelse 2016-08-16
Delegationsbeslut samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 2016-10-10
Granskningshandlingar, 2016-10-10
Behovsbedömning, 2016-06-07
Granskningsutlåtande, 2016-11-14
Plan- och genomförandebeskrivning, rev 2016-11-07
Plankarta, rev 2016-11-07
PM Externbullerutredning, 2016-09-16
PM Dagvatten, 2016-10-07
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 339
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 259 Fastighetsförsäljning, del av Eksjö
Hässelås 2:1
Dnr 2016-KLK0250
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt för del av Eksjö Hässelås 2:1.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommunen överlåter och försäljer till CoBy Fastighets AB, del av fastigheten
Eksjö Hässelås 2:1 till en köpeskilling om 202 tkr.
Bolaget CoBy Fastighets AB tillträder den överlåtna egendomen först när
fastighetsbildning har registrerats.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt avseende del av Eksjö Hässelås 2:1
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 177
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 340
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 260 Äldre- och omsorgsavgifter, höjt
avgiftstak
Dnr 2016-SocN0123
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa maxtaxan för äldre- och omsorgsavgifter i Eksjö kommun från och
med 2017-01-01 enligt redovisat förslag.
Ärendebeskrivning
En lagändring har gjorts i socialtjänstlagen, (2001:453) 8 kap 5 § som medför en
förändring av den enskildes avgifter för vård- och omsorgsinsatser. Genom
lagändringen får kommunerna möjlighet att ta ut en högre avgift, men det är fritt
val om man vill höja maxtaxenivån eller inte. Samtidigt som kommunerna ges
möjlighet att höja avgifterna, minskas det generella statsbidraget till alla kommuner.
Idag har Eksjö kommun en maxtaxa om en tolftedel av 0,48 gånger
prisbasbeloppet, vilket i 2016 års nivå innebär en maxtaxa om 1 772 kronor per
månad, och i 2017 års nivå 1 792 kronor per månad.
Maxtaxan föreslås höjas till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, vilket i
2017 års nivå blir 2 013 kronor per månad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02, § 186, 2016-11-29, § 341
Tjänsteskrivelse från sektorsekonom Simon Lennermo, 2016-11-07
Socialnämndens beslut 2016-11-16, § 146
Utdrag:

Sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

25 (51)

Kf § 261 Taxor för vissa tjänster utförda av
räddningstjänsten, revidering
Dnr 2016-KLK0245
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten utför olika typer av serviceuppdrag och utbildningar med mera,
som inte är att betrakta som myndighetsutövning.
Kommunstyrelsen har 2016-11-29 beslutat
att godkänna reviderade taxor för vissa tjänster utförda av räddningstjänsten, samt
att taxorna ska gälla från och med 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Förslag till taxa för vissa tjänster utförda av räddningstjänsten, 2016-11-15
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 342
Utdrag:

Räddningstjänsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

26 (51)

Kf § 262 Uppräkning av taxor för tillsyn och
tillstånd, räddningstjänsten
Dnr 2016-KLK0241
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten tar, med stöd av tidigare beslut i kommunfullmäktige, ut avgift
för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och
explosiva varor. Avgift tas även ut för tillståndsgivning avseende hantering av
brandfarliga och explosiva varor.
Taxan räknas inför varje årsskifte upp med konsumentprisindex för oktober månad
2008 som basindex. Index för 2016 är 318, innebärande att timtaxan för 2017 blir
687 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-15
Förslag till Taxa för tillsyn och tillståndsrådgivning år 2017, 2016-11-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-11-16, § 235
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 343
Utdrag:

Räddningstjänsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

27 (51)

Kf § 263 Höjning av taxa för rengöring och
brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot
olyckor, anmälan
Dnr 2016-KLK0237
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Taxan för brandskyddskontroller och rengöring kommer från och med 2017-01-01
att höjas med 2,21 procent, vilket överensstämmer med av Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) utfärdade sotningsindex.
Nytt timpris för brandskyddskontroll från och med 2017-01-01 blir 496 kr
exklusive moms, mot tidigare 485 kr.
Taxa för rengöring höjs från samma tidpunkt med 2,21 procent, vilket
överensstämmer med SKL:s utfärdade sotningsindex. Timpriset blir då 370 kr,
exklusive moms, mot tidigare 362 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från räddningschef Micael Carlsson, 2016-10-25
Ledningsutskottets beslut 2016-11-16, § 178
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 344
Utdrag:

Räddningstjänsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

28 (51)

Kf § 264 Barn- och ungdomspolitiskt program
Dnr 2016-BUN0053
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderat barn- och ungdomspolitiskt program.
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har av kommunfullmäktige våren 2016 fått i uppdrag
att revidera barn- och ungdomspolitiska programmet. Presidiet i barn- och
ungdomsnämnden har tillsammans med utvecklingsledaren arbetat fram förslag till
revidering av mål efter en diskussion med nämnden.
Programmet bygger på Vision 2020. Vissa justeringar och förtydliganden i
programmet har gjorts med anledning av ändringar i lagstiftningen och med
utgångspunkt från FN:s barnkonvention.
Förslag till revidering av programmet har varit ute på remiss under sommaren och
hösten. Synpunkter har bland annat kommit in från gymnasiets och grundskolans
elevråd, deltagande chefer på chefsdagen, tjänstemän på sociala sektorn,
samhällsbyggnadssektorn, tillväxt- och utvecklingssektorn och barn- och
ungdomssektorn, samt politiker i barn- och ungdomsnämnden.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Bo-Kenneth Knutsson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Förslag till Barn- och ungdomspolitiskt program
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2016-11-16, § 180
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 345
Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

29 (51)

Kf § 265 Finanspolicy för Eksjö kommun och dess
helägda bolag
Dnr 2016-KLK0227
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa redovisad finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag.
Ärendebeskrivning
Finanspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige och revideras vid behov, dock
minst en gång per mandatperiod.
Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs av Eksjö kommun och de
helägda kommunala bolagen, men även förvaltning av kommunens stiftelse- och
donationsmedel.
Kommunen och dess bolags finansverksamhet ska säkerställa betalningsförmågan
på kort och lång sikt. Finansverksamheten ska bedrivas på ett säkert och effektivt
sätt, utan spekulativa inslag.
Policyn inkluderar de föreskrifter avseende kommunal medelsförvaltning som
kommunfullmäktige ska fastställa enligt kapitel 8 i kommunallagen.
Kommunstyrelsen lämnar förslag till kommunfullmäktige om revidering av
finanspolicyn, säkerställer att policyn efterlevs, samt följer kontinuerligt upp
kommunens och kommunkoncernens finansiella status.
Styrelsen i respektive helägt kommunalt bolag har ansvar för företagens finansiella
verksamhet och risker.
Kommunens ekonomichef är den som har ansvar för samordning av koncernens
finansverksamhet. Samordning sker genom koncernens ekonomiledningsgrupp,
bestående av kommunens och bolagens ekonomichefer eller motsvarande.
Yrkanden
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) och Rolf Abelsson (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till finanspolicy
Ledningsutskottets beslut 2016-10-11, § 164,2016-11-15, § 172
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 346
Utdrag:

Samtliga kommunala helägda bolag
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

30 (51)

Kf § 266 Förändring av ram på grund av
komponentavskrivning, samhällsbyggnadssektorn
Dnr 2016-KLK0248
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att i budget 2016 för samhällsbyggnadssektorn minska driftbudgeten med 1,3 mnkr
och öka investeringsbudgeten med 1,3 mnkr, samt
att därmed öka budgeterat resultat 2016 från 15,0 mnkr till 16,3 mnkr.
Ärendebeskrivning
I samband med ändring av redovisningsprincip med övergång till
komponentavskrivning, har utgifter flyttats från att belasta driftbudgeten till att
belasta investeringsbudgeten. Det gäller beloppsmässigt främst gator och vägar, där
bland annat beläggningsunderhåll som tidigare var en driftkostnad, i och med ny
redovisningsprincip, är investering.
Samhällsbyggnadssektorn har tillsammans med Eksjö Energi AB gått igenom hur
förändringarna påverkar redovisningen.
Cirka 1,3 mnkr som tidigare var driftkostnader, är numera investering. För att få
utrymme för ökat investeringsbehov behöver driftkostnaderna minska i
motsvarande grad och i samhällsbyggnadssektorns budget föreslås driften minska
med 1,3 mnkr och investeringsbudgeten öka med samma belopp.
I förslag till budget 2017-2019 är denna förändring gjord, men behov finns att även
justera 2016 års budget. Det budgeterade resultatet ökar då med 1,3 mnkr från 15,0
mnkr till 16,3 mnkr. Resultatökningen används för att finansiera den ökade
investeringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors och sektorsekonom
Lise Rundén, 2016-10-10
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 173
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 347
Utdrag:

Ekonomichef
Samhällsbyggnadssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

31 (51)

Kf § 267 Ändring i samhällsbyggnadsnämndens
och socialnämndens reglementen avseende
handläggning av alkohol- och tobaksärenden och
ärenden enligt SFS 2009:730
Dnr 2016-KLK0249
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagen ändring av samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens
reglementen avseende ärenden enlig alkohollagen , tobakslagen och lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Ärendebeskrivning
Förändrad organisation avseende handläggning av alkoholärenden och tillsyn av
försäljningsställen enligt tobakslagen, samt ärenden enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel, innebär att dessa ärenden handläggs av
samhällsbyggnadsnämnden istället för av socialnämnden från och med årsskiftet.
Förslaget medför att reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och
socialnämnden behöver förändras.
Av nu gällande reglemente för socialnämnden framgår att nämnden har att
handlägga ärenden inom alkohollagen och inom tobakslagen avseende tillsyn av
försäljningsställen, medan ärenden enligt tobakslagen avseende tillsyn av rökfria
miljöer handläggs av samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elisabeth Hagelberg, 2016-11
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 176
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 348
Utdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

32 (51)

Kf § 268 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS,
kvartal 3 - rapport
Dnr 2016-SocN0017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad rapport.
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.
Kommunen har också genom 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. Denna rapportering sker på individnivå. Enligt
28 f-g §§ LSS ska statistikrapportering lämnas från socialnämnd till
kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal.
För närvarande finns fem gynnande beslut som inte har verkställts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledaren
Socialnämndens beslut 2016-11-16, § 147
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 349
Utdrag:

Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

33 (51)

Kf § 269 Prisjustering avseende fjärrvärmeavgifter
för 2017
Dnr 2016-KLK0262
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Enligt gällande ägardirektiv för Eksjö Energi AB ska bolagsstyrelsen besluta om
fjärrvärmepris och anmäla beslutet till kommunfullmäktige.
Styrelsen för Eksjö Energi AB har vid sammanträde 2016-11-01, § 37,
beslutat att upphäva beslutet gällande införande av ny prismodell för
fjärrvärmekunder med effektabonnemang. Styrelsen har även upphävt beslutet
gällande oförändrat pris för villakunder. Istället har man beslutat att från och med
2017-02-01 höja fjärrvärmepriset med 2,1 procent, och att samma fjärrvärmepris
ska gälla i Eksjö, Mariannelund och Ingatorp.
Beslutsunderlag
Eksjö Energi AB protokoll 2016-11-01, § 37
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 350
Utdrag:

Eksjö Energi AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

34 (51)

Kf § 270 Taxejusteringar avseende renhållning för
2017, Eksjö Energi AB
Dnr 2016-KLK0221
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Eksjö Energi AB ska enligt ägardirektiven besluta om indexreglering av taxor för
sop- och latrinhämtning (renhållning), enligt en taxa antagen av
kommunfullmäktige.
Eksjö Energi AB beslutade 2016-09-27 att korrigera renhållningsavgifterna i
enlighet med index från och med 2017-01-01. Indexförändringen medför en
höjning av avgifterna för sophämtning med 1,9 procent och för slamtömning med
1,5 procent.
Beslutsunderlag
Eksjö Energi AB beslut 2016-09-27
Utdrag:

Eksjö Energi AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

35 (51)

Kf § 271 Program för privata utförare
Dnr 2016-KLK0202
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta program för privata utförare.
Ärendebeskrivning
Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare,
men är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna på samma sätt som för
verksamheter som bedrivs i egen regi.
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod, enligt 3 kap 19 b §
kommunallagen, anta program med mål och riktlinjer för kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare. Programmet ska bland annat ange
hur uppföljning ska ske, samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
Förslag till program för privata utförare har tagits fram av förvaltningen.
Med privat utförare avses, enligt 3 kap. 18 c § kommunallagen, en juridisk person
eller en enskild individ, som har hand om vården av en kommunal angelägenhet.
En juridisk person är ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk eller ideell
förening eller stiftelse. Även idéburna organisationer och kooperativa föreningar
kan vara privata utförare. Däremot avses inte hel- eller delägda kommunala bolag
eller kommunala stiftelser. De aktuella lagbestämmelserna gäller då kommunen är
att betrakta som huvudman för en angelägenhet.
Beslutsunderlag
Förslag till program för privata utförare, 2016-10-03
Ledningsutskottets beslut 2016-10-11, § 151
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 298
Utdrag:

Sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

36 (51)

Kf § 272 Inför daglig verksamhetsersättning
retroaktivt - medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till kommunstyrelsen remittera redovisat förslag för beslut.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har 2016-11-21 kommit in med förslag om att kommunen ska
införa habiliteringsersättning retroaktivt från 2016-01-01.
Förslag har kommit in från följande personer:
Rickard Gustavsson, Eksjö
Elin Sixtensson, Eksjö
Kajsa Wede, Eksjö
James Vrÿ, Hult
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Rickard Gustavsson, Eksjö, 2016-11-21
Medborgarförslag från Elin Sixtensson, Eksjö, 2016-11-21
Medborgarförslag från Kajsa Wede, Eksjö, 2016-11-21
Medborgarförslag från James Vrÿ, Eksjö, 2016-11-21
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

37 (51)

Kf § 273 Cykelövergångsställe vid korsningen
Jungfrugatan – Regementsgatan,
medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0258
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

XX, Eksjö, föreslår i medborgarförslag ankommet 2016-11-28, att
cykelövergångsställe anläggs vid korsningen Jungfrugatan – Regementsgatan
(bakom Eksjö Trafikutbildning).
Många gånger händer det att bilar nästan kör på cyklisterna, även fast de vet att det
finns två skolor i närheten av övergångsstället. XX har själv nästan blivit påkörd när
en bilist inte såg sig för.
Om ett cykelövergångsställe anordnas, vet bilisterna att de måste stanna, och inga
missförstånd uppstår på grund av dålig kommunikation. Ett cykelövergångsställe
skulle göra det tryggare att åka till skolan, och det är något kommunen ska sikta
emot.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från XX, Eksjö, ankommet 2016-11-28
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

38 (51)

Kf § 274 Avsägelse från Marika Helm, ledamot i
fonden Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons
Minne
Dnr 2016-KLK0211
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 ledamot i
fonden Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons Minne.
____________________________________________________________
Utdrag:

Marika Helm
Valberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

39 (51)

Kf § 275 Avsägelse från Lea Petersson (MP)
ersättare i valberedningen
Dnr 2016-KLK0269
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Lea Petersson (MP), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Lea Petersson (MP) avsäger sig 2016-12-09 uppdraget som ersättare i
valberedningen.
____________________________________________________________
Utdrag:

Lea Petersson
Valberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

40 (51)

Kf § 276 Avsägelse från Bo Bergvall (S) ersättare i
Eksjö G.E. AB
Dnr 2016-KLK0270
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Bo Bergvall (S), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Bo Bergvall (S) avsäger sig 2016-12-12 uppdraget som ersättare i Eksjö G.E. AB.
____________________________________________________________
Utdrag:

Bo Bergvall
Valberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

41 (51)

Kf § 277 Avsägelse från Östen Johnsson (C),
ledamot och ordförande för Itolv AB
Dnr 2016-KLK0275
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Östen Johnsson (C), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Östen Johnsson (C) avsäger sig 2016-12-15 uppdraget som ledamot tillika
ordförande för Itolv AB från och med nästa ordinarie bolagsstämma 2017.
____________________________________________________________
Utdrag:

Östen Johnsson
Valberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

42 (51)

Kf § 278 Val av en ledamot i Eksjö G.E. AB till och
med ordinarie bolagsstämma 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot i Eksjö G.E. AB, utse Bo Bergvall, Eksjö, till och med ordinarie
bolagsstämma 2019, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-09-22 utsett styrelse till Eksjö G.E. AB. När Eksjö
Stadshus AB vid sammanträde 2016-11-29 beredde ärendet om bolagsordning till
samma bolag, beslutades att föreslå kommunfullmäktige att styrelsen ska bestå av
lägst 3 och högst 5 ledamöter, mot nuvarande lägst 2.
Utdrag:

Bo Bergvall
Eksjö G.E. AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

43 (51)

Kf § 279 Val av en suppleant i Eksjö G.E. AB till
och med ordinarie bolagsstämma 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till suppleant i Eksjö G.E. AB, utse Ulla Hägg, Eksjö, till och med ordinarie
bolagsstämma 2019,
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt Bo Bergvalls avsägelse som
suppleant i Eksjö G.E. AB.
Valberedningen föreslår till ny suppleant Ulla Hägg.
Utdrag:

Ulla Hägg
Eksjö G.E. AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

44 (51)

Kf § 280 Val av ny ledamot i fonden Prosten och
Prostinnan P.R. Svenssons Minne efter Marika
Helm
Dnr 2016-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i fonden Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons Minne efter
Marika Helm, från och med 2017-01-01, utse Agneta Johansson.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelse från Marika Helm som
ledamot i fonden Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons Minne.
Valberedningen föreslår till ny ledamot Agneta Johansson.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20, § 217
Avsägelse från Marika Helm, 2016-12-09
Utdrag:

Agneta Johansson
Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons stiftelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

45 (51)

Kf § 281 Val av ny ersättare i fonden Prosten och
Prostinnan P.R. Svenssons Minne efter Marika
Helm
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i fonden Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons Minne efter
Marika Helm, från och med 2017-01-01, utse Marika Helm.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2016-11-17 avsägelse från Marika Helm som
ersättare i fonden Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons Minne från och med
2017-01-01, eftersom hon skulle utses till ledamot.
Med anledning av omval som leder till att Marika Helm inte längre ska vara
ledamot, nomineras hon på nytt som ersättare i fonden Prosten och Prostinnan
P.R. Svenssons Minne.
Utdrag:

Marika Helm
Prosten och Prostinnan P.R. Svenssons stiftelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

46 (51)

Kf § 282 Val av ny ledamot i valberedningen efter
Nils-Åke Friman (MP)
Dnr 2016-KLK 0207
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot efter Nils-Åke Friman (MP) i valberedningen, utse Lea Petersson
(MP).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-09-22 godkänt Nils-Åke Frimans (MP) avsägelse
som ledamot i valberedningen.
Miljöpartiet nominerar Lea Petersson (MP) till ny ledamot.
Utdrag:

Lea Petersson
Valberedningen
Linda Davidsson
Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

47 (51)

Kf § 283 Val av ny ersättare i valberedningen efter
Lea Petersson (MP)
Dnr 2016-KLK0269
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare efter Lea Petersson (MP) i valberedningen, utse Eva Ekenberg
(MP).
Ärendebeskrivning
Lea Petersson (MP) avsäger sig uppdraget som ersättare i valberedningen.
Miljöpartiet nominerar Eva Ekenberg (MP) till ny ersättare.
Utdrag:

Eva Ekenberg
Valberedningen
Linda Davidsson
Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

48 (51)

Kf § 284 Val av ny ersättare i socialnämnden efter
Catrin Ljungestig (M)
Dnr 2016-KLK0247
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare efter Catrin Ljungestig (M) i socialnämnden, utse Mikael
Lindström (M).
Carina Lindström (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-11-17 godkänt avsägelse från Catrin Ljungestig (M)
som avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Moderaterna nominerar Mikael Lindström (M) till ny ersättare.
Utdrag:

Mikael Lindström
Socialnämnden
Linda Davidsson
Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15
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Kf § 285 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter
Nils-Åke Friman (MP)
Dnr 2016-KLK0207
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2016-09-22, godkänt avsägelsen från Nils-Åke Friman
(MP) som ledamot i kommunfullmäktige från och med 2016-09-22.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-11-16 att Aniko Kelemen (MP) har utsetts
till ny ledamot i kommunfullmäktige från och med 2016-11-16. Tapio Sulasalmi
(MP) har från samma tidpunkt utsetts till ny ersättare efter Aniko Kelemen.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22, § 196
Länsstyrelsens beslut 2016-11-16
----Utdrag:
Aniko Kelemen
Tapio Sulasalmi
Linda Davidsson
Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-15

50 (51)

Kf § 286 Julhälsning
Ordföranden Anders Gustafsson (M) framför sitt och presidiets tack till alla som
deltar i fullmäktigearbetet, och för en trevlig stämning med respekt för olika åsikter
och synpunkter.
Därefter tackar han berörda tjänstemän som verkställer fullmäktiges beslut.
Kommundirektören, sekreteraren, administrativa assistenten, samt teknikern som
sköter webbsändningen, tackas med en blomma.
Vidare påminns om den allmänpolitiska debatten som ska genomföras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde 2017-01-19.
Ordföranden vänder sig därefter till fullmäktige och kommunens medarbetare
och tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År, och förklarar årets sista
sammanträde för avslutat.
Presidiet, genom vice ordförande Ingbritt Martinsson (C) och andre vice
ordföranden GunBritt Henning (S), tackar ordföranden för gott samarbete och
önskar ordföranden och alla i fullmäktige en God Jul och Gott Nytt År.
Efter sammanträdet bjuds samtliga närvarande in till samkväm i kommunens
cafeteria.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

