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Kf § 137 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
L-E Björck ställer frågan om någon förtroendevald vill kommentera den turbulens
som råder med anledning av nuvarande utställning på Eksjö Museum, dels under
kvällen, men även i media.
För kvällen är det ingen som vill kommentera utställningen.
Vidare ställer L-E Björck frågan om gång- och cykelvägen mellan Hult och
Movänta, dels om kostnaden och dels om varför den belades med både oljegrus
och asfalt.
Tidigare vice ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden Mats Danielsson (M)
informerar om att nämnden fick kännedom om att det skulle innebära lägre kostnad
att belägga den med asfalt och att det då kunde ske i samband med andra
beläggningsarbeten i Hult, varför beslutet togs att genast belägga med asfalt.
L-E Björck säger sig vara nöjd med redovisat svar.
Då inga ytterligare frågor ställs, förklarar ordföranden frågestunden avslutad.
-----
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Kf § 138 Kommunledningskontorets arbete mot
hederskultur – interpellation
Dnr KLK 2019/66
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Ärendebeskrivning

Diana Laitinen Carlsson (S) framför i interpellation till kommunstyrelsens
ordförande 2019-02-20, följande.
Hederskultur
I de flesta kulturer är familjen den viktigaste delen av en persons liv. I många
länder är familjen rangordnad utifrån kön och ålder, där de unga är
underordnade de äldre och kvinnorna är underordnade männen. Den enskilda
familjens status är till största del beroende av familjens heder. I sådana
samhällen bedöms ofta mannens värde och status utifrån familjetillhörighet
och anseende, och mannens heder är i sin tur beroende av
familjemedlemmarnas uppförande.
Särskilt viktig för familjens heder är de kvinnliga familjemedlemmarnas
sexualitet. Kvinnornas kyskhet utgör därmed gränsen mellan heder och skam.
Kvinnorna är med andra ord bärare av männens och familjens heder.
Hedersrelaterat våld
Hedersrelaterat våld definieras ofta som våld mot en kvinna som utförs av
hennes make eller en manlig släkting. Det kännetecknas av att det både
planeras och utförs av släktingar till den drabbade, med motivet att kvinnan har
fläckat familjens heder.
Förtrycket yttrar sig i sin mildaste form genom att personen inte själv får
bestämma hur den ska klä sig eller vilka den ska umgås med. I sin mest extrema
form utsätts personen för fysiskt våld, i värsta fall med dödlig utgång.
Även pojkar och män drabbas av hedersvåld
Även om pojkar och män ofta ges större frihet än kvinnorna kan också de
riskera att utsättas för hedersvåld och tvångsgifte om de bryter mot rådande
normer. Det är också männen som bevakar och kontrollerar sina kvinnliga
familjemedlemmar, och om de inte uppfyller dessa krav kan de själva drabbas
av våld och förtryck.
Homo-, bi- och transsexuella
Homo-, bi- och transsexuella personer som lever inom hederskulturer är
särskilt utsatta. Inom vissa samhällen anses det vara fel, eller rent av olagligt, att
bli kär i någon av samma kön. Därför ökar risken för att utsättas för utfrysning
och våld om man avviker sexuellt från samhällets normer.
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Samband med äktenskap mot en parts vilja
Det finns samband mellan hedersrelaterat våld och förtryck och äktenskap mot
en persons vilja. Föräldrar och släktingar tvingar i dessa fall en person att gifta
sig genom att hota eller använda våld. I vissa fall luras barn och unga att åka
utomlands, för att där bli gifta mot sin vilja.
Enligt Ungdomsstyrelsens kartläggning ”Gift mot sin vilja” riskerar idag omkring
70 000 ungdomar i Sverige att bli gifta mot sin vilja.
När en person tvingas gifta sig mot sin vilja genom påtryckningar, våld och hot
utsätts personen för oacceptabla påtryckningar som är förbjudna enligt lag i
Sverige.
Vi vet att antalet bortförda barn ökar varje år. Enligt UD:s siffror var det 60
ärenden under 2017 och siffran ökade till 100 ärenden under 2018. I Sverige är
det olagligt med barnäktenskap, men ändå har vi minst 132 barn i Sverige som
är gifta.
Hedersförtryck och hedersrelaterat våld är tack och lov inte något generellt, de
allra flesta tar avstånd från det, men det finns vissa grupper och kulturer där
detta lever kvar och naturligtvis förekommer detta också här i Eksjö kommun.
Frågan om hedersförtryck och hedersvåld omnämns inte i vare sig Barn-och
ungdomspolitiska programmet eller i skolornas likabehandlingsplaner. Så inte
heller i vårt integrationspolitiska program.
I Handlingsplanen för trygghet och säkerhet omnämns begreppet
hedersrelaterat våld på en ynka rad och där står att kommunledningskontoret
ansvarar för ”årliga aktiviteter tillsammans med andra aktörer som bland annat
belyser hedersrelaterat våld, rasism och hbtq-frågor” Detta för att uppnå att
målet om att alla människors lika värde ska stärkas genom ett aktivt
värdegrundsarbete utifrån ett normkritiskt perspektiv.
Flickor och unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld blir isolerade och
hindrade från att ingå i ett socialt sammanhang. Det är vår plikt och skyldighet
att inte lämna dem i sticket.
Diana Laitinen Carlsson ställer följande frågor, som besvaras av
kommunstyrelsens vice ordförande Markus Kyllenbeck (M).
1. På vilket sätt har kommunledningskontoret arbetat med årliga aktiviteter
tillsammans med andra aktörer i denna fråga under föregående
mandatperiod och hur arbetar Eksjö kommun aktivt med problematiken
kring hedersförtryck och hedersrelaterat våld?
Svar: Handlingsplanen för trygghet och säkerhet 2016-2019 är framtagen
utifrån samverkan mellan lokalpolisområde Höglandet och Eksjö kommun, i
denna skrift under rubriken "Våld och andra brott i nära relationer" finns ett
mål "Alla människors lika värde ska stärkas genom ett aktivt värdegrundsarbete
utifrån ett normkritiskt perspektiv". En aktivitet under det målet är precis som
Diana Laitinen Carlsson skriver i sin interpellation "årliga aktiviteter
tillsammans med andra aktörer, som bland belyser hedersrelaterat våld, rasism
och hbtq - frågor". Ansvarig för aktiviteten är kommunledningskontoret.

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

9 (89)

Kommunledningskontoret har inte aktivt varit delaktiga i någon eller några
aktiviteter, vilket är en brist inom ett så viktigt område. Arbete är inlett genom
dialog med våra samverkansparter av kommunens hållbarhetsstrateg.
Förvaltningen i sin helhet har haft en del aktiviteter, inom bland annat skolan
och sociala sektorn med informationsinsatser och utbildning.
2. Varför har kommunledningskontoret inte följt handlingsplanen för
Trygghet och säkerhet?
Svar: Inom ovanstående område har inte handlingsplanen följts på ett
tillfredställande sätt. En del av förklaringen är en tidigare resursbrist för att
genomföra aktiviteter, vilket i skrivande stund inte är en adekvat förklaring,
utan området kan förbättras.
3. Hur kommer kommunledningskontoret att hantera frågan framåt?
Svar: Kommunstyrelsen kommer att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
motionen med samma frågeställning, som hanteras/remitteras senare under
dagens sammanträde.
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Kf § 139 Revisionens rapport – Bisysslor inom
tillväxt- och utvecklingsnämndens verksamhet
Dnr KLK 2019/62
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad rapport till kommunstyrelsen med svar till
kommunfullmäktige senast 2019-05-23.
Ärendebeskrivning

Revisorerna i Eksjö kommun har gett KomRedo i uppdrag att genomföra en
förstudie att kartlägga anställdas bisysslor inom Tillväxt- och
utvecklingsnämndens (TUNs) verksamhet. Kartläggningen syftar till att ta
fram information om anställda utför bisysslor som kan vara till skada för
Eksjö kommun.
Bakgrunden till behovet av att reglera de anställdas rätt till bisysslor i
kommunal verksamhet är allmänhetens intresse av saklighet och opartiskhet i
utövandet av verksamheten så att förtroendet för denna och de anställda
upprätthålls.
Den genomförda kartläggningen visar att endast 35 procent av urvalet inom
TUNs verksamhet har en godkänd bisyssla. Kommunrevisionen konstaterar
att Eksjö kommun inte har följt sina egna rutiner med att dokumentera
bedömda bisysslor, varför det inte kan verifieras att de godkända bisysslorna
har en relevans. Nästan samtliga godkända bisysslor (90 procent) är beslutade
efter att revisionen efterfrågat dessa.
Rutinen/riktlinjerna för hantering av bisysslor bedöms i huvudsak som
ändamålsenlig, men behöver uppdateras och omarbetas för anpassning till
dagens förhållanden. Den blankett som ska användas vid beslut om en
bisyssla bedöms som ändamålsenlig. Det är bra att det tydligt framgår vilken
orsak som ligger till grund för en bisyssla som ej är godkänd. Viktigt att
analysen kring varför den inte godkänns framgår av beskrivningen i
blanketten.
Utifrån genomförd kartläggning rekommenderar kommunrevisionen
följande:
• att kommunen som arbetsgivare säkerställer att regler om bisysslor genom
kollektivavtal (AB 17) samt liknande det som gäller enligt lag i offentlig
anställning också omfattar anställda i de kommunala företagen.
• att personalavdelningen säkerställer att kunskapen om gällande regelverk
finns i hela organisationen samt är tillgängliga vid de årliga
medarbetarsamtalen.
• att personalavdelningen bör skapa bättre rutiner för uppföljning och
sammanställning av de årliga bedömningarna.
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Revisionens iakttagelser och slutsatser grundar sig på information som
inhämtats och av upprättad revisionsrapport. Revisionen önskar svar senast
till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25.
Beslutsunderlag

Kartläggnings-PM – Bisysslor inom Tillväxt- och utvecklingsnämndens
verksamhet
Revisionsskrivelse 2019-02-14
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
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Kf § 140 Revisionens rapport – Inköp och
upphandling inom tillväxt- och
utvecklingsnämndens verksamhet
Dnr KLK 2019/61
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad rapport till kommunstyrelsen med svar till
kommunfullmäktige senast 2019-05-23.
Ärendebeskrivning

KomRedo har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en
granskning av inköp och upphandling vid tillväxt- och utvecklingssektorn.
Projektets syfte har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig.
Av genomförd granskning framgår att tillväxt- och utvecklingsnämnden
efterlever övergripande bestämmelser genom förfarandet med årlig
internkontrollplan. Risker finns dock inom verksamheten att
direktupphandlingar inte överensstämmer med gällande bestämmelser i Lagen
om offentlig upphandling, LOU, och att det inte hanteras inom ramen för det
interna kontrollarbetet.
Kontroller av inköp sker främst inom attestrutinen och gällande attestregler.
Revisionen har i granskningen noterat utbetalningar till en leverantör i strid
mot gällande regler. Systemstöd, mallar och aktuellt leverantörsregister finns
och håller på att utvecklas. Leverantörskontroller genomförs enligt rutiner via
upphandlingsavdelningen. Revisionens bedömning är att det finns behov av
regelbunden utbildning om inköps- och upphandlingsregler, samt att
sektorchef bör återredovisa på det sätt det görs i nämnden.
Resultaten av genomförd granskning visar att verksamhetens inköp i
huvudsak görs enligt bestämmelserna, men att det förekommer avsteg i
motsvarande omfattning som senaste uppföljningen i nämnden (2017).
Avstegen avser främst inköp av IT-utrustning och konsulttjänster.
Granskningen pekar på vikten av och möjligheterna att via inköpsanalyser
utreda inköpsbehoven till grund för upphandling av ramavtal som svarar mot
verksamhetens behov. Central funktion bör i högre grad involveras innan
direktupphandling påbörjas för att kunna säkerställa kraven.
Utifrån genomförd granskning rekommenderar kommunrevisionen följande:
• Nämnden behöver ta fram tydliga åtgärder för att komma tillrätta med
redovisade avvikelser i denna granskning och i uppföljningen 2017.
• Det är kommunens samlade inköpsvärde för liknande varor och tjänster
som behöver kontrolleras mot bestämmelserna i LOU. Initiativ till
gemensamma kontrollåtgärder tillsammans med övriga nämnder behövs.
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• Nämnden bör överväga att inhämta upplysningar om ramavtalstrohet för
sitt ansvarsområde och bakomliggande analyser kring avvikelser för att få hela
bilden av verksamhetens inköpsförfarande.
Revisionens iakttagelser och slutsatser grundar sig på information som
inhämtats och av upprättad revisionsrapport. Revisionen önskar svar senast
till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25.
Beslutsunderlag

Granskning av inköp och upphandling inom Tillväxt- och utvecklingsnämndens
verksamhet – revisionsrapport 2019-02-14
Revisionsskrivelse 2019-02-14
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 141 Revisionens granskning av Eksjö
kommuns överensstämmelse med nya
kommunallagen
Dnr KLK 2019/63
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ge revisionen i uppdrag att komplettera med granskningsrapporten och
remittera den tillsammans med redovisad skrivelse till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Ärendebeskrivning

KomRedo har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun granskat om
utformningen av den kommunala organisationen överensstämmer med den nya
kommunallag som trädde i kraft 2018-01-01. Vid granskningen har revisionen
utgått från de dokument som ligger till grund för kommunens organisation. Dessa
är 1, Förslag till politisk organisation from 2015-01-01 – Huvudstruktur, daterat
2013-12-16, 2, Politisk organisation kommande mandatperiod, daterad 2014-0914, samt 3, Reglemente för Socialnämnden, daterad 2014-09-25 samt fullmäktiges
beslut KF § 3 2014-01-30. Reglementen för övriga nämnder har enligt granskade
dokument samma utformning i icke facknämndsmässiga delar varför dessa inte
har granskats.
Genomförd granskning visar att kommunens organisation inte är förenlig med de
ändringar som den nya kommunallagen innebär. Kommunrevisionen bedömer att
granskning och kontroll genom revisionen försvåras allvarligt och i vissa
avseenden praktiskt taget omöjliggörs utifrån rådande omständigheter. Ur
demokratisk synpunkt är detta utomordentligt allvarligt.
Kommunrevisionens uppfattning är att det är nödvändigt att organisationen
omgående förändras så att den är i överensstämmelse med kommunallagens
bestämmelser. Kommunfullmäktige bör därför snarast uppdra åt
kommunstyrelsen att återkomma med förslag till nödvändiga förändringar för att
rätta till de felaktigheter revisionen har pekat på.
Synpunkter på organisationen i nuvarande utformning
Kommunrevisionen väljer att redovisa synpunkter inom följande områden:
Kommunstyrelsens överordnade ställning
I samtliga dokument anges att kommunstyrelsen är överordnad nämnderna. Den
möjligheten har funnits i begränsad form i gamla kommunallagen men är
borttagen i den nya kommunallagen. Nämnderna är sålunda självständiga organ
och svarar inför kommunfullmäktige för hur nämnden sköter sitt uppdrag. Att
kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt över hela den kommunala organisationen
och rätt att begära upplysningar från en nämnd är dock en helt annan sak och ska
inte sammanblandas med denna lagtext.
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Beredningen åt kommunstyrelsen
Nämnderna anges i dokumenten som beredningsorgan åt kommunstyrelsen inom
sina fackområden. Detta överensstämmer inte med lagen. Enligt kommunallagen
ska nämnderna självständigt bereda sina ärenden till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har alltid rätt att yttra sig över ett förslag till fullmäktige från en
nämnd och att lägga till förslag till beslut om nämnden inte gjort detta. Det
innebär dock inte att nämnderna bereder ärenden åt kommunstyrelsen. Den
beredningen är kommunstyrelsens ansvar.
Begränsningar av nämndernas beslutanderätt
Dokumenten anger att nämnderna inrättas med begränsad beslutanderätt. Det är
möjligt enligt nya kommunallagen att begränsa en nämnds område. Detta måste
naturligtvis göras så att gränsdragningen är tydlig. Det är den inte i detta fall. Det
finns sannolikt nämndgemensamma bestämmelser om rätt att teckna avtal som
helt saknar begränsningar. Detta är en allvarlig rätt som måste ses över. Skulle en
nämnd ha vida delegationsbestämmelser skapas en betydande risk för att den
ekonomiska styrningen och kontrollen sätts ur spel.
Budget för en nämnd
Nämnderna ska enligt sina reglementen ansvara för sina respektive
verksamhetsområden inom av kommunfullmäktige fastställd budget. Nämnderna
har dock, enligt den ordning som tillämpas inom kommunen, ingen egen budget.
Revisionen anser att detta strider mot kommunallagen. Visserligen finns i lagen en
bestämmelse att en nämnd inte måste ha en budget. Bestämmelsen tar dock inte
sikte på en vanlig nämnd, utan på det förhållandet att en kommun har organiserat
sig med beställare och utförare. Under den gamla kommunallagens tid var det
många kommuner som tillämpade olika lösningar när det gäller budget för
utförarorganisationer. För dessa förhållanden, men inte för andra, gäller att en
nämnd kan få sakna budget, då ju en utförande organisation finansieras med
intäkter och alltså inte behöver en budget. För andra nämnder gäller enligt
revisionens uppfattning att enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om
budget.
Uppföljning på kommunstyrelsens uppdrag
Nämnderna ska på kommunstyrelsens uppdrag följa upp verksamheten och
återrapportera till styrelsen. Men kommunen har i dagsläget inte gett nämnderna
någon budget så det ekonomiska ansvaret ligger hos kommunstyrelsen. Ansvaret
för att följa upp ligger hos det organ som fått budget. Vad nämndernas
uppföljning ska omfatta är därmed ovisst.
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Revision
Revisionen ska granska verksamheten ur flera aspekter, ekonomiska, men också
verksamhetsmässiga. Den begränsning som finns gäller huvudsakligen enskilda
ärenden enligt sociallagstiftningen där granskningar bara kan utföras av speciella
skäl och med betydande begränsningar. För övrig verksamhet ska revisorerna
granska helheten. Men nämnderna i kommunen har som det nu förefaller ingen
budget. Detta ger för handen att en granskning av hur ekonomin har skötts av
nämnderna blir omöjlig för 2018 års ansvarsprövning. Utifrån fullmäktiges
nuvarande beslut avseende nämndernas reglementen och att de saknar möjlighet
att fatta nödvändiga ekonomiska beslut inom deras respektive
verksamhetsområden vilket motstrider kommunallagens bestämmelser om
nämndernas självständighet, gör revisionen den bedömningen att det enda organ
som kan ställas till svars för ekonomisk hantering därmed blir kommunstyrelsen. I
praktiken blir revisionens ansvar att granska kommunstyrelsen näst intill omöjlig.
Detta är utomordentligt allvarligt.
I väsentliga avseenden ser revisionen att kommunens organisation inte är
förenlig med kommunallagen. Det är utomordentligt allvarligt, framför allt att
den kontroll och uppföljning av verksamhet och ekonomi som åligger
revisionen försvåras eller till och med blir omöjlig. Detta måste snarast rättas
till. Revisionen föreslår därför fullmäktige besluta att omgående uppdra åt
kommunstyrelsen att återkomma till fullmäktige med förslag till ändringar så
att felaktigheterna rättas till.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Ulf Björlingson (M) att revisionen till kommunstyrelsen kompletterar skrivelsen
med granskningsrapport, och att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Ulf Björlingsons yrkande. Kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Ulf Björlingsons yrkande.
Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse 2019-02-14
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 142 Medborgarenkät – redovisning
Dnr KLK 2019/65
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Under perioden september-november 2018 genomförde SCB en
medborgarundersökning på uppdrag av Eksjö kommun.
Medborgarundersökningen genomfördes i 111 av landets kommuner.
Eksjö kommun har tidigare genomfört två medborgarundersökningar; 2008 och
2013.
I resultatet av undersökningen används tre index:
Nöjd Region Index (NRI) som mäter hur nöjda medborgarna är med Eksjö
kommun som ort att leva, verka och bo i.
Nöjd Medborgare Index (NMI) som mäter hör nöjda medborgarna med den
kommunala servicen.
Nöjd Inflytande Index (NII) som mäter vilken tillit man har till den kommunala
informationen, vilket förtroende man har för politikerna och tjänstemännen, samt
vilken påverkansmöjlighet medborgarna har.
2018 års medborgarundersökning är i paritet med 2013 års undersökning
avseende NRI, NMI och NII.
Skillnader mellan undersökningarna hänför sig till vad som bör bevaras, förbättras
om möjligt, ges en lägre respektive högre prioritet
Nedan redovisas Eksjö kommuns värde (där 100 är max). Siffran inom parentes
anger snittet för deltagande kommuner.
NRI = 64 (62)
NMI = 58 (56)
NII = 44 (42)
Beslutsunderlag

Medborgarundersökning 2018 – rapport och sammanfattning
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Kf § 143 Jönköpings län regionala
utvecklingsstrategi 2019-2035, yttrande
Dnr KLK 2019/9
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till yttrande över Region Jönköpings län regionala
utvecklingsstrategi 2019-2035.
Ärendebeskrivning

Eksjö kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remissen
Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi. Kommunen lämnar dels vissa
generella synpunkter, dels vissa specifika synpunkter i enlighet med
försättsbladet till strategin.
Generella synpunkter

Eksjö kommun noterar att målen i hög grad är allmänt formulerade, och att
målen är så högt satta, att risken för brist på styrning är uppenbar. Eksjö
kommun noterar vidare att de uppsatta målen och prioriteringarna förmodligen
kan tillämpas på varje region i vårt land.
I den slutliga versionen av den Regionala utvecklingsstrategin bör sambanden
mellan mål och prioritering tydliggöras ytterligare. Eksjö kommun anser att
ambitionen att hålla strategin relativ kort men tydlig är bra, liksom att särskilt
redovisa bakgrunden till innehållet i strategin för sig, utan att tynga ner den
med en mängd fakta och antaganden.
Disponeringen av fem tydliga fokusområden/prioriteringar, liksom strukturen i
dokumenten, är pedagogiskt utmärkt. Målen för respektive fokusområde är
högt ställda. Antalet indikatorer för att följa utvecklingen av dessa prioriterade
områden liksom måluppfyllelsen, är allt för många.
Eksjö kommun anser också det viktigt såsom beskrivs i strategin, att förstå
sambanden mellan Globala överenskommelser - EU-nivå - Nationella
strategier - Regional utvecklingsstrategi och kommunala strategier och planer.
Specifika synpunkter

Om prioriteringar, mål och ambitionsnivå

Eksjö kommun anser att de redovisade prioriteringarna är väl valda.
Hållbarhetsprioritering avseende såväl ekologisk, som social och ekonomisk
hållbarhet, beskrivs väl i programmet, liksom vikten av att bidra till Agenda
2030 förverkligande. Målet om att Jönköpings läns ska vara den bästa platsen
att besöka, växa upp i, bo, leva och åldras på för alla, är högt ställt.
Prioriteringen av en Attraktiv och tillgänglig region Jönköpings län, stöds fullt
ut av Eksjö kommun.
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Här vill Eksjö kommun understryka vikten av en robust infrastruktur, såväl
fysiskt som digitalt. Den kritiska infrastrukturen, som omfattar anläggningar,
system eller delar av dessa som är nödvändiga för att upprätthålla centrala
samhällsfunktioner, hälsa, säkerhet, trygghet och människors ekonomiska eller
sociala välfärd, och där driftsstörning eller förstörelse av dessa skulle få
betydande konsekvenser, måste skyddas och vara motståndskraftig.
Tillgången till allmänna kommunikationer, liksom ett väl fungerande tåg- och
vägnät, är av avgörande betydelse när det gäller tillgången till arbetskraft,
boende, kompetensförsörjning, forskning, studier och sociala relationer.
Mot den bakgrunden vill Eksjö kommun lyfta fram vikten av investeringar i
befintligt bannät i den östra regiondelen. Där är elektrifiering av banorna
Nässjö-Eksjö (Oskarshamn) och Nässjö-Vetlanda särskilt angelägna.
Klimatförändringen ställer stora krav på att vattenförsörjningen kan garanteras
för såväl hushåll som offentliga institutioner, processindustrier och jord- &
skogsbruk. Eksjö stad har på grund av låga grundvattennivåer genomfört
vattenransonering under årens 2016 – 2018, och det kommer sannolikt ske
även under hela 2019. Det har förekommit diskussioner om att Vättern skulle
kunna försörja flera av länets kommuner. Eksjö kommun undersöker för
närvarande om det är möjligt att sjön Försjön i Hult kan bidra till Eksjö stads
vatten försörjning.
Eksjö kommun anser att strategin fokuserar för lite på tillgången till vatten.
Det saknas även konkreta indikationer på tillgången till vatten och dess kvalité.
Elproduktionen måste ske på ett sådant sätt att inte fossila bränslen använts.
Eksjö Energi AB levererar el till hushållen i Eksjö stad, medan EON svarar för
elleveranser i övriga kommunen. En viktig strategisk fråga vad avser såväl elsom vattenleveranser, är att det finns redundans i distributionssystemen.
Eksjö kommun anser att en hållbar elproduktion med redundans bör
tydliggöras i såväl strategi som indikatorer för en hållbar region.
När det gäller prioriteringarna En smart region och en Kompetent region så
förefaller de överlappa varandra i vissa stycken. Möjligen kan dessa två
prioriteringar slås ihop till en.
Eksjö kommun anser det särskilt viktigt att kompetensförsörjningen kan ske i
samtliga lokala arbetsmarknadsregioner inom Jönköpings län.
Slutligen prioriteringsområdet En global region bedöms bli allt viktigare i en
allt mer konkurrensutsatt värld, och bör därför självklart ingå i de prioriterade
områdena.
Om indikatorer på läns- och kommunnivå

Följande indikatorer anser Eksjö kommun vara viktigast för att följa
utvecklingen kring de aktuella prioriteringarna:

Hållbarhet- Livskvalitet och jämlikhet
-

Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet
Bostäder
Miljökvalitet
Hälsa
Trygghet och säkerhet
Sociala relationer
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En attraktiv och tillgänglig region
-

Demografins utveckling inklusive försörjningskvotens utveckling
Arbetskraftsrörlighet
Bostadsproduktion med olika boende- och upplåtelseformer
Besökande i länet
Tillgång till god vård
Marknadsandelen för kollektivtrafik
Uppkopplade hushåll och företag

En smart region
-

Kunskapsnivån i produktionen och i tjänstesektorn
Branschbredd
Innovationsgrad och tillväxt innovation i länet
Ökning av nystartade företag
Integration av målen i Agenda 2030 i projekt
Forskningsmedel som används/söks i länet

En kompetent region
-

Utbildningsnivå
Sysselsättning
Högskoleplatser
Rekryteringsbehov
Kompetensbehov
Matchning

En global region
-

Antal utländska direktinvesteringar
Antal exportföretag
Antal internationella noder för internationaliseringsfrämjande

Övriga indikatorer som anges i strategin är relevanta, men ovan listade anser
Eksjö kommun är viktigast att följa.
Om strategiska och prioriterande områden som bör finnas med i den
nationella strategin från 2021

Eksjö kommun anser att klimat-, miljö- och energifrågor särskilt bör beaktas i
den nationella strategin. Det är både en hållbarhetsfråga och, på sikt en
överlevnadsfråga.
Av särskild vikt är det att få den oljebaserade transportsektorns användning av
fossila bränslen att radikalt minska. Parallellt med detta måste en kraftig
utbyggnad av laddningsinfrastrukturen prioriteras. I en allt mer orolig tid är det
viktigt att följa den demografiska utvecklingen och stärka den sociala
sammanhållningen, på såväl nationell som regional och kommunal nivå.
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En sammanfattning av de samhällsutmaningar, möjligheter och
förutsättningar för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och olika
delar av länet som finns – ur ett Eksjö kommunperspektiv

Bland de viktigaste utmaningarna vill Eksjö kommun särskild framhålla
följande:
- En framgångsrik integration av nya invånare i vår kommun/län
En framgångsrik integration innebär att konsekvenserna av
generationsväxlingen bättre kan hanteras. Rätt hanterad kan integrationen
bidra till kulturell mångfald och bidra till ökad attraktionskraft.
En bra integration kan innebära stärkta sociala relationer och bidra till en
fredlig samexistens mellan invånare och mellan kulturer.
-

En robust fysiskt och digital infrastruktur

-

Den demografiska utmaningen

En sådan struktur innebär att de lokala/regionala arbetsmarknadsregionerna
ges förutsättningar att växa och utvecklas. Den innebär också att invånarnas
rörelsefrihet ökar.
Ett ökat utbud av digitala tjänster av hög kvalité för såväl företag som
invånare, kan bidra till att de mindre tätorterna och landsbygden i högre grad
behåller sin befolkning, och kan utveckla den egna bygden.
Den demografiska försörjningskvotens utveckling innebär för närvarande att
allt färre ska försörja allt fler.
I mindre kommuner, som Eksjö kommun, kan det innebära att allt mer av
skatteintäkter och bidrag måste riktas mot skola, vård och omsorg, och
därmed kan färre satsningar göras på andra områden som stärker vår
attraktivitet.

Beslutsunderlag

Remittering av Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi 2019-2035
Försättsblad remissutgåva - Remittering av regional utvecklingsstrategi Jönköpings
län 2019
Ledningsutskottets beslut 2019-01-15 § 3
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jürgen Beck 2019-01-29
Bilaga till tjänsteskrivelse om RUS 2019-2025
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29 § 4
Utdrag:

Region Jönköpings län
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Kf § 144 Förvärv av Eksjö Mattan 3 och 4
Dnr KLK 2019/15
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förvärv av fastigheterna Eksjö Mattan 3 och 4.
Ärendebeskrivning

Ägarna till Eksjö Mattan 3 och 4 har aktualiserat en eventuell försäljning av
fastigheterna för att möjliggöra en nybyggnation vid Abborravik i Eksjö.
Kommunfullmäktige har 2018-12-11 beslutat att sälja fastigheten Kråkeberg
1: 1 vid Abborravik till ägarna, projektering av byggnation har påbörjats.
Värdering av fastigheterna Mattan 3 och 4 har gjorts av Svefa. Köpeskillingen
blir 8,5 procent lägre än den värdering som gjorts. En bedömning har gjorts
att framtida hyresintäkter kommer att täcka fastigheternas driftskostnad. AB
Industribyggnader bedömer att fastigheterna är lämpliga utifrån näringslivets
behov.
Området där fastigheterna är belägna finns delvis eller helt på en gammal
täckt avfallsdeponi. Detta gör att det inte är lämpligt med framtida
tillbyggnationer på fastigheterna. Ansvaret för deponin är kommunens, vilket
gör att det är lämpligt för kommunkoncernen att ha rådighet över fastigheten.
Fastighetsägarna har framfört önskemål om att avvakta med en försäljning av
fastigheterna tills nybyggnationen vid Abborravik kan tas i bruk. En
avsiktsförklaring har upprättas mellan ägarna och AB Eksjö Industribyggnader
som reglerar försäljningen.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Ulf Svensson (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB beslut 2019-01-15 § 85
Tjänsteskrivelsen från Eksjö Industribyggnader, vd Margaretha Hedman
2019-01-14
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 6
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 145 Insatser för att bevara vårt kulturarv –
motion
Dnr KLK 2018/161
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02, § 232, att remittera motion från Jan
Lindholm till samhällsbyggnadsnämnden, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2019-03-21.
Jan Lindholm (M) föreslår i motionen att fullmäktige beslutar
- att uttala att Eksjö centrum är ett kulturarv som är unikt och värt att bevaras
till eftervärlden,
- att uttala att Eksjö kommun har ett särskilt stort ansvar då kommunen äger
och förvaltar flest fastigheter på Norra Storgatan,
- att när fullmäktige utser representanter i samarbetsorgan för utveckling av
centrum, särskilt ska beakta utsedda representanters kompetens, så att
dialogerna och besluten i samarbetsorganen gynnar utvecklingen och
stimulerar till fortsatta ansträngningar hos parterna.
Motionären framför att Eksjö kommun har ett kulturarv att förvalta till
kommande generationer och menar att kulturarvet inte enbart består i ett stort
antal trähus, utan ett levande och oförstört centrum som är unikt inte bara i
Sverige utan även i Europa. Vidare påtalar motionären att vad som gör Eksjö
så unikt är stadsmiljön med affärer i första planet och bostäder i övre planet.
Norra Storgatan har störst betydelse för Eksjö som kulturstad enligt
motionären och om inget görs för att bevara, och om fler affärer läggs ner eller
bara blir sommaröppna, och om fler butiker/salonger eller verksamhetslokaler
omvandlas till lägenheter, så består inte kulturvärdet.
Samhällsbyggnadssektorn informerar i skrivelse om det skydd som finns i
lagstiftning och byggnadsminnesförklaring och andra föreskrifter som finns för
den kulturhistoriska bebyggelsen. Eksjö kommun har ett stort ansvar för sitt
kulturarv, inte bara som fastighetsförvaltare genom Eksjöbostäder, Eksjö
kommunfastigheter, Stiftelsen Aschanska gården med flera, utan även som
tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighetens roll är att bevaka bevarandet av
bebyggelsen. Eksjö centrum är inte bara ovärderligt kulturarv, utan även en
viktig del av besöksnäringen, vilken är en av våra viktigaste näringsgrenar tack
vare besökare som vill uppleva gamla stan. Om denna gren av näringslivet
drabbas, påverkas även de andra samhälleliga funktionerna, såsom skola,
äldreomsorg och så vidare. Sammanfattningsvis är staden av högsta intresse för
Eksjö kommun, och de kvalitéer som stadens arv bär med sig ger Eksjö
kommun en fördel.
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I tjänsteskrivelsen anges även att utveckling av livet i och utanför husen inom
Eksjö stadskärna ständigt är i förändring. Verksamheter och organisationer
såsom Eksjö Handel, Fastighetsägarna, enskilda handlare och enskilda
fastighetsägare tillsammans med kommunen har ett stort gemensamt ansvar.
Eksjö stadsutveckling med företrädare för dessa är en samlande kraft för
samordning av utvecklingen i staden. I samtalet om stadens utveckling är
medborgarnas röst den viktigaste och att företrädarna, det vill säga politikerna,
därför har ett stort ansvar att föra dialogen. Huruvida ämnesspecifik
kompetens är nödvändig hos medverkande politiker i arbeten kopplade till
staden håller samhällsbyggnadschefen och stadsarkitekten inte med om. De
anser snarare att det är förmågan att förhålla sig i samspelet mellan tyckande
och profession i de aktuella frågorna som är avgörande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-12-12 § 245
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring 2018-12-12
Motion från Jan Lindholm 2018-09-17
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 7
Utdrag:

Jan Lindholm
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Kf § 146 Möjliggöra för ungdomar att bo kvar i
Eksjö under hela asylprocessen –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0068
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Erik Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i
ärendet.
Ärendebeskrivning
Föreningen Kvar i Eksjö genom Ingrid Åkesson Holmberg, framför i
medborgarförslag att Eksjö kommun tillsammans med ideella föreningen Kvar i
Eksjö och andra engagerande aktörer i civilsamhället ska möjliggöra för
ungdomarna att bo kvar i Eksjö kommun under hela asylprocessen. För
närvarande finns i kommunen 24 ensamkommande asylsökande ungdomar som
fått, eller inom kort kommer att få, lämna kommunens boende med omedelbar
verkan efter att de har fyllt 18 år.
Eksjö kommun är mycket positivt inställd till det arbete som föreningen Kvar i
Eksjö gör för dessa berörda ungdomar. Enligt Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, har staten ansvar för vuxna asylsökande, det vill säga
ensamkommande barn som fyller 18 år, och som är att betrakta som vuxna
asylsökande. Staten har det huvudsakliga ansvaret för mottagande av denna grupp.
Asylsökande vuxna har rätt till logi enligt lagen om mottagande av asylsökande LMA.
Kommunen har inte ansvar för boendefrågan. Behovet av boende tillgodoses
istället genom Migrationsverket. Men om politiken i kommunen beslutar att
boende ska erbjudas, kommer tjänstemännen att verkställa eventuellt stödboende,
familjehemsplaceringar, samt genom frivilligorganisationer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef Patrik Karlsson, 2019-01-10
Socialnämndens beslut 2019-01-16 § 3
Medborgarförslag från Ingrid Åkeson Holmberg, ordförande i
föreningen Kvar i Eksjö
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 8
Utdrag:

Ingrid Åkesson Holmberg
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Kf § 147 Taxor för vissa tjänster utförda av
räddningstjänsten
Dnr 2018-KLK0202
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten tar med stöd av beslut i kommunfullmäktige ut avgifter
för vissa serviceuppdrag som inte är räddningstjänst.
Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för
oktober månad år 2008 används som basindex. Vid negativt index bibehålls
tidigare pris.
Taxorna justeras enligt index 2018, som är 330,72. (Index för 2017 var
323,38) Uppräkningen ska anmälas till fullmäktige innan taxan träder i kraft.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets förslag till beslut 2018-12-11 § 215
Tjänsteskrivelse från räddningschef Micael Carlsson 2018-11-14
Förslag till Taxa för tjänster som utförs av räddningstjänsten
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 9
___________________________________________________________
Utdrag:

Räddningstjänsten
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Kf § 148 Taxor för tillsyn och tillstånd,
räddningstjänsten
Dnr 2018-KLK0201
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. Vidare tas avgift ut för tillståndsgivning avseende hantering av
brandfarliga och explosiva varor.
Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Som basindex
används oktober månad 2008 och utgångspris för år 2010 660 kr. Vid negativt
index bibehålls tidigare pris. Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 att höja
taxan med 150 kr per timma.
Index för 2018 är 330,72 vilket gör att timtaxan för 2019 blir 877 kr. Tidigare
taxa var 845 kr. Uppräkningen anmäls till fullmäktige innan taxan träder i kraft.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2018-12-11 § 216
Tjänsteskrivelse från räddningschef Micael Carlsson 2018-11-14
Förslag till Taxa för tillsyn och tillstånd, räddningstjänsten
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 10
___________________________________________________________
Utdrag:

Räddningstjänsten
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Kf § 149 Ersättning till förtroendevalda i Eksjö
kommun, komplettering
Dnr 2018-KLK0121
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera dokumentet ”Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun
2019-2022”, samt arvode till presidierna i kommunens helägda bolag” med
årsarvode för andre vice ordförande enligt nedan;
”att fastställa årsarvodet för andre vice ordförande i
- barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och
utvecklingsnämnden till 1 procent av kommunstyrelsens ordförandes (kso)
arvode,
- socialnämnden till 1,67 procent av kso arvode
- Eksjöbostäder AB/Byggnadsfirma Stridh & Son AB,
Eksjö kommunfastigheter AB och Eksjö Energi AB till 0,5 procent av
kso arvode.
-

Eksjö Elnät AB till 0,34 procent av kso arvode.

att andre vice ordförande, inom ramen för årsarvodet, ska fullgöra vissa
arbetsuppgifter och att ovanstående arvoden i övrigt ska hanteras i enlighet med
dokumentets riktlinjer.
att ovanstående gäller från och med 2019-01-01
att göra ändringar i de reglementen som kommunfullmäktige tagit beslut om
2018-06-14, § 128 (kommunstyrelsen) och § 129 (nämnderna), till följd av att
kommunfullmäktige 2018-12-11 § 116 beslutade att införa en andre vice
ordförande i samtliga nämnder, som det tidigare nämnda besluten omfattar, samt
att kommunstyrelsen 2019-01-07 § 1 beslutade att utse en andre vice ordförande
i ledningsutskottet.
Ulf Svensson (SD) Mats Svensson (SD), Urban Svensson (SD) och Claes
Blomqvist (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag
Arvoden fördelning 2018
Utdrag:

Respektive bolag
Kommunsekreteraren
Löneavdelningen
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Kf § 150 Ägardirektiv för Eksjö Stadshus AB,
Eksjöbostäder AB, Eksjö kommunfastigheter
AB, AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö Energi
AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB
Dnr 2019-KLK0056
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ägardirektiv 2020 för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö
kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö Energi AB och
Byggnadsfirma Stridh & Son AB, samt
att ägardirektiven föreläggs respektive bolag på årsstämma 2019-03-26.
Ärendebeskrivning
Ägardirektiv för kommunens helägda bolag har justerats med följande föreslagna
ändringar.
Eksjöbostäder AB; beslut om förändrade avkastningskrav togs av fullmäktige
2018-12-11. Lagrum ändras med anledning av förändringar i kommunallagen.
Eksjö Kommunfastigheter AB; beslut om förändrade avkastningskrav togs av
fullmäktige 2018-12-11. Lagrum ändras med anledning av förändringar i
kommunallagen. Vid nyproduktion och renovering ska övervägande om
användning av träprodukter göras.
Målsättning
Bolaget ska tillgodose att verksamhetslokaler finns att tillgå så kostnadseffektivt
som möjligt.
AB Eksjö Industribyggnader; Lagrum ändras med anledning av förändringar i
kommunallagen.
Eksjö Energi AB; endast redaktionella ändringar.
Byggnadsfirma Stridh & Son AB; Lagrum ändras med anledning av förändringar
i kommunallagen.
Eksjö Stadshus AB; Lagrum ändras med anledning av förändringar i
kommunallagen.
Ägardirektiven ska årligen fastställas vid bolagsstämman då direktiv med
eventuella förändringar redovisas av ägarens ombud.
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Beslutsunderlag
Eksjö Stadshus AB beslut 2019-01-15 § 81
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29 § 13
Ägardirektiv Eksjö Stadshus AB 2020
Ägardirektiv Eksjöbostäder AB 2020
Ägardirektiv Eksjö Energi AB2020
Ägardirektiv Eksjö kommunfastigheter AB 2020
Ägardirektiv AB Eksjö Industribyggnader 2020
Ägardirektiv Byggnadsfirma Stridh och son AB 2020
Utdrag:

Respektive bolag
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Kf § 151 Lokalt partistöd 2019
Dnr 2019-KLK0017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att partistödet för 2019 höjs till 16 422 kr i grundstöd och 9 894 kr per mandat.
att utbetalningen ska ske efter rekvirering, samt
att de partier som får partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för sitt avsedda ändamål. Redovisningen ska avse
perioden 1 januari till 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång.
Ärendebeskrivning
Syftet med partistödet är att stärka partiernas roll i den kommunala demokratin.
Det kommunala partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommunmedlemmarna.
Fullmäktige måste besluta, enligt antaget regelverk, om att de partier som får
partistöd ska redovisa att stödet har använts för sitt ändamål, det vill säga att
stärka partiets ställning i den lokala demokratin och lokala partiarbetet.
Redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnat till kommunen senast
30 juni.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-09-25, § 144, ska såväl grundstödet
som det mandatbundna stödet årligen justeras med KPI i augusti året innan.
Gällande regler innebär en höjning av partistödet för 2019 med 2,0 procent.
Bidraget ska avrundas uppåt till närmast 100 kr.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår därför att partistödet för 2019 höjs till
16 422 kr i grundstöd och 9 894 kr per mandat, och att utbetalning ska ske
snarast efter att ansökan kommit in.
Parti

Mandat

GrundMandatstöd
Summa
stöd
______________________________________________________________
S
13
16 422
128 622
145 100
C
10
16 422
98 940
115 400
M
9
16 422
89 046
105 500
KD
4
16 422
39 576
56 000
SD
6
16 422
59 364
75 800
MP
2
16 422
19 788
36 300
L
2
16 422
19 788
36 300
V
3
16 422
29 682
46 200
Totalt
616 600
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Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Ulf Bardh (C) att skrivningen i kommunstyrelsens förslag till beslut ändras enligt
följande.
att partistödet för 2019 höjs till 16 422 kr i grundstöd och 9 894 kr per mandat.
Vidare görs följande tilläggsyrkande;
att utbetalningen ska ske efter rekvirering, samt
att de partier som får partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för sitt avsedda ändamål. Redovisningen ska avse perioden
1 januari till 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
räkenskapsårets utgång.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Ulf Bardhs ändrings- och tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ulf Bardhs yrkanden och beslutar
således
att partistödet för 2019 höjs till 16 422 kr i grundstöd och 9 894 kr per mandat.
att utbetalningen ska ske efter rekvirering, samt
att de partier som får partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för sitt avsedda ändamål. Redovisningen ska avse perioden
1 januari till 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
räkenskapsårets utgång.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2019-01-16
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 14
Utdrag:

Kommunsekreteraren
Gruppledare kf
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Kf § 152 Eksjö kommuns arkivreglemente
Dnr 2018-KLK0197
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Eksjö kommuns arkivreglemente.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram förslag till nytt arkivreglemente som ersätter
kommunalt arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige 1995-06-15, § 151.
Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446)
intagna bestämmelserna om arkivvård, ska följande bestämmelser meddelade
med stöd av 16 § arkivlagen, gälla för den kommunala arkivvården inom Eksjö
kommun.
1 § Tillämpningsområde
2 § Myndighetens arkivansvar
3 § Arkivmyndigheten
4 § Redovisning av arkiv
5 § Informationshanteringsplan
6 § Rensning
7 § Bevaring och gallring
8 § Överlämnande
9 § Arkivbeständighet och arkivförvaring
10 § Utlåning
Beslutsunderlag
Arkivreglemente, antaget 1995-06-15
Eksjö kommuns arkivreglemente
Ledningsutskottets beslut 2018-12-11 § 213
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 15
__________________________________________________________
Utdrag:

Arkivansvarig
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Kf § 153 Hantering av uppdraget som
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Dnr 2019-KLK0022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna fördelning av arbetsuppgifter och arvoden enligt redovisad
överenskommelse från och med 2019-01-01 till och med 2019-06-30.
GunBritt Henning (S), Diana Laitinen Carlsson (S), Sebastian Hörlin (S),
Lennart Gustavsson (S), Ingegerd Axell (S), Birgitta Johansson (S), Kjell Axell
(S) Christina Bladh (S), Stig Axelsson (S), Jonas Nilsson (S), Bertil Granman (S),
Bo Bergvall (S) Simon Nordin (S), Johan Ragnarsson (V), Ami Fagrell (V),
Jürgen Beck (V), Ulf Svensson (SD) Mats Svensson (SD), Urban Svensson (SD)
och Claes Blomqvist (SD) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Uppdraget som 1:e vice kommunstyrelsens ordförande under innevarande
mandatperiod innehas av Markus Kyllenbeck och detta ansvar kan inte
delegeras. Markus Kyllenbeck har andra uppdrag som ibland kräver längre
tjänsteresor, även viss tid avsätts för att närvara i de östra kommundelarna.
Överenskommelse mellan Markus Kyllenbeck (M), Anders Gustafsson (M) och
Marie-Louise Gunnarsson (M) har träffats för perioden 2019-01-01 till och med
2019-06-30, som redovisas nedan.
För att kompensera för den rent tidsmässiga bortavaron och dels för att stärka
Markus Kyllenbeck i hans uppdrag, kommer Moderaterna att avdela tre personer
för att stödja Markus Kyllenbeck i hans roll som kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande (kso).
Anders Gustafsson kommer att stödja Markus Kyllenbeck med sin stora
politiska erfarenhet. Marie-Louise Gunnarsson kommer att stödja Markus
Kyllenbeck inom det sociala området, utöver hennes roll som ordförande i
socialnämnden. Ulf Björlingson kommer att stödja Markus Kyllenbeck med
allmänna frågor och praktisk hantering.
Samtliga tre personer sitter i kommunfullmäktige och är ledamöter eller ersättare
i kommunstyrelsen och ledningsutskottet. Det innebär att en stor del av
kommunikationen i denna grupp sköts automatiskt inom den etablerade
politiska organisationen.

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

35 (89)

Lön utgår inte för befattningen som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.
Istället utgår ett arvode som betalas ut per månad. Kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande arvoderas med 75 procent av kso arvode. För att spegla de olika
insatserna gäller följande fördelning av dessa 75 procent.
Markus Kyllenbeck
Anders Gustafsson
Marie-Louise Gunnarsson
Ulf Björlingson

Procent av kso arvode
51
8
8
8

Beslutsunderlag
Överenskommelse – Hantering utav uppdraget som 1:e vice ordförande
kommunstyrelsen, daterad december 2018
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 16
Utdrag:

Löneavdelningen
Markus Kyllenbeck
Anders Gustafsson
Marie-Louise Gunnarsson
Anders Gustafsson
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Kf § 154 Länsstyrelsen – Beslut om fördelning
av anvisningar 2019 till kommuner i Jönköpings
län
Dnr 2018-KLK0196
Beslut
Kommunfullmäktige beslutat
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar att fördelning av mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i
Jönköpings län (kommuntal) för kalenderåret 2019 ska ske enligt beslut.
En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning, att efter anvisning ta emot en nyanländ för
bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa förutsättningar.
Länstalet för Jönköpings län är 244 för 2019.
Länsstyrelsen ska, med hänvisning till 5 § förordning (2016:39) om mottagande
av vissa nyanlända invandrare för bosättning, besluta om fördelningen mellan
kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar
under ett visst kalenderår (kommuntal). Kommuntalen ska beslutas i förväg för
ett kalenderår i taget.
Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kommuntalen
revideras. Kommuntalen får också revideras under innevarande kalenderår efter
överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner,
under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet,
7 § förordning (2016:39).
För 2019 är det av Migrationsverket totala skattade mottagandet för Jönköpings
län 1 647 nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar med
uppehållstillstånd, varav 244 ska tas emot på anvisning. Detta beslut kan enligt 9
§ lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning,
inte överklagas.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2018-12-11 § 218
Länsstyrelsens fördelning av anvisningar år 2019
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 17
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Kf § 155 Jämställd fördelning av ekonomiskt
bistånd – motion
Dnr 2019-KLK0030
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning

Diana Laitinen Carlsson (S) framför i motion 2019-01-29 följande.
I dag är det stor variation på hur kommuner hanterar utbetalning av
ekonomiskt bistånd, såväl till svenska familjer som till nyanlända.
Socialdemokraterna, och inte minst det Socialdemokratiska kvinnoförbundet,
har under mycket lång tid verkat för att kvinnor ska bli ekonomiskt oberoende
som ett led i det så viktiga jämställdhetsarbetet.
Trots att vi nu läser 2019 kan inte jämställdheten tas för given, vi måste aktivt
arbeta med det varje dag! Det måste också vara kommunernas uppdrag att vara
tydliga ut mot allmänheten att det är jämställdhet man jobbar för.
Kommunerna ska arbeta utifrån att kunna uppnå Agenda 2030, och mål nr 5 är
att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Det är inte längre kontroversiellt att man i en relation har delad ekonomi. Att
ha en egen ekonomi är en enorm trygghet för alla människors självständighet
och möjlighet att känna sig ekonomiskt oberoende. Vi vet dock att många
kvinnor fortfarande är långt ifrån att kunna känna sig vare sig självständiga eller
ekonomiskt oberoende. Något som därför blir särskilt viktig är att kommunen
inte bidrar till att kvinnor blir eller förblir osjälvständiga på grund av bristande
kunskap och rutiner.
I Eksjö kommun är normalfallet att utbetalning av ekonomiskt bistånd sker till
en person, vilket företrädesvis är mannen. I vissa särskilda fall, i familjer där det
till exempel förekommit våld eller andra omständigheter, kan hushållet delas
och biståndet fördelas mellan två parter.
Självklart är det bra att biståndet fördelas när man vet att våld förekommit eller
om det finns andra särskilda omständigheter. Men det sker ju endast när sådana
förhållanden är kända, och så anser vi inte att kommunen ska agera i
jämställdhetens namn.
Kommunen, och dess handläggare, har ju ingen aning om hur samtliga
relationer ser ut i de familjer som erhåller ekonomiskt bistånd. En mängd
kvinnor blir misshandlade över lång tid utan att någon endaste person har
kännedom om det, inte ens den närmaste familjen.
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Utan en egen ekonomi blir det näst intill omöjligt för en kvinna att då lämna
ett destruktivt förhållande. Kommunen har ingen aning om vilka, eller hur
många kvinnor, som av olika anledningar som till exempel hedersförtryck, hålls
kontrollerade och blir bundna vid hemmet då de inte har någon ekonomisk
möjlighet att kanske ens köpa sina egna mensskydd, utan att behöva be
mannen om pengar och sedan vara tvungen att redovisa kvittot.
Detta är inget som Eksjö kommun av ska bidra till, vare sig av obetänksamhet
eller medvetet. Alla människor och alla kvinnor ska vara fria och ha möjlighet
att själva besluta över sina liv. Att ha möjlighet att förfoga över sin egen
ekonomi är själva grunden till detta.
Diana Laitinen Carlsson yrkar därför
-

att utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska delas lika mellan de vuxna i
hushållet.
att kvinnor säkerställs tillgång till ett eget bankkort som är knutet till det
bankkonto, till vilket deras ekonomiska medel betalas ut.
att detta omgående förs in i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.

Beslutsunderlag

Motion från Diana Laitinen Carlsson (S) 2019-01-29
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 156 Gatlampa vid Brännsmåla busshållplats
utmed riksväg 32 – medborgarförslag
Dnr 2019-KLK0028
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning

Arne Karlsson framför i medborgarförslag 2019-01-28 följande.
De boende i närområdet önskar en gatlampa vid busshållplats Brännsmåla. Det
finns kommunal belysning cirka 200 meter från hållplatsen via en nedgrävd
lågspänningskabel 50 m från hållplatsen utmed gamla vägen, som idag är
gångstig. Alternativ finns för att till en ringa kostnad få en belyst busshållplats.
I närområdet finns ett flertal barnfamiljer med idag 10 barn som inom några år
ska åka buss till skolan i Eksjö.
Vuxna undviker bussen vid mörker, på grund av att bussföraren vid möte inte
ser passagerare utan passerar. Detta trots att reflexväst används. Vägen är en
90-väg och på vintern är det mörkt, både till och från bussen.
Förslagsställaren har via telefonsamtal 2019-02-18 meddelat att Trafikverket
ska sätta upp en fartkamera vid aktuell plats. Det skulle därför vara bra med
samordning kring elarbetena.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Arne Karlsson 2019-01-28
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 157 Alltför tung trafikbelastning på
Breviksvägen – medborgarförslag
Dnr KLK 2019/68
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning

Sofia Fredlund Ugarph framför i medborgarförslag 2019-02-13 följande.
Något behöver göras då trafiken på Breviksvägen är alltför frekvent. Det är
hög belastning på vägen dygnets alla tider. Alla typer av fordon trafikerar
vägen, med en hög andel tung trafik bestående av bussar och lastbilar. Alla som
bor längs vägen utsätts för buller dygnets alla timmar.
De som bor närmast vägen får husen nedsmutsade av alla avgaser. Trappor
och fasader på husen utsätts för skakningar, då trafiken utanför är så mycket
tyngre och kör så mycket snabbare än vad vägen är anpassad för.
Förslagsställaren föreslår att vägen smalnas av på ett flertal ställen mellan
korsningen vid Tallvägen och korsningen vid Lillhemsgatan, för att begränsa
fartöverträdelser och förhindra framfart av tung trafik. Idag kör de flesta
fordon över angiven hastighet.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Sofia Fredlund Ugarph 2019-02-13
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 158 Förbjud genomfart för tung trafik på
Breviksvägen – medborgarförslag
Dnr KLK 2019/67
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning

Sofia Fredlund Ugarph framför i medborgarförslag 2019-02-13 följande.
Det är alltför hög belastning med tung trafik på Breviksvägen under dygnets
alla timmar. Trappor och fasader på husen närmast vägen utsätts för
skakningar då trafiken utanför är så mycket tyngre och kör så mycket snabbare
än vad vägen är anpassad för. Dels kör tunga lastbilar från det närliggande
industriområdet förbi dagligen, men det finns också många exempel på företag
vars lastbilar passerar frekvent.
Enligt förslagsställaren räcker det att titta ut genom fönstret när det vibrerar
lite extra i huset så upptäcker man något nytt eller välbekant tradingföretag
som valt just Breviksvägen som färdväg.
Förslagsställaren vill att genomfart av tung trafik på Breviksvägen bör
förbjudas. Idag kör lastbilar med leveranser till och från centrum.
Lastbilschaufförerna följer ofta Gps:en, och då är vägen via Ränneborg och
Breviksvägen mot centrum en aning kortare än vägen via, den för tung trafik
anpassade, Nässjövägen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Sofia Fredlund Ugarph 2019-02-13
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 159 Jorden behöver fler insekter - Eksjö
kommun kan hjälpa till genom att så/plantera
blommor/växter som hjälper insekterna hitta
nektar – medborgarförslag
Dnr KLK 2019/70
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning

Margareta Berg framför i medborgarförslag 2019-02-14 att kommunen inte ska
klippa gräsmattor och vägrenar där det inte är absolut nödvändigt. Låt kommunen
blomma! Förslagsställaren rekommenderar att vitklöver sås in vid nyanläggning
och att rondellerna görs till små ängar.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Margareta Berg 2019-02-14
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 160 Ändring av tidigare beslut avseende vice
ordförande för Eksjö Fordonsutbildning AB från
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr 2019-KLK0044
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med ändring av tidigare beslut 2018-12-11, § 105, formulera skrivningen så
- att till ledamot i Eksjö Fordonsutbildning AB utse Lars Ugarph (M), samt
- att till vice ordförande i Eksjö Fordonsutbildning AB föreslå Lars Ugarph
(M).
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-11, § 105, att utse Lars Ugarph till vice
ordförande i Eksjö Fordonsutbildning AB från och med ordinarie
bolagsstämma 2019, till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
Då det är bolagsstämman som utser vice ordförande, kan fullmäktige endast
föreslå att Lars Ugarph (M) utses till vice ordförande i Eksjö
Fordonsutbildning AB.
Utdrag:

Eksjö Fordonsutbildning AB
Lars Ugarph
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Kf § 161 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Karin Elardt (M)
Dnr 2019-KLK0006
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2018-01-24 godkänt avsägelsen från Karin Elardt (M)
som ersättare i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2019-02-05 att Rolf Abelsson (M) har utsetts
till ny ersättare i kommunfullmäktige från och med 2019-02-01 till 2022-10-14.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-24, § 122
Länsstyrelsens beslut 2019-02-01
----Utdrag:

Rolf Abelsson
Löneavdelningen
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Kf § 162 Avsägelse av uppdrag – Benjamin
Jangenfält (S)
Dnr 2019-KLK0059
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Benjamin Jangenfält (S), samt
att hos Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Benjamin Jangenfält (S).
Ärendebeskrivning
Benjamin Jangenfält (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
från och med 2019-02-28.
____________________________________________________________
Utdrag:

Benjamin Jangenfält
Länsstyrelsen
Löneavdelningen
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Kf § 163 Avsägelse av uppdrag – Benjamin
Jangenfält (S)
Dnr 2019-KLK0059
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna från Benjamin Jangenfält (S), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Benjamin Jangenfält (S) avsäger sig uppdragen som suppleant i Eksjö Energi AB
och Eksjö Elnät AB, från och med 2019-02-28.
____________________________________________________________
Utdrag:

Benjamin Jangenfält
Eksjö Energi AB
Eksjö Elnät AB
Löneavdelningen
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Kf § 164 Val av ny suppleant till Eksjöbostäder AB
efter Kristina Carlo (M)
Dnr KLK 2019/29
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant i Eksjöbostäder AB efter Kristina Carlo (M) utse Mats
Wissinger (M) från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
Ärendebeskrivning
Kristina Carlo (M) avsäger sig uppdraget som suppleant i styrelsen för
Eksjöbostäder.
Till ny suppleant nominerar Moderaterna Mats Wissinger (M).
Utdrag

Eksjöbostäder AB
Mats Wissinger

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

48 (89)

Kf § 165 Val av ny suppleant till Eksjö
kommunfastigheter AB efter Kristina Carlo (M)
Dnr KLK 2019/29
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant i Eksjö kommunfastigheter AB efter Kristina Carlo (M) utse
Mats Wissinger (M) från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
Ärendebeskrivning
Kristina Carlo (M) avsäger sig uppdraget som suppleant i styrelsen för Eksjö
kommunfastigheter AB.
Till ny suppleant nominerar Moderaterna Mats Wissinger (M).
Utdrag

Eksjö kommunfastigheter AB
Mats Wissinger
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Kf § 166 Val av ny suppleant till Byggnadsfirma
Stridh & Son AB efter Kristina Carlo (M)
Dnr KLK 2019/29
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant i Byggnadsfirma Stridh & Son AB efter Kristina Carlo (M)
utse Mats Wissinger (M) från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
Ärendebeskrivning
Kristina Carlo (M) avsäger sig uppdraget som suppleant i styrelsen för
Byggnadsfirma Stridh & Son AB.
Till ny suppleant nominerar Moderaterna Mats Wissinger (M).
Utdrag

Byggnadsfirma Stridh & son AB
Mats Wissinger
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Kf § 167 Val av 2 ledamöter i Eksjö Energi Elit AB
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i Eksjö Energi Elit AB utse Magnus Ilverhed och Kenneth
Revelj, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma
2023.
Utdrag

Eksjö Energi Elit AB
De valda
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Kf § 168 Val av ny suppleant i Eksjö Energi AB
från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/59
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till suppleant i Eksjö Energi AB efter Benjamin Jangenfält, utse Farhan
Maroufpour (S), från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag 2019-02-19
Utdrag

Eksjö Energi AB
Farhan Maroufpour
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Kf § 169 Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i
styrelsen för Stiftelsen Aschanska Gården i Eksjö
2019-2022
Dnr KLK 2019/93
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Aschanska Gården i Eksjö 2019-2022
utse
Jonas Nilsson
Ingbritt Martinsson
Monica Björlingson
att till ersättare för samma period utse
Anna-Lisa Lundvall
Eva Ekenberg
Ärendebeskrivning
Av statuten till stiftelsen Aschanska Gården framgår att Eksjö kommun utser tre
ledamöter jämte två suppleanter. Jönköpings läns museum utser två ledamöter
jämte en suppleant. Kulturchefen i Eksjö kommun och museichefen vid
Jönköpings läns museum är självskrivna ledamöter i styrelsen.
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Stiftelsen Aschanska gården
De valda
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Kf § 170 Val av 5 ledamöter och 3 ersättare i
Stiftelsen Prosten och Prostinnan Svenssons
Minnesfond 2019-2022
Dnr KLK 2019/93
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i Stiftelsen Prosten och Prostinnan Svenssons Minnesfond
2019-2022 utse
Agnetha Johansson
Ingbritt Martinsson
Kerstin Frisk
Inger Bergman
Lars-Åke Andersson
att till ersättare för samma tid utse
Marika Helm
Arne Carlsson
Elisabeth Johansson
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Stiftelsen Prosten och Prostinnan Svenssons Minnesfond
De valda
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Kf § 171 Val av 5 ledamöter och 3 ersättare i
Stiftelsen Tinnerstedtska fonden 2019-2022
Dnr KLK 2019/93
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i Stiftelsen Tinnerstedtska fonden 2019-2022 utse
Inge Danielsson
Lena Ivarsson
Anette Creutz
Sören Andersson
Tomas Svensson, samt
att till ersättare för samma tid utse
Leif Granlund
Kerstin Gustavsson
Roger Angenfelt
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Stiftelsen Tinnerstedtska fonden
De valda
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Kf § 172 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i
Stiftelsen Henrik och Signe Nilssons
Donationsfond 2019-2022
Dnr KLK 2019/93
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i Stiftelsen Henrik och Signe Nilssons Donationsfond 2019-2022
utse
Else-Marie Welander Brorsson
Lars Kyhlberg
Lars-Göran Lind
Carmen Nilsson
Anders Örmander, samt
att till ersättare för samma tid utse
Karin Kyllenbeck
Gertrud Ode
Magdalena Karlsson
Eva Andersson
Peter Lindholm
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Stiftelsen Henrik och Signe Nilssons Donationsfond
De valda
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Kf § 173 Val av en representant till Smålands
Turism AB 2019-2022
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till suppleant för Eksjö kommun i styrelsen för Smålands Turism AB utse
Urban Svensson (SD).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Smålands Turism AB
Urban Svensson

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

57 (89)

Kf § 174 Val av en ledamot till kommunrevisionen
2019-2022
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot i kommunrevisionen utse Mikael Andersen (MP).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Kommunrevisionen
Mikael Andersen
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Kf § 175 Val av 1 lekmannarevisor och 1 ersättare
i Eksjö Fordonsutbildning AB från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Eksjö Fordonsutbildning AB utse Thomas Lindström
(V), med ersättare Mikael Andersen (MP).
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag 2019-02-19
Utdrag:

Thomas Lindström
Mikael Andersen
Eksjö Fordonsutbildning AB

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

59 (89)

Kf 176 Val av 1 lekmannarevisor och 1 ersättare i
ITOLV AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till
och med ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i ITOLV AB utse Karin Elardt (M), med ersättare Stig
Andersson (S).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Itolv AB
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

60 (89)

Kf § 177 Val av 1 lekmannarevisor och 1 ersättare
i eksjö.nu AB från ordinarie bolagsstämma 2019
till och med ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i eksjö.nu AB utse LarsOlof Egbäck (KD), med ersättare
Marianne Löwgren (C).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

eksjö.nu
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

61 (89)

Kf § 178 Val av 1 lekmannarevisor och 1 ersättare
i Norra Smålands Energi AB från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Norra Smålands Energi AB utse Stig Andersson (S), med
ersättare Karin Elardt (M).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Norra Smålands Energi AB
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

62 (89)

Kf § 179 Val av 1 lekmannarevisor och 1 ersättare
i Erikshesters Vindpark AB från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Erikshesters Vindpark AB utse Stig Andersson (S), med
ersättare Karin Elardt (M).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Erikshesters Vindpark AB
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

63 (89)

Kf § 180 Val av 1 lekmannarevisor och 1 ersättare
i Luftbolaget i Topperyd AB från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Luftbolaget i Topperyd AB utse Stig Andersson (S), med
ersättare Karin Elardt (M).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Luftbolaget i Topperyd AB
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

64 (89)

Kf § 181 Val av 1 revisor och 1 ersättare i
Stiftelsen Aschanska gården i Eksjö 2019-2022
Dnr KLK 2019/92
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till revisor i Stiftelsen Aschanska gården i Eksjö utse Marianne Löwgren (C),
med suppleant Olle Sjöberg (L).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Stiftelsen Aschanska gården
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

65 (89)

Kf § 182 Val av 1 revisor och 1 ersättare i Teschs
Minnesfond 2019-2022
Dnr KLK 2019/92
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till revisor i Teschs Minnesfond utse LarsOlof Egbäck (KD), med ersättare
Marianne Löwgren (C).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Teschs Minnesfond
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

66 (89)

Kf § 183 Val av 2 revisorer och 2 ersättare i
Fonden Prosten och Prostinnan Svenssons Minne
2019-2022
Dnr KLK 2019/92
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till revisorer i Fonden Prosten och Prostinnan Svenssons Minne utse
Olle Sjöberg (L), och Marianne Löwgren (C),
samt till ersättare utse
LarsOlof Egbäck (KD), och Tore Sandh (SD).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Prosten och Prostinnan Svenssons Minne I Martinsson
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

67 (89)

Kf § 184 Val av 1 revisor och 1 ersättare för
Stiftelser, förvaltade av kommunen, 2019-2022
Dnr KLK 2019/92
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till revisor för Stiftelser förvaltade av kommunen, utse
LarsOlof Egbäck (KD), med ersättare Marianne Löwgren (C).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

68 (89)

Kf § 185 Val av 1 lekmannarevisor och en
ersättare i Eksjö Stadshus AB från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisorer i Eksjö Stadshus AB utse Stig Andersson (S), med
ersättare Karin Elardt (M).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Eksjö Stadshus AB
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

69 (89)

Kf § 186 Val av 1 lekmannarevisor och en
ersättare i Eksjö Energi AB från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Eksjö Energi AB utse Stig Andersson (S), med ersättare
Karin Elardt (M).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Eksjö Energi AB
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

70 (89)

Kf § 187 Val av 1 lekmannarevisor och en
ersättare i Eksjö Energi Elit AB från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Eksjö Energi Elit AB utse Stig Andersson (S), med
ersättare Karin Elardt (M).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Eksjö Energi Elit AB
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

71 (89)

Kf § 188 Val av 1 lekmannarevisor och en
ersättare i Eksjö Elnät AB från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Eksjö Elnät AB utse Stig Andersson (S), med ersättare
Karin Elardt (M).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Eksjö Elnät AB
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

72 (89)

Kf § 189 Val av 1 lekmannarevisor och en
ersättare i Smålands Bredband AB från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Smålands Bredband AB utse Stig Andersson (S), med
ersättare Karin Elardt (M).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Smålands Bredband AB
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

73 (89)

Kf § 190 Val av 1 lekmannarevisor och en
ersättare i Eksjöbostäder AB från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Eksjöbostäder AB utse Karin Elardt (M), med ersättare
Stig Andersson (S).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Eksjöbostäder AB
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

74 (89)

Kf § 191 Val av 1 lekmannarevisor och en
ersättare i Eksjö kommunfastigheter AB från
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Eksjö kommunfastigheter AB utse Karin Elardt (M),
med ersättare Stig Andersson (S).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Eksjö kommunfastigheter AB
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

75 (89)

Kf § 192 Val av 1 lekmannarevisor och en
ersättare i Byggnadsfirma Stridh & Son AB från
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Byggnadsfirma Stridh & Son AB utse Karin Elardt (M),
med ersättare Stig Andersson (S).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Byggnadsfirma Stridh & Son AB
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

76 (89)

Kf § 193 Val av 1 lekmannarevisor och en
ersättare i AB Eksjö Industribyggnader från
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i AB Eksjö Industribyggnader utse Stig Andersson (S),
med ersättare Karin Elardt (M).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

AB Eksjö Industribyggnader
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

77 (89)

Kf § 194 Val av 1 lekmannarevisor och en
ersättare i Skruven Fastighetsbolag i
Mariannelund AB från ordinarie bolagsstämma
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till lekmannarevisor i Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB utse Stig
Andersson (S), med ersättare Karin Elardt (M).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

78 (89)

Kf § 195 Val av 1 revisor och en ersättare i
Emilkraften ekonomisk förening från ordinarie
årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma
2023
Dnr KLK 2019/92
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till revisor i Emilkraften ekonomisk förening utse Marianne Löwgren (C), med
ersättare LarsOlof Egbäck (KD).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Emilkraften ekonomisk förening
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

79 (89)

Kf § 196 Val av 1 revisor och en ersättare i Eksjö
Stadsutveckling ekonomisk förening från
ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie
årsstämma 2023
Dnr KLK 2019/92
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till revisor i Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förening utse Marianne
Löwgren (C), med ersättare LarsOlof Egbäck (KD).
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Eksjö Stadsutveckling
De valda

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

80 (89)

Kf § 197 Val av ny suppleant i Eksjö Elnät AB från
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr KLK 2019/59
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till suppleant i Eksjö Elnät AB efter Benjamin Jangenfält, utse Farhan
Maroufpour (S), från ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-19
Utdrag:

Eksjö Elnät AB
Farhan Maroufpour

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

81 (89)

Kf § 198 Val av ledamöter och suppleanter i
eksjö.nu från ordinarie bolagsstämma 2019, till
och med ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i eksjö.nu utse:
Annelie Hägg (C)
Kristina Carlo (M)
Tord du Rietz
Maria Lund
att till suppleanter utse:
Magnus Berglund (KD)
Sebastian Hörlin (S)
Nina von Krusenstierna
Andreas Brantgården
att utse Kristina Carlo (M) till ledamot tillika vice ordförande i eksjö.nu.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Erik Johansson (C) att Kristina Carlo (M) utses till ledamot tillika vice
ordförande i eksjö.nu.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Erik Johanssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kristina Carlo (M) till ledamot tillika vice
ordförande i eksjö.nu.
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-27
Utdrag:

eksjö.nu
De valda
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

82 (89)

Kf § 199 Val av ledamöter och suppleanter i
Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB från
ordinarie bolagsstämma 2019, till och med
ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB utse
Jan Holmqvist (M)
Ulla Hägg (S)
Sten Eriksson (C)
att till suppleanter utse
Erling Johansson (C)
Bo Bergvall (S), samt
att till ordförande föreslå

Jan Holmqvist (M).

Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-27
Utdrag:

Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB
De valda
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

83 (89)

Kf § 200 Avsägelse av uppdrag – Diana Laitinen
Carlsson (S)
Dnr KLK 2019/86
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Diana Laitinen Carlsson (S), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Diana Laitinen Carlsson (S), avsäger sig nedanstående uppdrag från och med
2019-05-01:
Kommunstyrelsen – andre vice ordförande/oppositionsråd
Eksjö Stadshus AB – andre vice ordförande
Ledningsutskottet – andre vice ordförande
Krisledningsnämnden – andre vice ordförande
Internationella rådet – ledamot
Kommunala funktionshinderrådet – ersättare
Kommunala pensionärsrådet – ersättare
Tillfällig fullmäktigeberedning – ledamot
Länsstyrelsens jämställdhetsråd – ledamot
Emilkraften – ersättare
Eksjö Stadsutveckling AB - suppleant
____________________________________________________________
Utdrag:

Diana Laitinen Carlsson
Valberedningen
Personalavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

84 (89)

Kf § 201 Val av kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande till 2022-12-31
Dnr KLK 2019/86
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen efter Diana Laitinen Carlsson (S)
från 2019-05-01, utse Sebastian Hörlin (S).
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Ulf Svensson (SD) att Göran Augustsson (SD) utses till 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Ulf Svenssons
ändringsyrkande mot valberedningens förslag, varvid kommunfullmäktige beslutar
att utse Sebastian Hörlin till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslag från valberedningen 2019-02-28
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sebastian Hörlin
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

85 (89)

Kf § 202 Handlingsplaner och rutiner när det
kommer till hederskultur – motion
Dnr KLK 2019/64
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Diana Laitinen Carlsson (S) framför i motion daterad 2019-02-20 följande.
Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som begränsar personers
rättigheter, och frihet, med hänvisning till familjens heder. Hedersvåld definieras
ofta som våld mot en kvinna med motivet att hon har fläckat släktens heder och
rykte.
I de flesta kulturer är familjen den viktigaste delen av en persons liv. I många
länder är familjen rangordnad utifrån kön och ålder, där de unga är underordnade
de äldre och kvinnorna är underordnade männen. Den enskilda familjens status är
till största del beroende av familjens heder.
I sådana samhällen bedöms ofta mannens värde och status utifrån
familjetillhörighet och anseende, och mannens heder är i sin tur beroende av
familjemedlemmarnas uppförande. Särskilt viktig för familjens heder är de
kvinnliga familjemedlemmarnas sexualitet. Kvinnornas kyskhet utgör därmed
gränsen mellan heder och skam. Kvinnorna är med andra ord bärare av männens
och familjens heder.
Hedersrelaterat våld definieras ofta som våld mot en kvinna som utförs av hennes
make eller en manlig släkting. Det kännetecknas av att det både planeras och
utförs av släktingar till den drabbade, med motivet att kvinnan har fläckat
familjens heder.
Förtrycket yttrar sig i sin mildaste form genom att personen inte själv får
bestämma hur den ska klä sig eller vilka den ska umgås med. I sin mest extrema
form utsätts personen för fysiskt våld, i värsta fall med dödlig utgång. Om ett barn
kommer till skolan i slöja kan det vara ett tecken som bör uppmärksammas. Slöjan
är ett sätt att avköna kvinnan och dölja hår och byst för att inte attrahera män.
Detta innebär att små barn sexualiseras och det är olagligt att sexualisera barn
under 15 år i Sverige. Vad gäller religionsfriheten ska människor själva ha
möjlighet att ta ställning till det i en ålder då de är redo för det.
Även om pojkar och män ofta ges större frihet än kvinnorna riskerar också de att
utsättas för hedersvåld och tvångsgifte om de bryter mot rådande normer. Det är
också pojkarna och männen som har till uppgift att bevaka och kontrollera sina
kvinnliga familjemedlemmar, och om de inte uppfyller dessa krav kan de själva
drabbas av våld och förtryck. Det är en hård press på en ung pojke.
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Kommunfullmäktige

2019-02-28

Sammanträdesdatum

86 (89)

Homo-, bi- och transsexuella personer som lever inom hederskulturer är särskilt
utsatta. Inom vissa samhällen anses det vara fel, eller rent av olagligt, att bli kär i
någon av samma kön. Därför ökar risken för att utsättas för utfrysning och våld
om man avviker sexuellt från samhällets normer.
Det finns samband mellan hedersrelaterat våld och förtryck och äktenskap mot en
persons vilja. Föräldrar och släktingar tvingar i dessa fall en person att gifta sig
genom att hota eller använda våld. I vissa fall luras barn och unga att åka
utomlands, för att där bli gifta mot sin vilja.
Enligt Ungdomsstyrelsens kartläggning ”Gift mot sin vilja” riskerar idag omkring
70 000 ungdomar i Sverige att bli gifta mot sin vilja. När en person tvingas gifta
sig mot sin vilja genom påtryckningar, våld och hot utsätts personen för
oacceptabla påtryckningar som är förbjudna enligt lag i Sverige.
Vi vet att antalet bortförda barn ökar varje år. Enligt UD:s siffror var det 60
ärenden under 2017 och siffran ökade till 100 ärenden under 2018. I Sverige är det
olagligt med barnäktenskap, men ändå har vi minst 132 barn i Sverige som är
gifta.
Hedersförtryck och hedersrelaterat våld är tack och lov inte något generellt, de
allra flesta tar avstånd från det, men det finns vissa grupper och kulturer där detta
lever kvar och naturligtvis förekommer detta också här i Eksjö kommun.
Frågan om hedersförtryck och hedersvåld omnämns inte i vare sig Barn-och
ungdomspolitiska programmet eller i skolornas likabehandlingsplaner. Så inte
heller i vårt integrationspolitiska program.
Motionären kan inte heller hitta något dokument för Sociala sektorn som belyser
den här problematiken. Inga handlingsplaner, eller rutiner. Inte heller några
gemensamma rutiner för skolan och socialen tycks finnas.
I Handlingsplanen för trygghet och säkerhet omnämns begreppet hedersrelaterat
våld på en ynka rad och där står att kommunledningskontoret ansvarar för ”årliga
aktiviteter tillsammans med andra aktörer som bland annat belyser hedersrelaterat
våld, rasism och hbtq-frågor”. Detta för att uppnå att målet om att alla
människors lika värde ska stärkas genom ett aktivt värdegrundsarbete utifrån ett
normkritiskt perspektiv.
Flickor och unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld blir isolerade och
hindrade från att ingå i ett socialt sammanhang. Det är vår plikt och skyldighet att
inte lämna dem i sticket.
Diana Laitinen Carlsson yrkar därför:
- Att en sektorsövergripande kommunal handlingsplan gällande
hedersrelaterat våld och förtryck tas fram
- Att rutiner gällande hedersrelaterat våld och förtryck tas fram i Barn-och
utbildningssektorn
- Att rutiner gällande hedersrelaterat våld och förtryck tas fram i Sociala
sektorn
- Att gemensamma rutiner gällande hedersrelaterat våld och förtryck tas
fram för de ovannämnda sektorerna
- Att elevhälsan i sina samtal med nya elever berör ämnet och att en årlig
elevenkät genomförs där dessa frågor hanteras som ett eget område.
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Att samtlig personal inom elevhälsa, förskola-skola, öppna förskolan och
vuxenskolan, samt inom hemsjukvården och övriga sociala sektorn får
relevant utbildning inom området hedersförtryck och hedersrelaterat våld.
Att tillväxt- och utvecklingssektorn tar fram rutiner för- och erbjuder
utbildningar gällande hedersrelaterat våld och förtryck för de föreningar
med ungdomsverksamhet som uppbär bidrag från kommunen.
Att kommunen bistår med obligatorisk samhällsintroduktion där
information om dessa frågor ingår, via Vuxenskolan och SFI
Att utbildning gällande hedersrelaterat våld och förtryck blir ett naturligt
inslag i föräldrautbildning och att kommunen också lyfter den frågan i
samarbetet med regionen.
Att begreppet heder/hedersförtryck/hedersvåld särskiljs som ett eget
begrepp för Eksjö kommun och inte läggs in som en del av begreppet
”våld i nära relationer”, då hederskulturen är så mycket mer komplex än
så.

Beslutsunderlag
Motion från Diana Laitinen Carlsson (S) 2019-02-20
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 203 Avverka granarna i Vildparken –
medborgarförslag
Dnr KLK 2019/69
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Christer Adolfsson, Eksjö framför i medborgarförslag daterat 2019-02-20
att de gamla stora, "fula" granarna i Vildparken bör avverkas, både ur
säkerhetssynpunkt, men främst ur estetisk synvinkel. Ersätt dem med lövträd,
kanske fruktträd som blommar fint på våren! Gamla granar har vi så det räcker i
skogen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Christer Adolfsson 2019-02-20
Utdrag:

Kommunstyrelsen

