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Mats Danielsson (M), ordförande
Jan Nilsson (C) tjänstgörande ersättare för Ingbritt Martinsson (C)
GunBritt Henning (S)
Diana Laitinen Carlsson (S)
Lennart Nilsson (C)
Tomas Erazim (M)
Ulf Svensson (SD)
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Annelie Hägg (C)
Annelie Sjöberg (M)
Johan Starck (S)
Johan Ragnarsson (V)
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Sven-Olov Lindahl (L)
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Bo Ljung (KD)
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Kjell Axell (S)
Elisabeth Werner (SD)
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Markus Kyllenbeck (M) tjänstgörande ersättare för Marie-Louise Gunnarsson (M)
Ingrid Ottosson (S) tjänstgörande ersättare för Stig Axelsson (S)
Ulf Bardh (C)
Mats Svensson (SD)
Magnus Berglund (KD)
Ami Fagrell (V)
Ulf Björlingson (M)
Jonas Nilsson (S)
Julia Liderfelt (C)
Bertil Granman (S)
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Helena Möller (SD)
Micael Carlsson (L)
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Birgitta Liljerås Larm (KD) tjänstgörande ersättare för Roddy Brun (KD)
Eva Ekenberg (MP)
Kristina Carlo (M)
Bo Bergvall (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S)
Sandra Mulaomerovic (C)
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Jürgen Beck (V)
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Övriga närvarande

Britt-Marie Vidhall, Höglandets samordningsförbund, § 205
John Pettersson, Eksjö Energi AB, § 206
Maria Lund, Eksjö kommunfastigheter AB, § 206

Tjänstemän

Marie Larsson, kommunsekreterare, föredragande
Tord du Rietz, kommundirektör
Karin Höljfors, ekonomichef, §§ 208-210

Utses att justera

Magnus Berglund (KD) och Ami Fagrell (V)

Justeringens plats
och tid

Stadshuset Eksjö, 2019-03-28 kl. 16.00
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Kf § 204 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Vid föregående sammanträde 2019-02-28 ställde L-E Björck en fråga gällande
Albert Engströmutställningen på Eksjö museum, som Maria Havskog (C),
ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnde besvarar vid dagens
kommunfullmäktige.
Utställningen på Eksjö museum skapade stort rabalder på sociala medier genom att
någon publicerat en bild, tagen ur sitt sammanhang från Eksjö museum och
anklagat utställningen för att vara rasistisk. Personalen valde då att ta ner hela
bildserien, men har senare återställt bildutställningen under namnet – Tidens tankar
kring ras.
Utifrån den uppkomna situationen, där personalen kände sig utsatt, har en
handlingsplan tagits fram som beskriver vad som gäller när personal känner sig
hotad.
Då inga ytterligare frågor ställs, förklarar ordföranden frågestunden avslutad.
-----
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Kf § 205 Höglandets Samordningsförbund,
information
Beslut

Inga beslut fattas.
Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde deltar förbundschef Britt-Marie Vidhall och informerar
om förbundets verksamhet.
Lagen om finansiell samordning gör det möjligt för Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt inom
rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund som kan driva och finansiera verksamhet och insatser inom
rehabiliteringsområdet. Höglandets samordningsförbund bildades 2011.
Förbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
När myndigheter samverkar och samordnar insatser och kunnande kan de
samlade resurserna användas på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt för
individen.
Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som
utförs av huvudmännen och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller
förbättra, förmågan att arbeta/studera. Förbundet driver ingen egen verksamhet
utan står för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Lagstiftningen
förkortas ibland Finsam.
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Kf § 206 Helägda kommunala bolag – information
Beslut

Inga beslut fattas.
Ärendebeskrivning

Vd i kommunens helägda bolag informerar om verksamheten för 2018.
Vid dagens sammanträde lämnas redovisning från
- Eksjö Stadshus AB, Tord du Rietz, VD
- AB Eksjö Industribyggnader, Tord du Rietz, kommundirektör
- Eksjö Energi AB, John Pettersson, VD
- Eksjö Elnät AB, John Pettersson, VD
- Eksjö Energi Elit AB, John Pettersson, VD
- Eksjöbostäder AB, Maria Lund, VD
- Eksjö kommunfastigheter AB, Maria Lund, VD
- Byggnadsfirma Stridh & Son AB, Maria Lund, VD
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Kf § 207 Årsredovisning med revisionsberättelser
för kommunens hel- och delägda bolag
Dnr KLK 2019/99
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018,
samt
att ge ombuden i uppdrag att vid kommande årsstämmor godkänna resultatoch balansräkningar och bevilja styrelse och vd i respektive bolag,
ansvarsfrihet.
Diana Laitinen Carlsson (S), Annelie Hägg (C), Annelie Sjöberg (M), Johan
Starck (S), Ingegerd Axell (S), Maria Havskog (C), Christina Bladh (S), Markus
Kyllenbeck (M), Ulf Bardh (C), Magnus Berglund (KD), Ulf Björlingson (M),
Julia Liderfelt (C), Bertil Granman (S), Jes Suhr (M), Stellan Johnsson (C), Bo
Bergvall (S), Lars Ugarph (M) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av
jäv.
Ärendebeskrivning

Årsredovisningar har upprättats vid respektive bolag i koncernen Eksjö Stadshus
AB. Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen Eksjö Stadshus AB,
Byggnadsfirma Stridh & Son AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter
AB, Eksjö Energi AB med dotterbolagen Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi Elit
AB, samt AB Eksjö Industribyggnader med delägda Skruven Fastighetsbolag i
Mariannelund AB och de delägda bolagen Eksjö Fordonsutbildning AB och Itolv
AB. Därefter har även koncernredovisning sammanställts för bolagskoncernen.
Koncernens resultat efter skatt var 38,6 mnkr (72,8 mnkr) och soliditeten har ökat
från 20,8 procent 2017 till 21,2 procent 2018.
I koncernens resultat ingår försäkringsersättning om 37 mnkr utbetalt till
Byggnadsfirma Stridh & Son AB.
Beslutsunderlag

Årsredovisning och koncernredovisning för Eksjö Stadshus AB 2018
Årsredovisning Eksjö Kommunfastigheter AB 2018
Årsredovisning Eksjö Industribyggnader 2018
Årsredovisning Byggnadsfirma Stridh & Son AB 2018
Årsredovisning Eksjöbostäder AB 2018
ESAB beslut 2019-03-12, § 102
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-21, § 82
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
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Kf § 208 Årsredovisning Eksjö kommun 2018 information
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Eksjö kommun redovisar för 2018 ett negativt resultat, -9,8 mnkr. Föregående års
resultat var ännu lägre, -25,9 mnkr. Huvudsakligen beror underskottet på att
sektorernas verksamheter haft högre nettokostnader än budget.
Kommunen uppfyller inte det lagstadgade balanskravet 2018. Inte heller 2017
uppfylldes balanskravet. Kommunen har därmed ett ackumulerat
balanskravsunderskott som ska återställas inom tre år från året det uppkom.
Den samlade bedömningen av de finansiella målen och verksamhetsmålen, är att
måluppfyllelsen inte uppnår det som kommunfullmäktige satt upp som krav för
god ekonomisk hushållning i Eksjö kommun.
Åtgärder har vidtagits under 2017 och 2018 för att minska underskotten och nå en
ekonomi i balans. Positivt är att både underskottet för årets resultat och
verksamheternas nettokostnad har minskat 2018. Det har också varit en positiv
utveckling att nettokostnaderna ökat mindre än skatteintäkterna 2018, vilket krävs
för att resultatet ska bli positivt och kommunens ekonomi åter ska nå balans.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018, Eksjö kommun

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

10 (63)

Kf § 209 Balanskravsutredning och återställande
av negativt balanskravsresultat
Dnr KLK 2019/100
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta följande åtgärdsplan för att återställa det negativa balanskravsresultatet
2018 om -12,0 mnkr i enlighet med 11 kap. 12 § Kommunallagen: Återställandet
av balanskravsresultatet de närmaste tre åren ska ske genom positiva resultat i
antagen budget 2019-2021, respektive år ska överskotten minst vara:
•
•
•

2019 + 27,0 mnkr
2020 + 27,6 mnkr
2021 + 28,3 mnkr

att konstatera att med de negativa resultaten 2017 och 2018 behöver budgeterat
resultat 2020-2022 överstiga 2 procent med sammanlagt 1,9 procent, fördelat på
de 3 åren i planperioden för att uppfylla de av kommunfullmäktige antagna regler
för god ekonomisk hushållning som innebär att resultatet över 10 år ska uppnå
minst 1,8 procent av skatteintäkter och bidrag.
Ärendebeskrivning

Balanskravsutredning ska redovisas i årsredovisningen, 4 kap. 3 a § KRL. Vid
negativt resultat ska kommunfullmäktige anta en åtgärdsplan för hur det negativa
underskottet ska återställas de närmaste tre åren i enlighet med 11 kap. 12 § KL.
2013-2016 har avsättning till resultatutjämningsreserv skett av överskottet som
överstiger 2 procent av skatteintäkter och bidrag och den totala avsättningen till
resultatutjämningsreserven uppgår till 19,2 mnkr, vilket efter bokslut 2016 var
maximal resultatutjämningsreserv i enlighet med kommunfullmäktiges regler för
god ekonomisk hushållning och motsvarade 2 procent av skatteintäkter och
bidrag inklusive resultatutjämningsreserv.
2017 var balanskravsresultatet negativt och ingen avsättning kunde göras. 2018
Resultatutjämningsreserven kan inte nyttjas i bokslut 2017 för att minska behovet
av återställande av resultatet då kriteriet för lågkonjunktur eller
befolkningsminskning inte är uppfyllt.
Resultatutredningen 2018 är enligt följande:
Resultatutredning
Årets resultat

2018

2017

2016

-9,8

-25,9

39,1

-2,1
-12,0
0,0
-12,0

-0,3
-26,3
0,0
-26,3

-1,3
37,8
-15,1
22,7

-19,2
-20,7

-19,2
-19,8

-19,2
-19,2

Avstämning balansk rav:
Reavinster avyttring anläggningstillgångar
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
Ackumulerad RUR

Max RUR (2% av skatteintäkter och bidrag)
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Kommunfullmäktige ska fastställa en åtgärdsplan för att återställa det negativa
balanskravsresultatet om 12,0 mnkr de närmaste tre åren. Kommunfullmäktige
har fastställt budget och verksamhetsplan för åren 2019-2021 som innebär
ackumulerade positiva resultat om totalt 82,9 mnkr, vilket överstiger 2017 och
2018 års negativa balanskravsresultat. Enligt budget och verksamhetsplanen ska
överskotten per år vara:
•
•
•

2019 + 27,0 mnkr
2020 + 27,6 mnkr
2021 + 28,3 mnkr

Åtgärdsplanen föreslås innebära att överskotten ska vara i enlighet med fastställd
budget och verksamhetsplan för 2019-2021. Nedanstående tabell visar hur
planerat återställande av negativt balanskravsresultat 2017 och 2018 kan ske:
Årets
Balanskravsresultat resultat
Ej återställda resultat
från 2017
-25,9
-26,3
från 2018
-9,8
-12,0
Totalt att återställa
-38,3
Resultat utöver återställande
Totalt budgeterat resultat

Planerat återställande inom 3 år
2019

2020

26,3
0,7
27,0

0
11,3
11,3
16,3
27,6

27,0

2021 Totalt

0
0,0
28,3
28,3

26,3
12,0
38,3
44,6
82,9

Det negativa balanskravsresultatet från 2017 kan med fastställd budget återställas
2019 om budgeten följs. Det negativa balanskravsresultatet från 2018 kan
återställas 2019-2020 om fastställd budget följs. De negativa resultateten är då
återställda ett år före krav på återställande och det finns 44, 6 mnkr i reserv om
budgeterat resultat inte uppnås 2019-2021.
Kommunfullmäktige har fastställt regler för god ekonomisk hushållning i
kommunen som är mer långtgående än lagens krav på återställande av underskott.
Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god ekonomisk
hushållning sett ur en tioårsperiod vara i snitt minst 1,8 procent per år. Det
betyder att bokslut 2013-2018 ska tillsammans med budget 2019-2022 vara 1,8
procent. För att det ska uppnås krävs att budget 2020-22 överstiger 2 procent med
totalt 1,9 procent fördelat på de tre åren i planperioden, i nedanstående exempel
är dessa 1,9 procent fördelat med 0,5 procent vardera åren 2020-2021 och med
0,9 procent år 2022:
Bokslut
2013 2014

Budget
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 Snitt 10 år

Resultat i mnkr 18,5 17,9 20,2 39,1 -25,9
-9,8 27,0 27,6 28,3 32,8
Resultat i %
2,2% 2,1% 2,3% 4,1% -2,6% -1,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,9%
Mål:

17,6
1,8%
1,8%
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2019-02-15
Ledningsutskottets beslut 2019-02-20--21, § 23
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-21, § 83
__________________________________________________________
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
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Kf § 210 Överföring av avvikelser i driftbudget och
återstående anslag och investeringsbudget
Dnr KLK 2019/101
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att förändra reglerna för resultatfond enligt följande:
att om en sektor (eller motsvarande) har negativ resultatfond ett år ska belopp
motsvarande 1/3 av det årets negativa resultatfond beviljas som avskrivning de
kommande 3 åren om sektorn uppnår budgetbalans, dock längst till dess att
sektorns resultatfond inte längre är negativ.
att skriva av 252 tkr av överförmyndarens resultatfond i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22, § 50, då överförmyndaren uppnått
budgetbalans 2018.
att tillfälligt kommunstöd om 1 024 tkr, avseende ensamkommande 18 år och
äldre, fördelas med 665 tkr till barn- och ungdomssektorn, 312 tkr till sociala
sektorn och 47 tkr till överförmyndaren.
att sociala sektorns negativa avvikelse om 14 612 tkr på grund av
försäkringskassans förändrade regelverk inte överförs till sociala sektorns
resultatfond.
att i övrigt överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond.
att om överförmyndarnämnden uppnår budgetbalans 2019-2020 skrivs den
negativa resultatfonden av med 252 tkr per år, dock längst till dess resultatfonden
inte är negativ.
att om sociala sektorn uppnår budgetbalans 2019-2021 skrivs den negativa
resultatfonden av med 20 189 tkr per år, dock längst till dess resultatfonden inte är
negativ.
att om barn- och ungdomssektorn uppnår budgetbalans 2019-2021 skrivs den
negativa resultatfonden av med 7 107 tkr per år, dock längst till dess
resultatfonden inte är negativ.
att om revisionen uppnår budgetbalans 2019-2021 skrivs den negativa
resultatfonden av med 6 tkr per år, dock längst till dess resultatfonden inte är
negativ.
att 2019 tilläggsbudgetera 19 162 tkr av återstående investeringsbudget 2018 med
fördelning enligt följande:
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadssektorn
Barn- och ungdomssektorn
Sociala sektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn

+ 4 635 tkr
+ 7 366 tkr
+ 1 974 tkr
+ 3 082 tkr
+ 2 105 tkr
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Ärendebeskrivning
Eksjö kommuns resultat för 2018 är negativt, -9,8 mnkr. Underskottet avviker
med 20,2 mnkr från det budgeterade resultatet på 10,3 mnkr.
Årets resultat motsvarar -1,0 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är lägre
än det resultatmål på +1,0 procent som budgeterades för 2018.
Förvaltningen/sektorerna har bedrivit verksamhet för netto 1 029,3 mnkr, vilket
är 29,1 mnkr mer än budgeterat (inklusive resultatfond). Kostnaden för pensioner
har också överskridit budget med 9,1 mnkr och anslag för personal med 0,3 mnkr.
Sektorernas och pensionskostnadernas budgetunderskott vägs upp av:
• anslag för kommunstyrelsens oförutsedda behov, integrationsinsatser och
utvecklingsanslag lämnar ett överskott om 5,4 mnkr mot budget
• vinst från försäljning av fastigheter lämnar ett överskott om 2,1 mnkr
• överskott från exploatering 0,4 mnkr
• finansiella intäkter/ränta pensioner lämnar ett överskott om 1,5 mnkr mot
budget
• Skatteintäkter och bidrag översteg budget med 7,3 mnkr, däri ingår statsbidrag
för stimulans av bostadsbyggande och för asylsökande över 18 år.
Regler för överföring till resultatfond och förslag till förändring
Enligt kommunfullmäktiges regler ska sektorerna redovisa den avvikelse som
begärs överförd till resultatfond.
Avvikelserna analyseras i samråd med ekonomiavdelningen som upprättar förslag
till bokslutsberedningen om överföring. Kommunfullmäktige beslutar om
överföringen. Det är sektorns totala avvikelse som regleras, inte enskilda
verksamheters resultat.
Huvudregeln är att över-/underskott förs till sektorns resultatfond. Underskott
ska täckas de kommande 3 åren. Sektorns resultatfond är begränsad till 5 procent
av sektorns bruttobudget.
Avsteg från reglerna till resultatfond och maxbelopp ska alltid motiveras.
Förslag till förändring av reglerna för avskrivningsplan
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen, 2018-03-06 §48, att göra en översyn
av reglerna för avskrivningsplan.
Nuvarande regler innebär att om sektorns underskott i resultatfonden motsvarar 5
procent av sektorns bruttobudget ska en avbetalningsplan upprättas och fastställas
av kommunfullmäktige. Bakgrunden till uppdraget var att en sektor med stort
underskott men inte så stort som 5 procent av bruttobudgeten kunde uppleva det
orättvist att om man har ett större underskott kan det bli avskrivet på tre år annars
får man arbeta in det själv med överskott. Regeln kan innebära felaktiga
incitament till att öka sitt underskott för att det ska uppnå 5 procent vilket är
kriteriet för att få en upprättad avskrivningsplan.
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För att undvika felaktiga incitamentet föreslås att beloppsgränsen för att få en
negativ resultatfond tas bort. Istället föreslås att om en sektor har negativ
resultatfond ett år ska belopp motsvarande 1/3 av det årets negativa resultatfond
beviljas som avskrivning de kommande 3 åren om sektorn uppnår budgetbalans,
dock längst till dess att sektorns resultatfond inte längre är negativ.
Begäran om och förslag till överföring av resultat 2018 till resultatfond
Ekonomiavdelningens övergripande ställningstagande:
Huvudregeln följs i möjligaste mån. Täckning sker inte för volymförändringar från
fastställd budget till årets utfall, volymförändringar får hanteras inom budgetram
innevarande år men tas upp med aktuella volymer i kommande budgetprocess.
Enskilda verksamheter täcks enbart vid synnerliga skäl.
Under 2018 erhöll kommunen tillfälligt kommunstöd (statsbidrag) för asylsökande
ensamkommande över 18 år. För 2018 har regeringen beslutat om tillfälligt
kommunstöd vid två tillfällen, totalt 395 mnkr. Fördelningen till Eksjö kommun
är 1024 tkr. Detta bidrag redovisas som generellt statsbidrag från staten och
föreslås tillfalla de verksamheter som haft kostnader för målgruppen. En
genomgång av vilka kommunala verksamheter som haft kostnader till målgrupper
har gjorts och redovisats till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har beslutat (Ks
§ 262, 2018-10-30) att tillfälligt kommunstöd om 1024 tkr, avseende
ensamkommande 18 år och äldre, ska fördelas till kommunens verksamheter och
att fördelning mellan sektorerna hanteras i samband med bokslutet 2018.
Förslaget är att tillfälligt kommunstöd om 1024 tkr, avseende ensamkommande 18
år och äldre, fördelas med 665 tkr till barn- och ungdomssektorn, 312 tkr till
sociala sektorn och 47 tkr till överförmyndaren.
Vid negativa resultatfonder föreslås att avskrivningsplan upprättas för de
kommande 3 åren om sektorerna uppnår budgetbalans i enlighet med förändrade
regler för avskrivningsplan
Politisk verksamhet -37 tkr
Ekonomiavdelningen föreslår:
Att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond.
Överförmyndarnämnden, +92 tkr
Överförmyndaren har begärt att tillfälligt kommunstöd för ensamkommande 18
år och äldre om 47 tkr ska tillföras överförmyndarens resultatfond samt att då
överförmyndaren uppnått budgetbalans 2018 ska 252 tkr avskrivas ifrån
resultatfonden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22, § 50.
Om avvikelsen förs till resultatfond kommer överförmyndarnämndens
resultatfond att innehålla ett underskott som överstiger 5 procent av
bruttobudgeten och en avskrivningsplan ska upprättas.
Ekonomiavdelningen föreslår:
Att skriva av 252 tkr av överförmyndarens resultatfond i enlighet med beslutet av
kommunfullmäktige 2018-03-22, § 50, då överförmyndaren uppnått budgetbalans
2018.
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Att av tillfälligt kommunstöd om 1024 tkr fördelas 47 tkr till överförmyndaren.
Att överföra övriga avvikelser i driftbudget till resultatfond.
Att om överförmyndarnämnden uppnår budgetbalans 2019-2020 skrivs den
negativa resultatfonden av med 252 tkr per år, dock längst till dess resultatfonden
inte är negativ.
Revisionen -78 tkr
Med årets avvikelse är revisionens resultatfond -17 tkr och med föreslagna regler
för avskrivningar ska avskrivning med 1/3 göras om revisionen uppnår
budgetbalans 2019-2021, dock längst till dess att resultatfonden är positiv.
Ekonomiavdelningen föreslår:
Att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond.
Att om revisionen uppnår budgetbalans 2019-2021 skrivs den negativa
resultatfonden av med 6 tkr per år, dock längst till dess resultatfonden inte är
negativ.
Kommunledningskontoret +1 572 tkr
Inget avsteg från huvudregeln är begärd.
Ekonomiavdelningens förslag:
Att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond.
Samhällsbyggnadssektorn -4 196 tkr
Sektorn begär att del av kostnaderna för vinterväghållning inte överförs till
resultatfond. Kostnaden för vinterväghållning uppgick till 9 474 tkr, vilket var 6
674 tkr högre än budget. Sektorn föreslår att delar av underskottet ska täckas av
övriga verksamheters överskott och att resterande del för vinterväghållningen,
motsvarande 4 196 tkr inte överförs till sektorns resultatfond.
Ekonomiavdelningens förslag:
Kostnaden för vinterväghållning föreslås att hanteras enligt huvudregeln, att
underskott följer med till kommande år, volymförändringar under innevarande år
täcks inte.
Vid bokslutet 2016 beslöts att samhällsbyggnadssektorns resultatfond får
överskrida den maximala gränsen för resultatfonden motsvarande skogens
överskott. Skogens överskott 2016 var 771 tkr, 2017 1 653 tkr och 2018 551 tkr,
totalt ackumulerat 2 975 tkr. Sektorns resultatfond får vid behov överskrida den
maximala gränsen för resultatfonden med det ackumulerade överskottet för
skogen. Med årets resultat är det dock inte aktuellt att resultatfonden når den
gränsen.
Att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond.
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Barn och ungdomssektorn -6 358 tkr
Inget avsteg från huvudregeln är begärd.
Ekonomiavdelningen föreslår:
Med årets avvikelse och tillskott för tillfälligt kommunstöd är sektorns
resultatfond -21 321 tkr och med föreslagna regler för avskrivningar ska
avskrivning med 1/3 göras om revisionen uppnår budgetbalans 2019-2021, dock
längst till dess att resultatfonden är positiv.
Att av tillfälligt kommunstöd om 1 024 tkr fördelas 665 tkr till barn- och
ungdomssektorn.
Att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond.
Att om barn- och ungdomssektorn uppnår budgetbalans 2019-2021 skrivs den
negativa resultatfonden av med 7 107 tkr per år, dock längst till dess
resultatfonden inte är negativ.
Sociala sektorn -22 884 tkr
Begär att den negativa avvikelsen som beror på förändrade bedömningar av
försäkringskassan, 14 612 tkr, inte överförs till resultatfond
Begär att den negativa avvikelsen på 4 152 tkr som uppstått på grund av ”glappet”
inte överförs till sociala sektorns resultatfond.
Begär att tillfälligt kommunstöd för ensamkommande 18 år och äldre om 312 tkr
ska tillföras sektorns resultatfond
Ekonomiavdelningens förslag:
Sociala sektorn har ett överskott av statsbidrag för flyktingar som kan finansiera
del av ”glappet”. Någon täckning av ”glappet” föreslås inte. Förra året täcktes
sektorns negativa avvikelse på grund av försäkringskassans förändrade regelverk.
Under 2018 har åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna samtidigt som
effekten av försäkringskassans förändrade regelverk 2018 varit större. Till budget
2019 har 10 000 tkr skjutits till för verksamheten på grund av försäkringskassans
förändrade regelverk varför täckning föreslås 2018 men inte till kommande år.
Att av tillfälligt kommunstöd om 1 024 tkr fördelas 312 tkr till sociala sektorn.
Att sociala sektorns negativa avvikelse om 14 612 tkr på grund av
försäkringskassans förändrade regelverk inte överförs till sociala sektorns
resultatfond.
Att överföra övriga avvikelser i driftbudget till resultatfond.
Att om sociala sektorn uppnår budgetbalans 2019-2021 skrivs den negativa
resultatfonden av med 20 189 tkr per år, dock längst till dess resultatfonden inte är
negativ.
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Tillväxt- och utvecklingssektorn +264 tkr
Inget avsteg från huvudregeln är begärd.
Ekonomiavdelningens förslag:
Att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond.
Årets resultat – investering
Att disponera för investeringar 2018 fanns fastställd budget från
kommunfullmäktige med 32,8 mnkr samt tilläggsbudget från tidigare överskott
med 17,6 mnkr, totalt 50,4 mnkr. Under året användes totalt 27,3 mnkr av
sektorerna. Ytterligare 5 mnkr bokfördes som investering för fordon beroende på
förändrad redovisningsprincip för leasade fordon, se beskrivning under rubrik
”Förändrad redovisning av leasade fordon”.
Samhällsbyggnadssektorn begär att del av överskott överförs till 2018. De delar
som sektorn inte begär ska överflyttas är:
• 2 002 tkr: Avsatta medel för fordonsköp finansieras av Eksjö Energi AB efter
omorganisationen av parkverksamheten. Eksjö Energi AB fakturerar deras
kapitalkostnader för parken till kommunen.
• 2 000 tkr: Kostnaderna för nodpunkter för bredband kommer finansieras
genom aktieägartillskott med början 2019.
• Övriga avvikelser föreslår sektorn överföras till 2019 års investeringsram.
Övriga sektorer begär överföring till 2019 av kvarvarande budgetanslag då
behovet av tilltänkta objekt kvarstår men inte kunnat eller hunnit genomföras
under 2018.
Förändrad redovisning av leasade fordon
Tidigare redovisades leasade fordon som så kallad operationell leasing, vilket
innebar att leasingavgifterna belastade driftbudgeten under hela leasingperioden
när fakturorna kom. För att klassas som operationell leasing krävs att
leasingfirman äger fordonet när leasingavtalet upphör. De leasingavtal som
kommunen tecknar för fordon är dock att beteckna som finansiell leasing då
fordonet inte går tillbaka till leasingfirman när leasingtiden gått ut utan ägs av
kommunen. Då ska fordonen redovisas som investering. Likvidmässigt skiljer det
sig från andra investeringar då pengarna inte betalas ut när investeringen redovisas
utan det bokas upp en skuld som sen minskas när leasingavgifterna betalas under
åren. Kommunens likviditet påverkas alltså inte av att leasingen nu klassas som
finansiell istället för operationell.
Någon budget för de 5 mnkr som bokats upp som investering av leasade fordon
finns inte, dock finns det i utrymme i sektorernas budgetramar för driftkostnader
för leasing av fordon. Sektorerna belastas nu istället med kapitalkostnader
motsvarande leasingavgiften.
Ekonomiavdelningens förslag:
Att 2019 tilläggsbudgetera 19 162 tkr av återstående investeringsbudget 2018 med
fördelning enligt följande:
Kommunledningskontoret
+ 4 635 tkr
Samhällsbyggnadssektorn
+ 7 366 tkr
Barn- och ungdomssektorn
+ 1 974 tkr
Sociala sektorn
+ 3 082 tkr
Tillväxt- och utvecklingssektorn
+ 2 105 tkr

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2019-02-15
Ledningsutskottets beslut 2019-02-20—21, § 24
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-21, § 84
Utdrag:

Ekonomiavdelningen

19 (63)

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

20 (63)

Kf § 211 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022
– direktiv
Dnr 2019-KLK0051
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen, för beslut i
kommunfullmäktige 2019-04-25.
Ärendebeskrivning

Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget
och verksamhetsplan 2020-2022 vad gäller verksamhet och finansiella mål.
Direktivet utgår från kommunens vision och de av fullmäktige antagna
programmen. Budget och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under 3årsperioden ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen genom de mål som
anges i programmen. Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver vision
och program har varit kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet 201901-24.
Politisk viljeinriktning 2020-2022
De positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska förstärkas. Detta görs
genom att arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för
människor och företag. Viktiga grundförutsättningar för detta är ett hållbart
samhälle ur miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet,
god utbildning och möjlighet till en stimulerande fritid.
En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte minst
genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och
evenemangsorter.
Övergripande är de mest kritiska faktorerna för goda utvecklingsmöjligheter i
dagsläget:
• Ekonomi i balans
• Integration
• Bostäder
• Kommunikation
• Rekrytering
Goda möjligheter för alla barn och unga att utvecklas positivt i kommunen är en
framgångsfaktor. Tillgång till äldreomsorg av god kvalitet utifrån behov och med
valfrihet är en grundtrygghet i kommunen. För framtida utvecklingsmöjligheter
krävs att fokus inriktas mot klimat och energifrågor.
De beslut som tas idag får påverkan på möjligheter att bedriva verksamhet i
framtiden. Planering av organisation, investeringar och finansiering ska därför
präglas av långsiktighet.
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Förvaltningen ska genomsyras av ett aktivt och framåtsyftande miljöarbete. För
att uppnå extra kvalitet för varje enskild individ ska förvaltningens sektorer
samverka utifrån ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ska arbeta för fördjupning
och breddning av samarbetet med såväl höglandskommunerna som regionen.
För att öka effektiviteten och möta behovet av kommunala tjänster nu och i
framtiden ska förvaltningen arbeta för ökad digitalisering inom verksamheterna.
Prioriterade mål
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i
budget och verksamhetsplan 2020-2022 särskilt beakta:
•

Att prioritera resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk,
jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning för alla
kommuninvånare och möjlighet till en stimulerande fritid.

•

Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i
balans, integration, bostäder, kommunikation och rekrytering, prioritera
följande:
- Ambitionsnivån i verksamheterna ska stämma överens med tilldelad
budgetram
-

Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges
förutsättningar att utvecklas.

-

Öka och bredda tillgången till bostäder.

-

Öka tillgängligheten i hela kommunen genom väl utbyggd infrastruktur
för att möjliggöra såväl fysisk som digital kommunikation.

-

Skapa förutsättningar för arbetsgivare i kommunen att rekrytera
kompetent personal genom utbildning, samarbete med näringslivet och
att skapa attraktiva boendemiljöer.

Finansiella mål
- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under
planperioden.
-

Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av
skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2020-2022 ska
tillsammans med budgeten 2019 och bokslut 2013-2018 vara i snitt
minst 1,8 procent.

-

Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.

-

För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr årligen
avsättas 2020-2022.
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-

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

-

Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till
40 procent som långsiktigt mål.

Uppdrag
Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de
ekonomiska förutsättningarna med ett skatteuttag och avgifter och som invånarna
och andra intressenter uppfattar som rimligt. Som underlag ska avvikelseanalys av
kommunens verksamheter avseende kvalitet och kostnader mot andra kommuner
redovisas samt andra underlag om hur resursutnyttjandet kan effektiviseras.
Sektorernas ramar för 2020 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2018.
Dessa ramar omprövas inte i grunden. Om förutsättningarna förändrats för
sektorernas verksamheter och/eller kommunens skatteintäkter och bidrag ska i
underlaget redovisas förändringar jämfört med då budgeten fastställdes och
förslag till hur detta ska hanteras.
För att skapa goda planeringsförutsättningar för verksamheterna ska underlaget
vara uppbyggt så att budgetramar kan fastställas ett drygt år före budgetåret.
Sektorernas ramar för 2021 ska alltså kunna fastställs av kommunfullmäktige i
oktober 2019.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johan Starck (S) att under rubriken Politisk viljeriktning lägga till en punkt om
att det vid investeringar även följer med en driftpeng.
Stellan Johnsson (C) att under rubriken Uppdrag stryka meningen ”Dessa ramar
omprövas inte i grunden”.
Diana Laitinen Carlsson (S) att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
ytterligare utredning, med beslut i kommunfullmäktige i april.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med fullmäktiges godkännande,
proposition på Diana Laitinen Carlssons (S) yrkande om återremiss mot att
ärendet avgörs idag.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
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Kf § 212 Arvoden för granskning av 2019-2022 års
verksamhet i hel- och delägda kommunala bolag,
Höglandsförbundet med flera
Dnr KLK 2019/114
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att revisionens ledamöter för 2019 erhåller samma procent av årsarvodet för
kommunstyrelsens ordförande som 2015-2018, det vill säga 1,3 procent (10 157
kr). Arvodet om 1,3 procent utgår även för revision av tillhörande dotterbolag.
att utsedda lekmannarevisorer i Eksjö Fordonsutbildning, Eksjö.nu och Itolv AB,
från och med årsstämman 2019 till och med 2019-12-31, erhåller ett arvode om
1,3 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande,
att arvodena för Itolv AB, Fastighetsbolaget Skruven i Mariannelund AB och
Eksjö Fordonsutbildning AB ska finansieras via Eksjö Stadshus AB, samt
att de av kommunfullmäktige i Eksjö utsedda revisorerna i Höglandsförbundet HF, för granskning av 2019 års verksamhet, per år erhåller 1,3 procent av
årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande, som betalas ut av HF, samt
att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att göra en analys för återstoden
av mandatperioden.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställer så kallade fasta arvoden för bland annat
lekmannarevisorer i kommunens direkt eller indirekt helägda bolag. Berörda
ledamöter föreslås för kommande mandatperiod erhålla samma procent av
årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande som 2015-2018, det vill säga 1,3
procent (10 157 kr). Arvodet om 1,3 procent utgår även för revision av tillhörande
dotterbolag.
De av fullmäktige utsedda lekmannarevisorerna i kommunens delägda bolag
Eksjö Fordonsutbildning AB, Itolv AB, Fastighetsbolaget Skruven i Mariannelund
AB och eksjö.nu, föreslås innevarande mandatperiod – 2019-2022 – få arvode
motsvarande 1,3 procent av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
Eksjö Stadshus AB ersätter lekmannarevisorerna i Itolv AB, Fastighetsbolaget
Skruven i Mariannelund AB och Eksjö Fordonsutbildning AB, medan eksjö.nu
svarar för kostnaden till lekmannarevisorn.
Kommunfullmäktige har även att ta beslut om arvodering för de av fullmäktige
utsedda revisorerna i HF, för mandatperioden 2019-2022. Även dessa föreslås få
1,3 procent av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode, vilket betalas ut av HF.
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Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Anders Gustafsson (M) med bifall av Ulf Svensson (SD) att fullmäktiges beslut
idag endast ska avse arvoden för granskning av 2019 års verksamhet. Fullmäktiges
presidium ska få i uppdrag att göra en analys för återstående mandatperiod.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med fullmäktiges godkännande,
proposition på Anders Gustafssons ändringsyrkande mot kommunfullmäktiges
presidiums förslag.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Anders Gustafssons
ändringsyrkande.
Beslutsunderlag

Skrivelse kommunfullmäktiges presidium, 2019-03-11

____________________________________________________________

Utdrag:

Respektive bolag
Höglandsförbundet
Ekonomiavdelningen
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Kf § 213 Kostnadsutveckling för
personalförsörjning – revisionens rapport
Dnr 2019-KLK0052
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Revisorernas bedömning i revisionsskrivelse daterad 2018-11-26 inklusive Ernst &
Youngs rapport Kostnadsutveckling för personalförsörjning är remitterad till
kommunstyrelsen med återrapport 2019-03-05.
Av revisionsskrivelsen framgår följande.
Sammanfattning:
1. Kommunen saknar kommunövergripande strategier för kompetens- och
personalförsörjningen. Revisionen ser dock positivt på att det pågår ett antal
arbeten för ett mer sammanhållet arbetssätt kring kompetens- och
personalförsörjningen.
2. Kommunstyrelsen följer löpande upp kostnadsläget och vidtar åtgärder för
att begränsa personalkostnader. Åtgärderna som genomförs anses inte tillräckliga
för att säkerställa kontroll av personalkostnader på längre sikt.
3. Kommunstyrelsen behöver i högra omfattning kartlägga och analysera det
framtida personalbehovet på kommunövergripande nivå. Kommunstyrelsen
behöver ta fram kostnadsanalyser som beaktar kostnader för inhyrd personal samt
direkta och indirekta kostnader.
4. Den sammanfattade bedömningen är att kommunstyrelsen inte har tillräcklig
beredskap för att trygga kommunens personalförsörjning på ett ändamålsenligt
och ekonomiskt tillfredsställande sätt.
I Ernst & Youngs rapport lämnas följande rekommendationer:
5. Ta fram en kommunövergripande kompetens och
personalförsörjningsstrategi
6. Inventera framtida personalbehov och personalkostnader på
kommunövergripande nivå
7. Beakta kostnader såsom inhyrd personal och indirekta kostnader för
rekrytering vid budgetarbete.
8. Säkerställ att personalresurser utnyttjas effektivt i samtliga verksamheter
9. Säkerställ att rekryterings- och bemanningsenheten följs upp löpande och
används av samtliga verksamheter.
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Kommunstyrelsens svar utifrån revisionens yttrande;
Respektive siffra motsvarar siffran ovan i sammanfattningen av revisionsskrivelsen.
1. Kommunstyrelsen håller med om att det saknas en övergripande strategi för
personal och kompetensförsörjning. Personalavdelningen har påbörjat arbetet
kring att ta fram en övergripande personalförsörjningsplan, vilken planeras vara
klar under 2019.
2. Eksjö kommuns resultat för 2017 var ett underskott med 25,9 mnkr och en
avvikelse mot budget med 39,3 mnkr. Bokslutet för 2018 är inte klart ännu, men
det har prognostiserats med ett negativt resultat 2018. Kommunstyrelsen har
vidtagit åtgärder och följer löpande upp vilka effekter beslutade neddragningar
har. Flera, men inte alla, av de beslutade åtgärderna har fått full effekt 2018.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30, § 12, att tidigarelägga delar av
budgetprocessen 2019-2021, däribland att förslag på neddragningar presenterades
för budgetberedningen i april (tidigare i augusti) för att få mer tid för bland annat
analys och förankring. I revisionens bedömning om åtgärder är tillräckliga för att
säkerställa kontroll av personalkostnader på längre sikt har revisionen inte beaktat
budget- och verksamhetsplan 2019-2021 i sin bedömning. I budget- och
verksamhetsplan 2019-2021 finns åtgärder för att verksamheternas nivå på bland
annat personalkostnader ska överensstämma med tilldelad budget på längre sikt.
3. Genom att ta fram en personalförsörjningsplan kommer det finnas ett bättre
underlag för framtida planering utifrån personalbehovet. Under 2018 minskade
antalet inhyrda konsulter och det finns enbart enstaka kvar och då främst inom
Tillväxt och utvecklingssektorn. Inhyrda konsulter inom Sociala sektorn
avslutades under första kvartalet 2018.
Kommunfullmäktige har 2018-12-11, § 73, beslutat om en ny policy för styrning
och ledning. Denna innebär bland annat ett större fokus på analys.
Implementering av den nya styrnings- och ledningsmodellen sker under 2019. I
samband med detta kommer Kommunstyrelsen att se över vilka uppföljningar
och analyser avseende personalförsörjningen som ska vara kvar samt vad som
ytterligare behövs.
Vad gäller indirekta kostnader menar Kommunstyrelsen att det administrativa
arbetet med att särredovisa nedlagd tid på rekryteringsarbetet inte överstiger
nyttan med värdet av informationen man får ut varför detta inte kommer att
göras.
Kommunstyrelsen noterar att det i revisionsrapporten framgår att det inte finns
några specifika budgetposter för rekrytering, kompetensförsörjning och tillfällig
inhyrd personal. Det är korrekt att det inte specifikt framgår i dokumentet budgetoch verksamhetsplan 2018-2020, men det finns budgetposter i respektive sektors
internbudget.
Kommunstyrelsen håller med om att det saknas en övergripande strategi för
personal och kompetensförsörjningen.
4.
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Kommunstyrelsens svar utifrån Ernst & Youngs rekommendationer.
Respektive siffra motsvarar siffran ovan i sammanfattningen av Ernst & Youngs
rekommendationer.
5. En kommunövergripande personalförsörjningsplan håller på att tas fram.
6. Inventera framtida personalbehov samt personalkostnader på
kommunövergripande nivå ingår i en personalförsörjningsplan.
7. I budgetprocessen beaktas den bemanning som sektorerna ska ha för sitt
uppdrag, det vill säga det finns budget för den bemanningen som verksamheterna
ska ha. Om det under budgetåret inträffar en brist, exempelvis socialsekreterare,
som behöver ersättas finns det budget för grundtjänsten. Däremot om
verksamheten av olika anledningar inte lyckas att rekrytera exempelvis en
socialsekreterare och i så fall behöver bemanna upp med en konsult ifrån ett
bemanningsföretag finns inte täckning för den extrakostnaden för vad en konsult
kostar jämfört mot om man skulle kunna anställa en ordinarie socialsekreterare.
Om det inför ett nytt budgetår är känt att verksamheten kommer behöva personal
ifrån ett bemanningsföretag beaktas detta i budgetarbetet, även den överstigande
kostnaden. När den kommunövergripande personalförsörjningsplanen är klar
kommer det innebära bättre förutsättningar även i budgetarbetet.
8. Respektive verksamhet ansvarar för att personalresurserna nyttjas effektivt.
Personalavdelningen avser att tillsammans med Kommunal arbeta fram ett nytt
arbetstidsavtal inom Sociala sektorn, vilket syftar till att vara ett stöd för att kunna
bedriva en effektiv verksamhet. Ett avtal där ingångsvärdet är att det ska vara bra
ur både medarbetar- och arbetsgivarperspektiv. Ett utvecklingsarbete sker även
av rekryterings- och bemanningsenheten för att arbetstid ska användas på ett mer
effektivt sätt. Det pågår även arbete på flera håll inom förvaltningen avseende
digitalisering, vilket syftar till att nyttja våra personalresurser på ett effektivt sätt
och minska på icke värdeskapande arbete.
9. I första hand syftar rekryterings- och bemanningsenheten till att stötta
verksamheter med mycket korttidsfrånvaro som behöver ersättas. Inom Sociala
sektorn planeras det för att även omsorgen ska vara en del av rekryterings- och
bemanningsenheten. Uppföljning sker i dagsläget kontinuerligt men
standardiserade nyckeltal ska tas fram som också återrapporteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från personalchef Malin Claesson och biträdande ekonomichef
Simon Lennermo, 2019-01-28
Personalförsörjning kommunstyrelsen – revisionsskrivelse
Kostnadsutveckling för personalförsörjning
Ledningsutskottets beslut 2019-02-05 § 13
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-05, § 51
____________________________________________________________
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Kf § 214 Aktieägartillskott till Eksjö Energi AB för
fiberutbyggnad på landsbygden
Dnr KLK 2019-KLK0053
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att via Eksjö Stadshus AB erlägga ett villkorat aktieägartillskott om 8,0 mnkr
till Eksjö Energi AB för finansiering av utbyggnad av noder i Eksjö Energi
Elit AB:s regi, för att möjliggöra fiberutbyggnad på landsbygden.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02 § 217 att uppdra till förvaltningen att
lämna förslag på utformning av aktieägartillskott till Eksjö Energi AB för
utbyggnad av noder för att möjliggöra fiberutbyggnad på landsbygden
Som bakgrund till behovet och kostnad av fiberutbyggnad bifogas den utredning
av bredbandsutbyggnad som gjordes till budgetberedningen i augusti 2017(bilaga).
Beräknad kostnad för 8 nodpunkter är 8,0 mnkr och Eksjö Energi AB:s
dotterbolag Eksjö Energi ELIT AB kommer att genomföra investeringen fram till
år 2020.
Eksjö Energi AB har för finansieringen av nodpunkterna behov av
aktieägartillskottet under våren 2019.
Ett aktieägartillskott genomförs genom att kommunen skjuter till medel till sitt
helägda bolag Eksjö Stadshus AB som i sin tur skjuter till medlen till sitt
dotterbolag Eksjö energi AB som vidareförmedlar dem till sitt dotterbolag Eksjö
Energi ELIT AB.
Ett aktieägartillskott påverkar inte resultatet för kommunen utan går över
balansräkningen. Kommunen tar av sin likviditet (omsättningstillgång på
balansräkningen) och ökar värdet på det helägda bolaget (anläggningstillgång på
balansräkningen). Tillgångssidan totalt förändras alltså inte, utan det är en
minskning av omsättningstillgång och ökning av anläggningstillgång.
Följande aktieägartillskott har kommunen tillfört till Eksjö Stadshus AB
sedan 2015:
(mnkr)
Bolagsbildning och utveckling
Aktieägartillskott av handelsområde i
Mariannelund
IB

Aktieägartillskott Förvärv Byggnadsfirma Stridh och son
ESAB

-7,0 KF§275 2015-09-24

-14,9 KF§83 2016-04-21

Aktieägartillskott Utbyggnad Hults förskola
EKFAB

-4,0 KF§84 2016-04-21

Aktieägartillskott Ombyggnad förskolan Galaxen
EKFAB

-2,5 KF§135 2016-06-21
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Aktieägartillskott Fastigheter Nannylundsområdet
EKFAB

-4,0 KF§178 2016-09-21

Aktieägartillskott Ombyggnad Palmbergska villan
EKFAB

-2,2 KF§215 2016-10-21

Totalt aktieägartillskott

-34,5

Likviditeten i kommunen per 2019-01-31 är 24 mnkr. En minskning med 8 mnkr
för aktieägartillskott bedöms med planerat kassaflöde och checkräkningskredit
vara tillräckligt för att klara kommunens drift och investering utan upptagande av
lån.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors 2019-01-30
Bredbandsutbyggnad uppdrag till budgetberedningen 2017-08-14
Ledningsutskottets beslut 2019-02-05, § 14
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-05, § 53
____________________________________________________________
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Kf § 215 Pedagogiska måltider – måltidsavgifter
Dnr KLK 2019/182
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa avgifter för pedagogisk måltid för personal inom vård och omsorg.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-16, § 231 att personallunch ska erbjudas all
kommunanställd personal, samt att pedagogiska måltider ska tillämpas inom vissa
verksamheter. Prissättningen utgår från kostnaden för personallunch där
subvention ges vid månadsabonnemang. Kommunstyrelsen kompletterade sitt
beslut 2016-06-07 med vilka prisnivåer som ska gälla för personal som äter fler
måltider än pedagogisk lunch på sitt arbete.
Inom sociala sektorn finns flera olika priser som baseras på om personalen äter
enbart lunch pedagogiskt eller om de äter alla måltider pedagogiskt. Priser räknas
även utifrån två nivåer, tjänstgöringsgrad 75 procent och över samt 74 procent
och lägre. Prislistan innehåller även avgifter för enstaka måltider samt för anhöriga
och personal som inte äter pedagogiskt. Prislistan följer besluten i
kommunstyrelsen och justeras automatiskt i samband med nytt beslut om
lunchpriser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2019-01-24
Socialnämndens beslut 2019-02-06 § 22
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-05, § 54
__________________________________________________________
Utdrag:
Enhetschef kost
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Kf § 216 Inkluderande HBTQ – medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0041
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
I medborgarförslag från Ulrica Andrae, Klas Edvinsson och Marima Ann
Karlqvist Dambelly, föreslås att Eksjö kommun lyfter HBTQ-frågor och alla
människors rätt att leva på lika villkor oavsett sexuell läggning och könsidentitet.
Förslagsställarna påpekar att Vetlanda har regnbågsveckan, Jönköping Pride parad
och Tranås har Rainbow-day och föreslår att Eksjö kommun en dag eller en vecka
om året ska hissa regnbågsflaggan för att visa solidaritet och även erbjuda
utbildning/upplysning och temadagar om HBTQ-personers rättigheter.
Begreppet HBTQ
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter) skriver på sin hemsida om begreppet HBTQ och dess tillkomst;
HBTQ, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och
personer med queera uttryck och identiteter.
• h:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att
bli kär i eller attraherad av.
• t:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.
• queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell
praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till
rådande normer.
Första gången som förkortningen HBTQ förkom i tryck var i RFSL:s tidning,
KomUt år 2000. Syftet var att bredda tidigare använda uttryck som homo, lesbisk,
bög och gay.
Mänskliga rättigheter och Globala målen agenda 2030
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: ”Alla
människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” De globala målen
Agenda 2030 omfattar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ett av de fyra
övergripande målen är att minska ojämlikhet och orättvisor.
De mänskliga rättigheterna och mål 5 i agenda 2030, uppnå jämställdhet, kopplas
till HBTQ frågan genom varje människas rätt till att vara den de är, älska den de
vill och leva i ett fritt land. Det ska vara jämställt för alla människor, oavsett kön,
sexuell läggning och könstillhörighet.
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Mål 3 i agendan handlar om att säkerställa hälsa.
Enligt socialstyrelsens rapport ”Psykisk ohälsa bland personer i samkönade
äktenskap” visar studien på ett behov av att arbeta för preventiva insatser för
HBTQ-personer, och att höja kunskapen om gruppens levnadsvillkor.
Långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk
ohälsa bland HBTQ-personer. Studien visar att det är vanligare med bland annat
depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol. Det finns även en ökad risk för
självmord.
Att minska ojämlikhet i våra samhällen är agendans mål 10. Detta gäller
exempelvis på våra arbetsplatser. Professor Mats Hammarstedt och hans
forskargrupp vid Linnéuniversitetet har under många år och i många olika studier
gjort omfattande forskning inom fältet HBTQ och arbetsmiljö och
arbetsmarknad. Forskargruppen har funnit att HBTQ personer strukturellt
diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden och vid våra arbetsplatser.
Globala målen nr 11 och 16 visar på att en hållbar samhällsutveckling förutsätter
att alla känner sig delaktiga och inkluderade. Diskriminering, strukturella och
sociala hinder som utesluter personer, ex HBTQ-personer, från att delta med sin
fulla potential hindrar ett uppnående av de Globala målen och därmed förhindras
en smart innovativ hållbar utveckling.
För att genomföra förändringar av komplex karaktär behövs det i enlighet med
agendans mål 17 skapas förutsättningar för samverkan mellan relevanta aktörer
för att utifrån olika perspektiv och kompetenser lösa samhällsproblem, ex HBTQpersoners diskriminering.
Eksjö kommuns vision
Kommunens vision har tre fokusområden; hållbar, nära och aktiv.
• Hållbarhet innebär bland annat att ”vi ska vara en kommun där alla känner att
grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där
de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.”
• Närhet innebär bland annat att ”vi ska ha ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet
mellan människor, delaktighet och trygghet i alla miljöer.
• Aktivitet innebär bland annat ”Samarbete – vi ska aktivt säkerställa ett bra samarbete
mellan landsbygd, tätorter och stad, samt vara en god samarbetspartner till andra kommuner,
regioner och ideella organisationer. När samtliga delar av kommunen utvecklas blir hela
kommunen starkare.”
Kärleksveckan 2019
Studieförbundet NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, har tagit
initiativ till att tillsammans med föreningarna Tillsammans Eksjö, Fiesta och andra
föreningar och samhällsaktörer anordna en ”Kärleksvecka” i samband med Eksjö
Stadsfest i augusti 2019.
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Under veckan kommer det att anordnas föreläsningar och aktiviteter med fokus
på HBTQ, normkritik och jämställdhet.
Det ligger helt i linje med såväl Agenda 2030 som Eksjös vision att Eksjö
kommun stödjer och samarbetar med initiativet. Syftet är att i samskapande och
genom samarbete främja allas lika värde, tolerans, jämställdhet och hälsa.
Föreläsning i samarbete med Region Jönköping
Utifrån den regionala strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län (folkhälsa) 2016-2025” arbetar regionen med olika insatser kopplat
till HBTQ, såsom föreläsningar, diplomering och självhjälpsgrupper. Region
Jönköpings läns HBTQ-arbete har tre målområden:
- ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning
eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården
- förebygga och minska ohälsa bland HBTQ-personer
- alla ska känna sig välkomna att arbeta inom regionen, oavsett sexuell läggning
eller könsidentitet/könsuttryck.
Sedan tidigare är elevhälsan och ungdomsmottagningen i Eksjö HBTQdiplomerade och arbetar aktivt med frågan.
Eksjö kommun har möjlighet att helt i linje med Agenda 2030, den regionala
folkhälsostrategin och Eksjös vision i samarbete med folkhälsoenheten på Region
Jönköping erbjuda kompetensutveckling inom området hbtq, normkritik och
jämställdhet – för kommunanställda och kommunens samarbetsaktörer såsom
näringsliv och föreningsliv.
Att aktivt ta ställning för och strategiskt arbeta med HBTQ frågan är ett led i att
medvetet arbeta med mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Att förhindra
diskriminering och därmed säkerställa hälsa, främja jämställdhet och minska
ojämlikhet är sätt att förverkliga globala målen Agenda 2030 och genomföra Eksjö
kommuns vision. Eksjö kommun står bakom inkluderande HBTQ, men utan att
det medför extra kostnader.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ulrica Andrae, Klas Edvinsson, Mariama Ann Karlqvist
Dambelly 2018-02-21
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Maria Lagneby 2019-01-23
Ledningsutskottets beslut 2019-02-05, § 8
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-05, § 52
____________________________________________________________
Utdrag:

Förslagsställarna

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

35 (63)

Kf § 217 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
KLK 2019/181
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisad rapport.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § skyldighet att till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Socialnämnden har även genom lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§, skyldighet att till IVO rapportera in gynnande
beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringarna gäller också avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts
på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.
Ett ärende av ej verkställda beslut har rapporterats till IVO för kvartal 4, 2018
gällande särskilt boende, då brukaren återtagit sin ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-28
Socialnämndens beslut 2019-02-06 § 23
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-05, § 55
Utdrag:

Socialt ansvarig samordnare

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

36 (63)

Kf § 218 Uppgradering, utveckling av befintligt
medborgarkontor i Hult – medborgarförslag
Dnr KLK 2019/82
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Lasse Björck framför i medborgarförslag 2019-03-06 att kommunen har sedan en
tid ett väl fungerande medborgarkontor i Hult, med god service och hjälpsamhet
genom ansvarig Sture Stenbäck. Önskvärt och förslag är en förbättring,
uppgradering av utrustning, detta då i samråd med Sture Stenbäck.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lasse Björck 2019-03-06
Utdrag:

Kommunstyrelsen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

37 (63)

Kf § 219 Mer närproducerade råvaror –
medborgarförslag
Dnr KLK 2019/107
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Hilda Gustavsson, föreslår i medborgarförslag 2019-03-09, att Eksjö kommun
ska ha som mål att minst 50 procent av inköpskostnaden ska vara lokala och
närproducerade råvaror från och med 2020.
Transportsektorn står för stora mängder utsläpp i vårt samhälle, detta gäller även
om det är miljöklassade bilar som används vid leverans till slutkunden. Inte
sällan kommer råvaror och produkter långväga ifrån och då via mindre
miljösmarta transporter och producenter. För att bidra till att minska sin
miljöpåverkan bör man handla så lokalt och nära som möjligt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Hilda Gustavsson, 2019-03-09

_________________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

38 (63)

Kf § 220 Minst en köttfri dag i veckan –
medborgarförslag
Dnr KLK 2019/106
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Hilda Gustavsson, föreslår i medborgarförslag 2019-03-09, att Eksjö kommun
inför en köttfri dag i veckan på alla sina serveringsplatser senast till sommaren
2019.
För att rädda vår miljö behöver vi minska på vårt klimatavtryck. Att Eksjö
kommun har en dag i veckan där man inte serverar kött på sina
bespisningsställen är ett enkelt sätt att börja någonstans.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Hilda Gustavsson, 2019-03-09

_________________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

39 (63)

Kf § 221 Vegankost som alternativ istället för
vegetariskt – medborgarförslag
Dnr KLK 2019/105
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Hilda Gustavsson, föreslår i medborgarförslag 2019-03-09, att Eksjö kommun ska
erbjuda vegankost istället för vegetariskt på alla skolor senast från höstterminen
2019.
Förslagsställaren framför vidare att vårt klimatavtryck måste minska, ett enkelt
och smidigt sätt är att minska på animaliska proteiner i maten. I dag erbjuds alltid
en kötträtt i skolbespisningen men aldrig helt veganska alternativ. Vi har fått höra
att det blir för dyrt och att det räknas som specialkost. Detta är okunnigt och helt
felaktigt! Att 2019 påstå att det är för dyrt att laga vegankost är skrämmande. Att
utesluta det lilla animaliska ur en redan vegetarisk kost är både enkelt och
knappast dyrare. Det är dessutom både klimatsmart och nyttigare ur ett
hälsoperspektiv. De som har födoämnesallergi påverkas inte då de redan får
annan specialkost.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Hilda Gustavsson, 2019-03-09

_________________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

40 (63)

Kf § 222 Pappersinsamling/återvinning i alla
kommunala lokaler – medborgarförslag
Dnr KLK 2019/104
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Hilda Gustavsson, föreslår i medborgarförslag 2019-03-09, att Eksjö kommun
omedelbart ser till att det på alla kommunala inrättningar och i alla klassrum
finns ett synligt kärl för pappersåtervinning.
Förslagsställaren framför vidare att det är ett väldigt stort svinn på papper som
är möjligt att återanvända/återvinna. Ska Eksjö kommun vara en förebild inom
miljöarbetet borde detta vara en självklarhet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Hilda Gustavsson, 2019-03-09

_________________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

41 (63)

Kf § 223 Subventionerad eller fri kollektivtrafik för
studerande även efter 19 års ålder –
medborgarförslag
Dnr KLK 2019/103
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Hilda Gustavsson, föreslår i medborgarförslag 2019-03-09, att Eksjö kommun
ska arbeta för att studerande ska kunna resa kostnadsfritt eller subventionerade
resor med kollektivtrafiken med start från höstterminen 2019.
Förslagsställaren framför vidare att som studerande har man begränsade
ekonomiska möjligheter, med eller utan studielån. Många som fortsätter sina
studier efter gymnasiet har varken råd eller möjlighet att ta körkort.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Hilda Gustavsson, 2019-03-09

_________________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

42 (63)

Kf § 224 Utökade busslinjer till orter som i
dagsläget inte har någon kollektivtrafik –
medborgarförslag
Dnr KLK2019/96
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Hilda Gustavsson, föreslår i medborgarförslag 2019-03-09, att Eksjö kommun
ska påverka Jönköpings Länstrafik att inför nästa turliständring skapa fler
busslinjer för alla orter i Eksjö kommun.
Många elever och boende utan körkort i dagsläget inte har möjlighet att åka
kollektivt. De måste förlita sig på föräldrar eller vänner med körkort. Detta är
inte bra utifrån miljön eller den sociala aspekten. Elever med håltimmar och
sovmorgon måste tillbringa tid på att försöka ordna skjuts istället för att hinna
studera. Det är dessutom dålig reklam för en kommun vars motto är ”Alla är vi
Eksjö kommun”. Förslagsställaren önskar även svar på om Eksjö kommuns
politiker vill att landsbygden ska leva.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Hilda Gustavsson, 2019-03-09

_________________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

43 (63)

Kf § 225 Avsägelse av uppdrag – Sebastian Hörlin
(S)
Dnr KLK2019/108
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Sebastian Hörlin (S), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning

Sebastian Hörlin (S) avsäger sig uppdragen som 2:e vice ordförande i barn och
ungdomsnämnden från och med 2019-03-21, samt som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning från och med 2019-04-25.
Beslutsunderlag

Avsägelse från Sebastian Hörlin 2019-03-11
Utdrag:

Sebastian Hörlin
Barn- och ungdomsnämnden
Valberedningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

44 (63)

Kf § 226 Avsägelse av uppdrag – Julia Liderfelt
(C)
Dnr KLK2019/113
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Julia Liderfelt (C), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning

Julia Liderfelt (C) avsäger sig uppdragen som ledamot i barn- och
ungdomsnämnden, samt som ersättare i kommunstyrelsen från och med
2019-03-22.
Beslutsunderlag

Avsägelse från Julia Liderfelt 2019-03-18
Utdrag:

Julia Liderfelt
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunstyrelsen
Valberedningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

45 (63)

Kf § 227 Avsägelse av uppdrag – Ingbritt
Martinsson (C)
Dnr KLK2019/111
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Ingbritt Martinsson (C), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning

Ingbritt Martinsson (C) avsäger sig kandidatur till att på ordinarie
bolagsstämmor i år bli invald i styrelsen som suppleant för Eksjöbostäder AB,
Eksjö kommunfastigheter AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB.
Beslutsunderlag

Avsägelse från Ingbritt Martinsson 2019-03-12
Utdrag:

Ingbritt Martinsson
Valberedningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

46 (63)

Kf § 228 Ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige efter Ulrica Andrae (V)
Dnr 2018-KLK0220
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2018-12-11 godkänt avsägelsen från Ulrica Andrae
(V) som ledamot i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2018-12-20 att Jürgen Beck (V) har utsetts till
ny ledamot i kommunfullmäktige från och med 2018-12-20 till 2022-10-14 och
att Mattias Stendahl (V) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige från
och med 2018-12-20 till 2022-10-14.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-11, § 98
Länsstyrelsens beslut 2018-12-20
Utdrag:

Jürgen Beck
Mattias Stendahl
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

47 (63)

Kf § 229 Ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige efter Carina Lindström (M)
Dnr 2018-KLK0214
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2018-12-11 godkänt avsägelsen från Carina
Lindström (M) som ledamot i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2018-12-20 att Kristina Carlo (M) har utsetts
till ny ledamot i kommunfullmäktige från och med 2018-12-20 till 2022-10-14
och att Karin Elardt (M) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige från
och med 2018-12-20 till 2022-10-14.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-11, § 94
Länsstyrelsens beslut 2018-12-20
Utdrag:

Kristina Carlo
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

48 (63)

Kf § 230 Ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige efter Mikael Lindström (M)
Dnr 2018-KLK0229
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2018-12-11 godkänt avsägelsen från Mikael
Lindström (M) som ledamot i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2018-12-20 att Lars Ugarph (M) har utsetts till
ny ledamot i kommunfullmäktige från och med 2018-12-20 till 2022-10-14 och
att Bo Anders Jansson (M) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige
från och med 2018-12-20 till 2022-10-14.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-11, § 95
Länsstyrelsens beslut 2018-12-20
Utdrag:

Lars Ugarph
Bo Anders Jansson
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

49 (63)

Kf § 231 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Benjamin Jangenfält (S)
Dnr KLK2019/59
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2019-02-28 godkänt avsägelsen från Benjamin
Jangenfält (S) som ersättare i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2019-03-12 att Maria Österberg (S) har utsetts
till ny ersättare i kommunfullmäktige från och med 2019-03-12 till 2022-10-14.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-28, § 162
Länsstyrelsens beslut 2019-03-12
Utdrag:

Maria Österberg
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

50 (63)

Kf § 232 Val av 2 revisorer till Direktionen för
Höglandsförbundet 2023-01-01—2023-06-30
Dnr 2018-KLK0211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till revisorer i Direktionen för Höglandsförbundet 2023-01-01—2023-06-30,
utse Stig Andersson, Eksjö, och Anders Forssblad, Aneby.
Ärendebeskrivning
Valberedningen har felaktigt föreslagit fullmäktige att utse revisorer till
Direktionen för Höglandsförbundet 2019-2022. Revisorerna ska utses till och med
2023-06-30, eller till dess revisionen av 2022 är slutförd.
Valberedningen föreslår därför fullmäktige att korrigera beslutet 2018-12-11,
§ 111, med ett kompletterande val.
Utdrag:

De valda
Direktionen för Höglandsförbundet
Löneavdelningen

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

51 (63)

Kf § 233 Val av ny ledamot i barn- och
ungdomsnämnden efter Julia Liderfelt (C)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot i barn- och ungdomsnämnden efter Julia Liderfelt (C) utse Ingbritt
Martinsson (C) till och med 2022-12-31.
Utdrag:

Ingbritt Martinsson
Barn- och ungdomsnämnden
Lönekontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

52 (63)

Kf § 234 Val av ny ledamot i Eksjö
kommunfastigheter AB efter Ingbritt Martinsson
(C)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot i Eksjö kommunfastigheter AB efter Ingbritt Martinsson (C) utse
Julia Liderfelt (C) till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
Ärendebeskrivning
Valberedningen har tidigare nominerat Ingbritt Martinsson (C) till ledamot i Eksjö
kommunfastigheter AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
Ingbritt Martinsson (C) avsäger sig nominering till bolaget.
Utdrag:

Eksjö kommunfastigheter AB
Julia Liderfelt
Lönekontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

53 (63)

Kf § 235 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen
efter Julia Liderfelt (C)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i kommunstyrelsen efter Julia Liderfelt (C) utse Ingbritt
Martinsson (C) 2019-03-22-- 2022-12-31.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt Julia Liderfelts (C) avsägelse av
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från 2019-03-21.
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Ingbritt Martinsson
Lönekontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

54 (63)

Kf § 236 Val av ny suppleant i Eksjöbostäder AB
efter Ingbritt Martinsson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till suppleant i Eksjöbostäder AB efter Ingbritt Martinsson (C) utse Julia
Liderfelt (C) till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
Ärendebeskrivning
Valberedningen har tidigare nominerat Ingbritt Martinsson (C) till suppleant i
Eksjöbostäder AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
Ingbritt Martinsson (C) har avsagt sig nominering till bolaget, vilket
kommunfullmäktige tidigare idag har godkänt.
Utdrag:

Eksjöbostäder AB
Julia Liderfelt
Lönekontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

55 (63)

Kf § 237 Val av ny suppleant i Byggnadsfirma
Stridh och Son AB efter Ingbritt Martinsson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till suppleant i Byggnadsfirma Stridh och Son AB efter Ingbritt Martinsson (C)
utse Julia Liderfelt (C) till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
Ärendebeskrivning
Valberedningen har tidigare nominerat Ingbritt Martinsson (C) till suppleant i
Byggnadsfirma Stridh och Son AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023.
Ingbritt Martinsson (C) har avsagt sig nominering till bolaget, vilket
kommunfullmäktige tidigare idag har godkänt.
Utdrag:

Byggnadsfirma Stridh & Son AB
Julia Liderfelt
Lönekontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

56 (63)

Kf § 238 Val av 2:e vice ordförande i barn- och
ungdomsnämnden efter Sebastian Hörlin (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny 2:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden efter Sebastian
Hörlin (S) utse Stig Axelsson (S) till och med 2022-12-31.
Utdrag:

Stig Axelsson
Barn- och ungdomsnämnden
Lönekontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Sammanträdesdatum

57 (63)

Kf § 239 Avgiftsfri kollektivtrafik inom och för
folkbokförda i Eksjö kommun – medborgarförslag
Dnr KLK2019/102
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Christer Gustafsson, föreslår i medborgarförslag 2019-03-12, att Eksjö kommun
inleder en försöksverksamhet med start hösten 2019 där kollektivtrafiken är
avgiftsfri för dess invånare.
En kollektivtrafik utan avgift inom Eksjö kommun skulle kunna ge många
fördelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Självklart följer det kostnader med
ett förslag som detta, men vinsterna är betydligt mer än så för Eksjö kommun.
Genom att på ett konkret sätt visa att vi kan göra avgörande skillnad för vår miljö,
det skulle ge våra barn hopp inför vår framtid. Att ingjuta hopp hos den
uppväxande generationen, är helt avgörande för att ge dom motivation att jobba
vidare med arbetet att skapa en miljö som vi alla kan leva i. Det är allas vårt ansvar
som vuxna, (inte minst de som är politiska företrädare) att ge våra barn detta
hoppet. Minskad biltrafik ger positiva effekter på vår miljö, både på kort och lång
sikt, lokalt och i ett större perspektiv.
Invånare med låga inkomster skulle få ökad köpkraft, om bil inte är ett måste. Det
skulle alltså underlätta ekonomiskt för låginkomsttagare inom kommunen. Ett
minskat tryck på parkeringsplatserna i centralorten skulle stimulera
centrumhandeln och sporra dem som idag drar sig från att åka in och shoppa
lokalt, till att faktiskt göra det. Slitaget på våra gator och vägar minskar och bidrar
på så sätt till minskade kostnader för underhåll och reparation. Miljön sparas även
den då minskad biltrafik ger minskade utsläpp. Antalet onyktra som sätter sig
bakom ratten kan minska som en positiv effekt av avgiftsfri kollektivtrafik. Att av
ekonomiska skäl slippa promenera hem på kvällar och nätter skulle öka
tryggheten, då risken för att råka ut för ofredande eller våld minskar.
Kommunens attraktivitet som en kommun att bosätta sig i skulle garanterat öka
med en avgiftsfri kollektivtrafik. Med fler invånare ökar skatteunderlaget och
kommunens ekonomi stärks på lång sikt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Christer Gustafsson, 2019-03-12
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Kf § 240 Uppgradera Hässelåsa damm till Natura
2000-område – medborgarförslag
Dnr KLK2019/110
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen, med
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Lasse Björck, föreslår i medborgarförslag 2019-03-14, att Eksjö kommun
uppgraderar Hässelåsa damm till Natura 2000-område.
Förslagsställaren anser att Hässelåsa damm till fullo uppfyller de kriterier som
krävs för att nå status av Natura 2000. Vidare föreslås invigning i samband med
firandet av Albert Engström 150 år, 2019-05-12.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lasse Björck, 2019-03-14
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Kf § 241 Eksjö kommun ska ingå i SKL:s nätverk
mot rasism och diskriminering – motion
Dnr KLK2019/109
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen, med återrapportering till
kommunfullmäktige senast 2019-09-26.
Ärendebeskrivning
Johan Ragnarsson (V), Ami Fagrell (V) och Jürgen Beck (V) framför i motion
2019-03-17 följande.
För att kunna möta framtida och nuvarande utmaningar avseende ett
samhälle med en hög grad av global rörlighet 1 krävs ett medvetet arbete
avseende rasism och diskriminering, detta är också frågor som ligger inom
ramen för Agenda 2030. Att systematisk arbeta med frågan underlättas av
att ingå i ett lärande nätverk där man tillsammans med andra kommuner
praktiskt prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap.
Sveriges Kommuner och Landsting samordnar ett svenskt nätverk för
kommuner2 där man arbetar utifrån den tiopunktsplan som lanserats av
den Europeiska koalitionen mot rasism (European Coalition of Cities
Against Racism, ECCAR).
De svenska kommunerna i ECCAR utgår från en
handlingsplan som omfattar kommunala kompetensområden
inom utbildning, bostäder, sysselsättning samt kultur och fritid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Involvera olika aktörer och grupper för att motverka diskriminering
Mäta och integrera mål, statistik och indikatorer i styrsystem
Stöd till personer som blivit utsatta för diskriminering och rasism
Informera om gällande rättigheter och skyldigheter
Främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet
Säkerställa icke-diskriminerande arbetsplatser och välfärdstjänster
Erbjuda lika tillgång till bostäder och motverka diskriminering
Utbilda för att motverka rasism och diskriminering
Kultur - Bidra till ett interkulturellt synsätt
Konflikthantering - Motverka hatbrott och erbjuda konflikthantering

Det svenska nätverket träffas 3-4 gånger per år för att utbyta och utveckla
kunskap och metoder.
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Nätverkets syfte är att diskutera och praktiskt pröva erfarenheter och
resultat av aktiviteter relaterade till tiopunktsplanen, ta del av forskning
och såväl svenska som internationella erfarenheter inom området samt
diskutera hur de tio utvecklingsområdena kan bidra till att säkerställa de
mänskliga rättigheterna.
Vänsterpartiet yrkar därför
att Eksjö kommun ingår i ovannämnda nätverk och tar en aktiv roll i att arbeta
utifrån det tio-punktsprogram som nätverket tagit fram.
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet i Eksjö kommun, 2019-03-17
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Kf § 242 Budget 2020 för revisorerna i
Höglandsförbundet - revisionsskrivelse
Dnr KLK2019/116
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad skrivelse till kommunfullmäktiges presidium för vidare
beredning.
Ärendebeskrivning
Revisorerna Stig Andersson, Eksjö kommun och Anders Forssblad, Aneby
kommun framför i skrivelse 2019-03-12 följande.
För att upprätthålla revisorernas oberoende bereds frågan om
kommunrevisionens anslag av fullmäktiges presidium. Formerna för detta ska
enligt god sed regleras i ett revisionsreglemente. Gällande reglemente antogs av
direktionen 2018.
Anslagsframställan baseras på att revisorerna ska kunna fullgöra sina uppdrag
enligt lagstiftning och god revisionssed i kommunal verksamhet, såväl i styrelse
och gemensamma nämnder som i företagen. Därtill granskar revisorerna även
gemensamma nämnder, stiftelser och kommunalförbund.
Eksjö kommuns fullmäktige är enligt förbundsordningen för Höglandsförbundet
ansvarig för att bereda revisorernas budget och därmed säkerställa att det finns
tillräckliga medel för uppdraget, inte att styra innehållet i revisionens planering
eller arbete. Utformning och kvalitet på den interna kontrollen eller bedömda
risker i verksamheten har stor betydelse för bedömningen av resursbehovet.
Revisorernas arbete, intensiteten i dialog och kontakter, behovet av administrativt
stöd samt egna utbildningsinsatser och utvecklingsbehov påverkar också
resursbehovet.
Enligt den goda revisionsseden ska resurserna räcka till alla aktiviteter för både
revisorerna och deras sakkunniga biträden. Det ska också täcka all granskning grundläggande och fördjupad samt granskning av delårsrapport och
årsredovisning.
Därutöver ska anslaget även täcka förvaltningsstöd som innefattar administration,
diarieföring och arkivering, bokningar av sammanträden med mera.
Det är angeläget att fullmäktige i Eksjö kommun beaktar följande:
•

Revisionens verksamhet har ingen tydlig prissättningssituation nuvarande budget om 158 000 kr räcker inte för att genomföra den
grundläggande granskningen. Kostnaderna för en granskning är inget
standardbelopp utan beror på omfattningen av granskningsinsatserna.
Vad som skall granskas är verklighetsanpassat och varierar från år till år.
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För revisionsarbetet gäller revisionsplanen för det aktuella året.
Revisorerna skall emellertid ha möjligheter att efter eget beslut
genomföra extra granskning. Detta bör det finnas resurser för i
budgeten.
Inför budgetarbetet 2020 föreslår revisorerna i Höglandsförbundet att
budget för 2020 sätts till 320 000 kr.

Beslutsunderlag
Skrivelse från revisorerna i Höglandsförbundet, 2019-03-12

_________________________________________________________________
Utdrag:
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