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Kf § 19 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Då inga frågor ställs, förklarar ordföranden allmänhetens frågestund avslutad.
-----

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 20 Överförmyndaren, information
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämndens ordförande Krister Nordberg beskriver
överförmyndarverksamhetens omfattning och uppdrag.
Överförmyndarverksamheten är gemensam för Aneby och Eksjö kommuner sedan
1 januari 2015. Man hanterar ca 400 ärenden per år. 300 är från Eksjö och 100 från
Aneby. På kansliet arbetar 2,85 tjänster. En särskild resurs finns för
ensamkommande flyktingbarn. Överförmyndarnämnden består av fem ledamöter,
varav 3 är från Eksjö och 2 från Aneby. Man sammanträder normalt en gång per
månad.
Huvuddelen av ärendena avgörs av kanslipersonalen på delegation. Ärenden i form
av avslag eller ärenden där det råder tveksamhet, lyfts till nämnden. När det handlar
om kapitalplaceringar, köp och försäljning av fast egendom, godkännande av
arvskifte avgöras alltid av nämnden.
Trots goda föresatser från de båda kommunerna, visade det sig att svårigheter fanns
när det gäller administration, delegation, arvodering och så vidare. Fördelningen av
det ekonomiska ansvaret har varit föremål för många diskussioner.
När väl organisationen hade hittat sina former, har allt fungerat på bästa sätt. All
personal är anställd direkt av kommunen, vilket är en fördel.
Ryggraden i verksamheten är de gode män och förvaltare som utför arbetet med
dem som behöver hjälp. Det är en fördel att ha en organisation av nuvarande
storlek. Då kan man ha god personkännedom om dem som utses till gode män och
förvaltare. En viktig del av verksamheten är granskningen av gode mäns och
förvaltares årsberättelser.
-----

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 21 Revisionens granskning av jämställd
tillämpning av kommunala medel
Dnr 2018-KLK0040
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer beslutade på sammanträde 2018-02-01 att godkänna
granskningsrapporten och med missiv tillställa kommunfullmäktige rapporten.
Under sammanträdet fanns tveksamhet till rapportens innehåll och de slutsatser
som sakkunniga biträdet kommit fram till. Normalt skulle det medfört att
granskningen fortsatt och granskningsrapporten kommit tillbaka i förändrat skick
vid kommande sammanträde.
Efter upphandling som genomförts tillsammans med Aneby kommuns revisorer,
byter kommunens revisorer sakkunnigt biträde från 2018-01-01. Det tidigare
sakkunniga biträdet ska under 2018 slutföra granskningen av 2017 års verksamhet
och avrapportera de granskningar som hör till revisionsplanen för 2017.
Revisorerna påverkades av detta när man avstod från att ställa krav på
komplettering av granskningen, och avvakta med beslut i ärendet.
Kommunrevisionens presidium har därför beslutat att missiv daterat 2018-02-01,
med tillhörande granskningsrapport, återkallas för förnyad prövning i
revisorskollegiet. Revisionen sammanträder nästa gång den 8 mars.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse daterad 2018-02-15
Utdrag:

Kommunrevisionen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 22 Höglandets samordningsförbund –
verksamhetsplan 2018, budget 2019-2020
Dnr 2017-KLK0224
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisat förslag till budget 2018 och verksamhetsplan
2019 – 2020 för Höglandets samordningsförbund.
Ärendebeskrivning
Höglandets samordningsförbund som bildades 2011, består av kommunerna
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda, samt Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Jönköpings län.
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att
medverka i och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och
rehabilitering i allmänhet.
Pågående verksamheter är bland annat
- Supported Employment
- Psykiatriveckan
- Rätt stöd – rätt försörjning
- Inspirationsdag för personal
- IT-spåret
Pågående projekt är bland annat
- Jobb istället för aktivitetsersättning
- IT-spåret
- Samverkansuppdrag
- Psykiatrivecka
Verksamhetsplan 2018, och budget 2019-2020 har upprättats av
samordningsförbundet och överlämnats till ägarna för kännedom och samråd.
Vid dagens sammanträde deltar förbundschef Britt-Marie Vidhall och informerar
om förbundets verksamhet.
Personer med komplexa behov kan få stöd genom lagen om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser – vanligen kallad finsam. Uppdraget för
samordningsförbundet är att bedriva finansiell samordning inom
rehabiliteringsverksamheter. Målet är att varje individ ska ges möjlighet att utifrån
egna förutsättningar arbeta/studera 100 procent av sin egen förmåga.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2018, budget 2018-2020 – Höglandets samordningsförbund
Utdrag:

Höglandets samordningsförbund
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 23 Revisionens granskning av verkställande
av kommunfullmäktiges beslut avseende
motioner – rapport
Dnr 2017-KLK0191
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att hänskjuta revisionens kommentarer till den tillfälliga beredningen, att ta
ställning till i samband med revidering av fullmäktiges arbetsordning, samt
att revisionens granskning och kommunstyrelsens kommentarer anmälts.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
granskning av verkställande av fullmäktiges beslut avseende motioner, som
sammanfattas i en rapport. Av den framgår revisionens iakttagelser och
följande rekommendationer.
-

Sträva efter att även vid återremisser minimera handläggningstiden för
motioner
Tillse att en dokumentationsrutin utvecklas gällande verkställande av motioner
så att dessa hanteras på ett tillbörligt sätt och kan frambringas vid behov
Utveckla en kommunövergripande mall rörande dokumentation av
verkställigheten gällande motioner
Utveckla en kommunövergripande rutin gällande rapportering till
kommunfullmäktige, samt handlingsplan gällande hantering av avvikelser från
fullmäktigebeslut.

Kommunstyrelsens kommentarer:
Sträva efter att även vid återremisser minimera handläggningstiden för motioner
I kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen 2014-09-25, står att en motion
bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett halvår från det att
motionen väcktes. I det fall en motion återremitteras inom detta tidsintervall,
finns i dagsläget ingen tidsaspekt för nytt beslut. För att minimera
handläggningstiden vid återremiss inför kommunstyrelsen en målsättning att
ärendet ska hanteras i kommunfullmäktige inom tre månader.
Tillse att en dokumentationsrutin utvecklas gällande verkställande av motioner
så att dessa hanteras på ett tillbörligt sätt och kan frambringas vid behov
Kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendationen.
Utveckla en kommunövergripande mall rörande dokumentation av
verkställigheten gällande motioner
Kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendationen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Utveckla en kommunövergripande rutin gällande rapportering till
kommunfullmäktige, samt handlingsplan gällande hantering av avvikelser från
fullmäktigebeslut.
Kommunstyrelsen föreslår att rutin upprättas avseende rapportering av
såväl verkställda beslut, som avvikelser med kommentarer, att redovisa till
kommunfullmäktige två gånger årligen (januari och september).
Beslutsunderlag
Granskningsrapport jämte missiv från revisionen, 2017-09
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 194
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz 2018-01-12
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 4
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 298, 2018-01-30, § 3
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunrevisionen
Tillfällig fullmäktigeberedning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 24 Policy för arbetsmiljö och hälsa
Dnr 2017-KLK0229
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till Policy för arbetsmiljö och hälsa, samt
att policyn ersätter tidigare antagen arbetsmiljöpolicy.
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp bestående av en representant från vardera sektorn, samt tre
fackliga representanter, har sedan hösten 2016 genomfört revidering av
policydokumenten för hälsa och arbetsmiljö. Det har dels gjorts till följd av den
nya arbetsmiljöföreskriften som trädde i kraft 2016, och dels av att en uppdatering
var nödvändig.
Policyn för arbetsmiljö och hälsa är övergripande och innehåller kortfattat vision,
syfte, mål och ansvar för hela arbetsmiljö- och hälsoområdet. Mål, ansvar och
rutiner för varje enskilt område finns i riktlinjerna.
Områdena utgörs av
- Arbetsmiljö
- Rehabilitering
- Kränkande behandling
- Alkohol och droger
- Rökfri arbetstid
- Friskvård
Förslag till ny policy har tillstyrkts av centrala samverkansgruppen 2017-12-28.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljö och hälsa, policy
Tjänsteskrivelse från PA-konsult Martina Jönsson, 2018-01-16
Tidigare version av Arbetsmiljöpolicy 2008-2017
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 5
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 4
____________________________________________________________
Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 25 Internationell policy för Eksjö kommun
Dnr 2017-KLK0128
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Internationell policy för Eksjö kommun, samt
att policyn ersätter av kommunfullmäktige tidigare antagen policy från
2013.
Ärendebeskrivning
Syftet med att ta fram en ny internationell policy är att ge en tydligare
ansvarsfördelning och inriktning för hur det internationella arbetet ska bedrivas,
samt ge underlag för prioriteringar inom verksamheten.
Utvecklingsrådet Internationella rådet inrättades 2014. Rådet är ett politiskt
sammansatt råd med syfte att följa utvecklingen och avge förslag till förbättringar
och verksamhetsförändringar inom sakområdet, internationellt arbete. Till stöd
för arbetet finns sedan tidigare en antagen Internationell policy.
Mot bakgrund av en alltmer internationaliserad värld, där människor reser mer än
tidigare, arbetar över landsgränser, studerar, deltar i olika samverkansprojekt och
där det offentliga Sverige och därmed kommunerna i hög grad påverkas av EUbeslut och direktiv, finner rådet det rimligt att förnya tidigare antagen policy.
I förslag till ny policy framgår att de övergripande målen för det internationella
arbetet är att
- ge alla medborgare, särskilt våra barn och ungdomar, ökad förståelse och
kunskap om människor från andra länder, deras kultur och
levnadsförhållanden,
- vara ett led i demokratiutveckling, samt
- bidra till kommunens egen utveckling genom att stimulera föreningar, skolor,
medarbetare och verksamheter till erfarenhetsutbyten, med utgångspunkt i
kommunens vision.
Strategin i förslag till ny policy innebär att kommunens internationella arbete ska
bestå av
- projektsamverkan inom specifika områden,
- stöd till föreningar, kommunala verksamheter samt andra nätverk för projekt
och utbyten med tydligt syfte, vilket kan gälla vänorter såväl som andra parter.
De områden som särskilt prioriteras i den nya policyn är:
- ungdom
- utbildning
- kultur & fritid
- demokratiutveckling
- erfarenhetsutbyte

Justerande

Utdragsbestyrkande
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I nuvarande policy är vänorterna särskilt prioriterade vad avser projekt och
utbyten. I förslag till ny policy behöver stödet till föreningar för internationellt
utbyte inte vara kopplat till vänorter, utan ändamålet med utbytet avgör om bidrag
ges eller inte.
Förslag till ny policy innebär vidare att inriktningen framöver är att det praktiska
vänortsarbetet bedrivs av en eller flera vänortsföreningar med stöd av kommunen
(föreningsbidrag, administrativt stöd), samt vid behov medverkan av politiker och
tjänstemän, förutsatt att verksamheten ligger i linje med policyn.
Yrkande
Vid kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Diana Laitinen Carlsson (S), Bengt Koltman (C) och Carina Lindström
(M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Bertil Granman (S) att i texten i policyn kompletteras med att de som får bidrag
ska lämna en återrapportering.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Bertil Granmans yrkande mot kommunstyrelsens
förslag, varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Internationell policy, antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, § 82
Förslag till ny Internationell policy, 2018-01-11
Minnesanteckningar från Internationella rådet, 2018-01-10, § 2
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jürgen Beck, 2018-01-11
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 6
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 166, 2018-01-30, § 5
___________________________________________________________
Utdrag:

Internationella rådet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 26 Uppsägning av vänortsavtal – Barlinek,
Polen
Dnr 2018-KLK0007
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att säga upp nuvarande vänortsavtal med staden Barlinek, Polen, samt
att inriktningen ska vara att en ny överenskommelse tecknas utifrån gemensam
inriktning, då en vänortsförening som vill verka för fortsatt utbyte med Barlinek,
bildas.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun och Barlinek, Polen, undertecknade den 12 november 1996 ett
vänortsavtal.
Internationella rådet har vid sammanträde 2018-01-10, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslag till internationell policy, samt
att den ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25.
Internationella rådet förordar kommunfullmäktige besluta, att med anledning av
ny policy säga upp vänortsavtalet med Barlinek. Motivet till uppsägning är att då
ny policy antas, kommer kommunens vänortsarbete att ses över.
Vänortsortskontakterna med städerna Barlinek och Schneverdingen har varit
frekventa sedan vänortsavtalen tecknades. Under de gångna åren har mer än 1 000
ungdomar från Eksjö kommun fått möjlighet att lära om tysk och polsk kultur.
Av policyn framgår att den framtida inriktningen är att det praktiska
vänortsarbetet bedrivs av en eller flera vänortsföreningar, med stöd av kommunen
(föreningsbidrag, administrativ hjälp), samt vid behov med medverkan av politiker
och tjänstemän, förutsatt att verksamheten ligger i linje med policyn.
Beslutsunderlag

Vänortsavtal mellan Eksjö kommun och Barlinek, Polen
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2018-01-15
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 7
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 6
Utdrag:

Internationella rådet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 27 Uppsägning av vänortsavtal –
Schneverdingen, Tyskland
Dnr 2018-KLK0008
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att säga upp nuvarande vänortsavtal med staden Schneverdingen, Tyskland, samt
att inriktningen ska vara att en ny överenskommelse tecknas utifrån gemensam
inriktning, då en vänortsförening som vill verka för fortsatt utbyte med
Schneverdingen, bildas.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun och Schneverdingen, Tyskland, undertecknade den 4 augusti 2001
ett vänortsavtal.
Internationella rådet har vid sammanträde 2018-01-10, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslag till internationell policy, samt
att den ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25.
Internationella rådet förordar kommunfullmäktige besluta, att med anledning av
ny policy säga upp vänortsavtalet med Schneverdingen. Motivet till uppsägning är
att då ny policy antas, kommer kommunens vänortsarbete att ses över.
Vänortsortskontakterna med städerna Barlinek och Schneverdingen har varit
frekventa sedan vänortsavtalen tecknades. Under de gångna åren har mer än 1 000
ungdomar från Eksjö kommun fått möjlighet att lära om tysk och polsk kultur.
Av policyn framgår att den framtida inriktningen är att det praktiska
vänortsarbetet bedrivs av en eller flera vänortsföreningar, med stöd av kommunen
(föreningsbidrag, administrativ hjälp), samt vid behov med medverkan av politiker
och tjänstemän förutsatt att verksamheten ligger i linje med policyn.
Beslutsunderlag

Vänortsavtal mellan Eksjö kommun och Schneverdingen, Tyskland
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2018-01-15
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 8
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 7
Utdrag:
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Kf § 28 Uppsägning av vänortsavtal – Neusäss,
Tyskland
Dnr 2018-KLK0009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att säga upp nuvarande vänortsavtal med staden Neusäss, Tyskland, samt
att inriktningen ska vara att en ny överenskommelse tecknas utifrån gemensam
inriktning, då vänortsförening som vill verka för fortsatt utbyte med Neusäss,
bildas.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun och Neusäss, Tyskland, undertecknade den 21 oktober 1995 ett
vänortsavtal.
Internationella rådet har vid sammanträde 2018-01-10, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslag till internationell policy, samt
att den ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25.
Internationella rådet förordar kommunfullmäktige besluta, att med anledning av
ny policy säga upp vänortsavtalet med Neusäss. Motivet till uppsägning är att då
ny policy antas, kommer kommunens vänortsarbete att ses över.
Av policyn framgår att den framtida inriktningen är att det praktiska
vänortsarbetet bedrivs av en eller flera vänortsföreningar med stöd av kommunen
(föreningsbidrag, administrativt stöd), samt vid behov, med medverkan av
politiker och tjänstemän förutsatt att verksamheten ligger i linje med policyn.
Beslutsunderlag

Vänortsavtal mellan Eksjö kommun och Neusäss, Tyskland
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2018-01-15
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 9
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 28
Utdrag:

Internationella rådet

Justerande
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Kf § 29 Kvarnarps Gård, framtida användning
Dnr 2017-KLK0227
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överföra 4 mnkr från samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget 2018 till
kommunledningskontoret, i syfte att finansiera ombyggnad av Kvarnarps Gård.
GunBritt Henning (S), Diana Laitinen Carlsson (S), Johan Starck (S), Jonas
Nilsson (S), Birgitta Johansson (S), Bertil Granman (S), Christina Bladh (S), Ronny
Jakobsson (S), Ingegerd Axell (S) Alf Nordell (S), Leif Fransson (S), Bo Bergvall
(S), Stig Axelsson (S), Lennart Gustavsson (S), Håkan Dufva (KD), Jan Lindholm
(M) och Rolf Abelsson (M) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2016-11-01, § 310, förvaltningen i uppdrag att
utreda ändamål och tillhörighet för de byggnader som idag förvaltas
av samhällsbyggnadssektorn, och att Kvarnarps Gård ska prioriteras.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 att Kvarnarps Gård hyrs ut till Stuveryd
HVB med en hyresnivå till marknadsmässiga villkor, att en säkerhetsklausul skrivs
in i hyreskontraktet vilken innebär att hyresgästen förbinder sig att återbetala hela
investeringskostnaden i det fall man väljer att bryta kontraktet i förtid, att
ovanstående garanteras utifrån ekonomisk säkerhet, samt att juridisk kompetens
är behjälplig vid avtalsskrivning.
Stuveryds HVB är beredda att teckna ett 10-årigt hyresavtal, vilket inte kan brytas.
En ekonomisk granskning av verksamheten har gjorts av extern expertis, som
uppger att verksamheten är ekonomiskt stabil. En ekonomisk säkerhet har
efterfrågats. Nordea, som är Stuveryds bank, är villig att ge en hyresgaranti
motsvarande en årshyra vilket är normalförfarande vid uppgörelser av detta slag.
Avtalsskrivning pågår med stöd av experter inom Eksjöbostäder och Eksjö
Kommunfastigheter AB.
Kvarnarps Gård ägs av Eksjö kommun och förvaltas av samhällsbyggnadssektorn.
Ansvarig för kommunens egendomar är kommunstyrelsen. Vid ombyggnad av
lokal ska bygglov beviljas, för att en jävssituation ska undvikas föreslås att
kommunstyrelsen söker bygglov.
Medel för förvaltning av Kvarnarps Gård är budgeterade i
samhällsbyggnadssektorns budget. Förvaltningen föreslår därför att medel för
ombyggnation överförs till kommunstyrelsen, som också ansöker om bygglov.
Yrkande
Vid kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerande
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Rolf Abelsson (M) med bifall från Malin Jakobsson (S), återremiss av ärendet
med hänvisning till att man inte vet vad renoveringen kommer att kosta.
Annelie Hägg (C) avslag till Rolf Abelssons yrkande om återremiss.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Rolf Abelssons yrkande om återremiss, varvid
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utredare Stefan Elm, 2017-12-04
Ledningsutskottets beslut 2017-12-11, § 186
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 29
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
Ekonomiavdelningen
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Kf § 30 Ägardirektiv helägda bolag
Dnr 2018-KLK0026
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ägardirektiv med föreslagna förändringar, samt
att dessa förändringar föreläggs respektive bolag på årsstämma 2018-03-27.
Ärendebeskrivning

Ägardirektiven för Eksjö kommuns helägda bolag Eksjö Stadshus AB,
Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader
och Eksjö Energi AB ska årligen fastställas vid bolagsstämman. Direktiv med
eventuella förändringar redovisas av ägarens ombud vid årsstämman.
Dialog om förändringarna har förts med respektive bolag.
Kommunstyrelsen har 2018-01-30 gett kommundirektören och vd för Eksjö
Kommunfastigheter AB att samverka kring förhyrning av verksamhetslokaler så
att inga kostnadsökningar för kommunkoncernen uppstår.
Kommunstyrelsen har även förordat Eksjö Stadshus AB att i samråd med
Eksjöbostäder AB, utreda bolagets behov av avkastning de närmaste fem åren,
utifrån bolagets behov av investering, lån och amortering.
Yrkande
Vid kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Eksjö Stadshus AB:s protokoll 2018-01-16, § 70
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2018-01-23
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 10
__________________________________________________________
Utdrag:
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Kf § 31 Det kommunala budgetarbetet – motion
Dnr 2017-KLK0190
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överväga att påbörja kommunfullmäktiges sammanträden tidigare på
eftermiddagen då budgeten behandlas, samt
att därmed förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S) och Lennart Gustavsson (S) har
lämnat en motion avseende det kommunala budgetarbetet. Kommunstyrelsen har
2017-12-06, § 299, remitterat motionen till ledningsutskottet, med återredovisning
till kommunfullmäktige senast 2018-05-17.
Motionärerna yrkar
- att sektorernas förslag till effektiviseringar/besparingar och
ambitionshöjningar ska beredas av nämnderna innan de går vidare till
budgetberedningen,
- att det uppdrag som förvaltningen lägger ut på sektorerna är relevant och
genomförbart,
- att de förslag som läggs är väl utredda och att man från sektorn inser att dessa
faktiskt kan bli aktuella för genomförande,
- att budgetberedningen ligger som idag med avslut i augusti, men att budgeten
förläggs till ledningsutskottet och kommunstyrelsen i oktober, och att
budgeten tas på fullmäktiges sammanträde i november, samt
- att det kommunfullmäktigemöte som behandlar budgeten ska förläggas
tidigare på eftermiddagen. Detta för att budgeten på ett seriöst och klokt sätt,
utan tidspress, ska kunna behandlas även av den som ska upp och arbeta
dagen efter.
I den tidplan för budget 2019-21 som föreslås, är vissa förändringar gjorda för att
förbättra budgetprocessen i samma riktning som motionens intention.
I motionen föreslås att sektorernas underlag först ska beredas av nämnderna innan de går vidare
till budgetberedningen.
Budgetberedningen ska ha möjlighet att väga alla förslag från förvaltningen mot
varandra vid utformning av budgeten. Det finns en gemensam politisk
budgetberedning där nämndpresidierna och oppositionens första namn deltar.
Helhetssynen på resurser och behov i kommunen blir större med en
budgetberedning än om respektive nämnd lämnar sitt eget budgetförslag. Därför
bereds inte sektorernas underlag i nämnden, innan de lämnas till
budgetberedningen. Sektorerna arbetar nära sina nämnder hela året och har dialog
om verksamheterna där uppslag till förändringar som också påverkar behovet av
resurser finns. Nämndpresidierna och oppositionens första namn i nämnderna
deltar under samtliga budgetberedningsdagar, och är därmed insatta i hela
budgetunderlaget för kommunen.
Justerande
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När det gäller informationen till nämnderna om budgetunderlag har detta skett i
varierande grad i olika nämnder och behöver förbättras.
För att stärka nämndernas information föreslås i tidplanen för budgetprocessen
2019-21 att samtliga nämnder informeras enligt följande:
- i mars lämnas information till nämnden om budgetläge och nämnden har
möjlighet att skicka med tankar till sektorn när det gäller budgeten
- i april och i augusti informerar sektorn nämnden om budgetunderlag som
lämnas till budgetberedningen
I motionen föreslås att de uppdrag som förvaltningen lägger ut på sektorerna är relevanta och
genomförbara.
Det avser den del i förvaltningens budgetprocess där förvaltningen tar fram
förslag på effektiviseringar och sänkt ambition för att politiken ska ha möjligheter
att prioritera och erhålla en budget i balans. Dessa förslag ska överstiga behovet
för att budgetberedningen ska ha möjlighet att välja mellan olika förslag, och inte
vara tvingade att ta alla förslag för en budget i balans.
Nivån på behovet av effektiviseringar och sänkt ambition har varit, och kommer
att vara, stort då volymökningarna överstiger skatteintäkternas ökning.
Förvaltningen måste ta fram förslag till budgetberedningen som innebär en
budget i balans. När sektorerna får uppdraget har fördelningen mellan dem
övervägts utifrån budgetdirektivet och signaler som framkommit under
budgetberedningen i april. Vissa år har en differentiering gjorts mellan sektorerna,
förra året fick alla sektorer uppdrag att redovisa samma procentuella neddragning.
Förslagen har också delats in i nivåer 1-3 utifrån hur sektorn ser på
konsekvenserna av neddragningarna. Då redovisade neddragningar överstiger
behovet finns möjligheten att vid det politiska besluten göra prioriteringar.
I motionen föreslås att förslag som läggs ska vara väl utredda och att man från sektorn inser att
de kan bli aktuella för genomförande.
Förslagen ska vara väl utredda och om flera sektorer/verksamheter är berörda ska
konsekvenser för alla verksamheter belysas.
Det har i vissa fall varit tidsbrist, och därmed brustit när det gäller analys och
förankring. För att motverka detta föreslås i tidplanen för budget 2019-21 att
neddragningslista presenteras för budgetberedningen i april (tidigare i augusti),
samt att avstämning av neddragningslistan sker i förvaltningsledningsgruppen och
ekonomiledningsgruppen under mars. Det är möjligt att inte allt är helt utrett som
finns på listan till budgetberedningen i april, vilket i så fall ska framgå av
underlaget. Det finns då möjlighet att komplettera med utredningar till
budgetberedningen i augusti om budgetberedningen så önskar.
I motionen föreslås att budgetbeslutet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skjuts fram en
månad till oktober respektive november, för att öka tiden för politiken att föra dialog.
Ett framflyttat budgetbeslut minskar tiden för förvaltningen att arbeta med
internbudgeten och ställa om verksamheten till de ramar som beslutas om.
För att skapa mer tid för politiken att diskutera och sätta sig in i förslag föreslås i
tidplanen för budget 2019-21 att förslag på neddragningar presenteras för
budgetberedningen i april. Konkreta förslag på neddragningar har tidigare
presenterats för budgetberedningen i augusti.
Justerande
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Genom att presentera neddragningar redan i april finnas det mer tid att diskutera
förslag till förändringar, både inom förvaltningen och politiskt. Då finns möjlighet
för budgetberedningen att uppdra till förvaltningen att göra fördjupad analys av
vissa förslag till budgetberedningen i augusti.
Därmed uppnås det som eftersträvas i motionen, mer tid för dialog och utredning
av förslag, samtidigt som tiden förvaltningen har för internbudget och omställning
till beslutade ramar inte minskas.
I motionen föreslås att sammanträden som behandlar budget förläggs tidigare på eftermiddagen
för att det ska finnas tid för diskussion, samtidigt som sammanträdena inte ska sluta så sent.
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar vanligtvis klockan 18.00. Vid beslut
om när kommunfullmäktigesammanträde som behandlar budget ska starta, bör
avvägning ske utifrån övriga ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Motion från Diana Laitinen Carlsson (S), Bo Bergvall (S) och Lennart Gustavsson
(S), 2017-10-31
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 209, 2018-01-30, § 12
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2017-12-14
Ledningsutskottet 2018-01-16, § 2
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 299
Utdrag:

Kommunfullmäktige
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Kf § 32 Arbetskläder till berörd personal, motion
Dnr 2017-KLK0133
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Lars Aronsson (S) framför i motion 2017-06-19 att det är dags att rättvisemärka
Eksjö kommuns policy för fria arbetskläder. Verksamheten har länge krävt fria
arbetskläder. Lars Aronsson anser att man ska lyssna till medarbetarna och deras
fackliga företrädare. Fria arbetskläder gör dessutom Eksjö kommun till en mer
attraktiv arbetsgivare.
Rätten till arbetskläder ska inte bero på om arbetsplatsen domineras av män eller
kvinnor. Rätten ska istället grunda sig på behov, som till exempel väder
(utomhusarbete), hygien, smittorisk eller slitage.
Lärarförbundet och Kommunal inkom 2017-04-24 med en framställan i samma
andemening som Lars Aronsson (S) motion. De fackliga organisationerna
hemställde till kommunfullmäktige om att ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att undersöka vilka behov av arbetskläder som personal i förskolan har,
och även tillgodose dessa. Vidare ville man att barn- och utbildningsnämnden, i
samband med budgetberedning, skulle få ett ökat anslag för att bekosta
arbetskläder till personalen.
Barn- och utbildningsnämnden har i årets budgetprocess som ökad ambition,
äskat medel för arbetskläder. Budgetberedningen har behandlat frågan där
framställan inte beviljats, varför barn– och utbildningsnämndens budgetanslag
inte utökats.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30 att hänskjuta motionen till
budgetberedningen för vidare beredning.
Yrkande
Vid kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Mats Danielsson (M) och Sven-Olov Lindahl (L) bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Beslutsunderlag
Motion från Lars Aronsson (S), 2017-06-19
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20, § 140
Tjänsteskrivelse från projektledare Stefan Elm, 2018-01-11
Ledningsutskottets beslut 2018-01-16, § 3
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, § 212, 2018-01-30, § 14
Utdrag:
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Kf § 33 Markera med vit gatsten tidigare storlek på
Stora Torget i Eksjö - medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0140
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2017-10-03, § 239, remitterat medborgarförslag från Jan
Engdahl till samhällsbyggnadsnämnden, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast mars 2018.
Förslagsställaren önskar att kommunen ska markera dåvarande storlek på Eksjö
Torg från år 1856 med vit gatsten.
År 1856 härjades Eksjö av en stor brand som nästan utplånade all bebyggelse
söder om torget. När denna del av staden återuppfördes skedde det efter en ny
stadsplan enligt tidens ideal med breda gator och kvadratiska kvarter som gav ljus
och luft. Även torget skulle få en större yta.
I samband med anläggandet av smågatsten på det nya torgets yta, lades även en
rad av svart smågatsten som visar var de gamla husen söder om torget låg innan
branden 1856.
Liknande markering finns alltså redan, fast i en annan form och kulör. Storleken
av det gamla torget visas även genom bebyggelsen norr om Norra Kyrkogatan
och Eksjö kyrka, eftersom även dessa ramar in ytan som det gamla torget bestod
av. Kompletterande markering väster om skulle eventuellt kunna göras i samband
med andra etappen av ombyggnaden av torget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jan Engdahl, 2017-06-26
Tjänsteskrivelse 2017-12-07
Kartbilaga, Stora Torget
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-13, § 245
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, § 239, 2018-01-30, § 14
Utdrag:
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Kf § 34 Eksjö kommun bör låta göra och bekosta
en staty eller byst av överste Per Jönsson
Stålhammar - medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0170
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2017-10-31, § 271, remitterat medborgarförslag från
Christer Gustafsson till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-04-19.
Christer Gustafsson framför att Eksjö är känt i hela Sverige för framförallt två
saker; trästaden och militärstaden. Militären har bidragit till mycket historik.
Förslagsställaren informerar om att överste Per Jönsson Stålhammar fick i
uppdrag av indelningsverket, som infördes 1634, att föreslå en lämplig
övningsplats för framtida bruk. Han föreslog då Ränneslätt, vilket också blev
beslutat. Genom tiderna har många militärer haft Ränneslätt som övningsplats.
Stålhammar blev sedermera chef för Smålands ryttare.
Förslagsställaren föreslår att Eksjö kommun låter göra och bekosta en staty eller
en byst av Per Jönsson Stålhammar, och att en lämplig placering av denna staty
eller byst skulle vara Lilla torget i Eksjö.
Lilla torget, tidigare kallat Hötorget, var en viktig del av Eksjös forna marknader.
Den lilla skalan, de omgivande husen och stenen i marken är platsens
huvudkomponenter och kännetecknar torgets karaktär.
Lilla torget i Eksjö ingår i det området som är skyddat enligt 3 kap. 2 § lagen
(1988:950) om kulturminnen (KML), och ska av den anledningen utrustas på ett
varsamt och sparsamt sätt.
På Lilla torget finns idag fyra klassiska belysningsstolpar, skulpturen Gycklaren,
samt två träd. Ytterligare fasta föremål anses inte lämpligt ur ett kulturhistoriskt
och estetiskt perspektiv. En placering av ett nytt föremål på torget kan också
innebära hinder för eventuella verksamheter.
För att hedra Eksjös militära historia finns redan en staty av en husar, placerad på
Stora torget i Eksjö.

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-22

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Christer Gustafsson 062017-09-24
Tjänsteskrivelse från Lucia Botero, 2017-12-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-13, § 246
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 271, 2018-01-30, § 15
Utdrag:

Christer Gustafsson

Justerande

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-22

27 (39)

Kf § 35 Ge vikarier inom hemtjänst och
vårdboende 14 dagars introduktionsutbildning medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0141
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Jan Engdahl föreslår i medborgarförslag 2017-06-24, att semestervikarier inom
hemtjänst och vårdboende ska få en internutbildning om 14 dagar för så kallad
bredvidgång.
Som semestervikarier inom äldreomsorgen rekryteras framför allt ungdomar som
studerar, endera på gymnasienivå eller inom högskola/universitet. Av dessa
studerar ca 25 procent på någon form av omvårdnads- eller sjukvårdsutbildning.
Introduktionen av semestervikarier, som ska arbeta sin första sommar inom Eksjö
kommuns äldreomsorg, är uppdelad i två huvuddelar; en teoretisk del och en
praktisk del. Den praktiska delen innebär framför allt att de nyanställda får
möjlighet att arbeta parallellt med en ordinarie medarbetare under cirka tre
arbetspass.
Sociala sektorn budgeterar årligen för varje ny vikarie 15 timmar för
introduktionsutbildning, och 24 timmar för att vikarien ska kunna gå bredvid i
verksamheten.
Förslagsställaren föreslår förändringar inom den teoretiska delen, varför
utredningen endast avser den delen av utbildningen av semestervikarier.
Varje år genomförs introduktionsutbildning riktad till nya semestervikarier. Den
teoretiska utbildningen om 15 timmar innehåller:
1. Grundläggande information om kommunen och dess verksamhet och för
verksamheten gällande lagstiftning.
2. Information om delegering inom hälso- och sjukvård.
3. Kommunens värdegrund, både information och workshop.
4. Teori och praktik runt ergonomi och förflyttningskunskap.
5. Teori och praktik runt omvårdnadskunskap, framför allt personlig omvårdnad.
Resterande 24 timmar används till att gå bredvid vid tre tillfällen i verksamheten.
Om någon nyanställd framför behov/önskemål om att få gå bredvid ytterligare
någon eller något arbetspass, bereds vikarien möjlighet till detta.
Medborgarförslaget är mycket lovvärt och motsvarar egentligen de behov som
verksamheten har, framför allt för den som arbetar sin första sommar, då
äldreomsorgen blivit mycket mer komplex.
Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-22

28 (39)

Med nuvarande budgetramar är det inte möjligt att omdisponera tilldelade resurser
för att erbjuda ytterligare utbildning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jan Engdahl, 2017-06-26
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgschef Helena Martinson, 2017-12-01
Socialnämndens beslut 2017-12-13, § 191
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 16
Utdrag:

Jan Engdahl

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-22

29 (39)

Kf § 36 Återgå till det tidigare väl fungerande
kommunikationssystemet inom hemtjänsten –
medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0187
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Ann-Margreth Tufvesson föreslår i medborgarförslag 2017-10-12 att man återgår
till det tidigare kommunikationssystemet inom hemtjänsten.
All verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen ska dokumenteras enligt
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:5). Det gäller inte enbart
handläggningen av ansökan och beslut, utan även genomförande av insatserna.
Framför allt ska de tillfällen som beslut inte går att verkställa, dokumenteras.
Det system som förslagsställaren beskriver, ”liggare i hemmet”, var ett datasystem
som via digital penna överförde text skriven för hand till den digitalt sparade
journalen för varje brukare. Leverantören av systemet har meddelat Eksjö
kommun att produkten kommer att fasas ut. Verksamheten var därför tvungen att
byta system för att dokumentera hur insatserna verkställs.
Tillgång till information och överenskommelser kommer att finnas kvar hos varje
brukare även framöver. Där finns genomförandeplan för insatserna, uppgjord
tillsammans med, och undertecknad av brukaren. Dessutom finns
kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare, hemtjänstgrupp, samt
telefonnummer till andra vårdgivare.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ann-Margreth Tufvesson, 2017-10-12
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgschef Helena Martinson, 2017-12-01
Socialnämndens beslut 2017-12-13, § 192
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 17
________________________________________________________
Utdrag:

Ann-Margreth Tufvesson

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-22
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Kf § 37 Om forskningsresanden Otto
Nordenskjöld från Hässleby, Mariannelund –
medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0200
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-11-16, § 217, beslutat att remittera
medborgarförslag från Tore Sand till kommunstyrelsen.
Förslagsställaren föreslår att möjligheten utreds att arrangera en permanent
utställning av kommunens mest kända forskningsresande, polarforskaren filosofie
doktorn och professorn Otto Nordenskjöld (1869-1928) bördig från Sjögle,
Hässleby.
En av Otto Nordenskjölds mest kända expeditioner är Antarktis-expeditionen
1901-1903. Han ledde även flera andra expeditioner till olika platser i världen.
Eldslandet och Patagonien 1895-1897, Alaska och Klondike 1898, Grönland
1909, med flera. Lagom till 100-årsminnet av expeditionen till Antarktis, sände
SvT 2 en dokumentär ”Hjältarna på Antarctic”.
I den utredning som gjorts av kommunens kulturavdelning, framkommer att
Eksjö museum saknar utrymme för ytterligare en permanent utställning, vilket
innebär att det inte är möjligt att bereda plats för den föreslagna utställningen.
Grenna Museum erbjuder en permanent utställning om expeditioner i Arktis och
Antarktis från och med maj 2018, där man kan följa Otto Nordenskjölds
expedition till Antarktis 1901-1903.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Tore Sand, Edshult, 2017-11-10
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16, § 217
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén, 2017-12-08
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 17
_________________________________________________________
Utdrag:

Tore Sand

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-22
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Kf § 38 Obesvarade motioner och
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0027
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget
väckts. Fullmäktige kan vid behov, avskriva medborgarförslagen från vidare
handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom sex
månader från det att förslaget väcktes.
Vid dagens sammanträde redovisas att fem motioner och 14 medborgarförslag
ännu inte besvarats.
Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 17
-----

Justerande

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-22

32 (39)

Kf § 39 Inför porrfilter på kommunens skolor och
förskolor – motion
Dnr 2018-KLK0025
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen, med återrapportering till
kommunfullmäktige senast 2018-09-20.
Ärendebeskrivning
Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP) framför i motion att den ökande
digitalisering som sker i samhället har många fördelar. Dock ställer det ofta stora
krav på den som tar del av den stora mängd information, video och appar, som
dagligen hanteras. Barn, som vuxna, har problem att sålla fakta.
Vidare skriver motionärerna att barn av naturen är nyfikna och forskning visar att
porrsurfande på nätet kryper allt lägre ner i åldrarna. Redan i 11-årsåldern börjar
pojkar titta på porr, flickor något senare. Porren på internet är gratis, och
innehåller allt mer och allt grövre våld.
Motionärerna anser att barn har rätt till en porrfri barndom. Genom att införa
porrfiltern på skolor och förskolor och begränsa åtkomsten till internettjänster
och material som innehåller våld och porr, kan porrsurfing förhindras. Istället kan
åldersanpassade samtal kring våld och pornografi, normer och övergrepp, föras.
Barn och unga larmar alltmer om både sexuella övergrepp och trakasserier i
skolan och om kamraters porrkonsumtion på lektionstid. Motionärerna anser
därför att kommunen ska ta ansvar för barn och ungas rätt till en porrfri skola och
förebygga kränkande behandling av elever.
Lea Petersson och Eva Ekenberg föreslår därför att samtliga förskolors och
skolors trådlösa nätverk i kommunen undersöks, och att porrfilter införs i de fall
där möjligheter saknas att blockera åtkomsten av porr och våldsporr.
Beslutsunderlag
Motion från Lea Petersson och Eva Ekenberg, (MP)

__________________________________________________________________

Utdrag:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-22
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Kf § 40 Avsägelse av uppdrag – Rolf Abelsson (M)
Dnr 2017-KLK0037
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Rolf Abelsson (M), samt
att hos Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Rolf Abelsson (M), samt
att för övriga uppdrag överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Rolf Abelsson (M), avsäger sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i Eksjö Stadshus AB, ledamot i Byggnadsfirma Stridh och Son AB,
ersättare i kommunstyrelsen, och ersättare i ledningsutskottet från och med
2018-02-22.
____________________________________________________________
Utdrag:

Rolf Abelsson
Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet
Eksjö Stadshus AB
Byggnadsfirma Stridh och Son AB
Valberedningen
Personalavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-22
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Kf § 41 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
efter Viking Ottosson (S)
Dnr 2017-KLK0237
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2018-01-25, godkänt avsägelsen från Viking Ottosson
(S) som ledamot i kommunfullmäktige från och med 2018-01-25.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2018-02-06 att Lennart Gustavsson (S) har
utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige från och med 2018-02-06. Ingemar
Skälemark (S) har från samma tidpunkt utsetts till ny ersättare efter Lennart
Gustavsson.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-25, § 7
Länsstyrelsens beslut 2018-02-06
----Utdrag:

Lennart Gustavsson
Ingemar Skälemark
Personalavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-22
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Kf § 42 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Kristofer Martinsson (KD)
Dnr 2018-KLK0020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2018-01-25, godkänt avsägelsen från Kristofer
Martinsson (KD) som ersättare i kommunfullmäktige från och med 2018-01-25.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2018-02-06 att Birgitta Liljerås Larm (KD) har
utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige från och med 2018-02-06.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-25, § 17
Länsstyrelsens beslut 2018-02-06
----Utdrag:

Birgitta Liljerås Larm
Personalavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-22

36 (39)

Kf § 43 Antal möten med kommunfullmäktige –
motion
Dnr 2018-KLK0038
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-09-20.
Ärendebeskrivning
I motion daterad 2018-02-14 föreslår Sven-Olov Lindahl (L) och Christer Ljung (L)
att kommunfullmäktige ska begränsa antalet fullmäktigemöten till högst sex under
2018.
Motivet till motionen är att kommunens ekonomi innevarande år, är hårt ansträngd.
Varje möte med kommunfullmäktige kostar cirka 50 000 kr. Alla möten med
fullmäktige upplevs inte ha ett sådant innehåll att de absolut måste genomföras.
Genom långsiktig planering och framförhållning kan antalet möten begränsas
väsentligt. Sex möten ger en besparing om cirka 200 000 kr.
Motionärerna anser att färre möten också ger en koncentration till fullmäktiges
huvuduppgift – att fatta övergripande beslut. En sådan besparing skulle ge en viktig
signal till hela organisationen, och skulle på så sätt kunna stärka krismedvetandet.
Motionärerna framför att det, för att få effekt, krävs en skyndsam handläggning. De
anser inte att motionen fordrar någon utredning i förvaltningen, utan helt skulle
kunna beredas i den politiska organisationen, och besvaras av kommunstyrelsen vid
nästa kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Motion från Sven-Olov Lindahl (L) och Christer Ljung (L) 2018-02-14
----Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-22

37 (39)

Kf § 44 Eksjö kommun ska uttrycka solidaritet med
HBTQ-rörelsen och dess värderingar –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0041
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med återredovisning
till kommunfullmäktige senast 2018-09-20.
Ärendebeskrivning
I medborgarförslag daterat 2018-02-14 föreslår Ulrica Andrae med flera, att Eksjö
kommun också lyfter HBTQ-frågor och alla människors rätt att leva på lika villkor,
oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.
Vetlanda har Regnbågsveckan, Jönköping har Pride-parad och Tranås Rainbow
Day. Förslagsställarna föreslår att en dag eller vecka om året, ska kommunen hissa
regnbågsflaggan för att visa solidaritet, och även erbjuda utbildning/upplysning,
och temadagar kring kampen om HBTQ-personers rättigheter.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ulrica Andrae med flera, Eksjö, 2018-02-21
----Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-22
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Kf § 45 Aktivt stöd i arbetet för att ställa om Eksjö
till ett fossilfritt samhälle - motion
Dnr 2018-KLK0042
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-09-20.
Ärendebeskrivning
I motion daterad 2018-02-22 framför Sven-Olof Lindahl (L), följande.
Den nu avlidne energirådgivaren i Eksjö kommun, Kurt Jansson, har, in i det sista,
aktivt arbetat för att förverkliga drömmen om ett samhälle som inte tär på jordens
resurser. Kurt Janssons sista projekt vara att Eksjö Missionskyrka och Fröhusets tak
(tidigare Metodistkyrkan) skulle täckas med solceller. Måndag den 26 februari
påbörjas arbetet med Missionskyrkans tak, efter sedvanlig tillståndsgivning.
Fröhuset har ansökt om att få sätta upp solceller så att de täcker kyrkans tak mot
söder, men har av stadsarkitekten bara beviljats att sätt upp på halva taket. Lokalen
är unik och kulturminnesskyddad. Stadsarkitektens beslut försämrar dock såväl den
ekonomiska som den energimässiga vinsten av projektet.
Sven-Olov Lindahl anser att minska användandet av icke förnybara energikällor är
för vår civilisation en överlevnadsfråga och måste därför ha högsta möjliga prioritet.
Att belägga ”Metodistkyrkans” tak med solceller är en åtgärd som är helt reversibel
den dag man önskar se taket i nuvarande skick och solcellernas karaktär är av sådan
art att de i allt väsentligt smälter ihop med det omgivande svarta plåttaket.
Även Pingstkyrkan har nu fattat beslut om att sätta upp solceller.
Motionären är väl medveten om att samhällsbyggnadsnämnden i sin roll som
tillståndsnämnd är en myndighet, och utan påverkan har att fatta beslut.
Sven-Olov Lindahl yrkar att
- Eksjö kommun aktivt stödjer omställningen till ett fossilfritt samhälle
- Eksjö kommun i sitt arbete med ny vision deklarerar sitt stöd för ett fossilfritt
samhälle, samt
- att detta tänkande ska genomsyra alla beslut som tas i kommunen.
Beslutsunderlag

Motion från Sven-Olof Lindahl, Eksjö, 2018-02-22
----Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

