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Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Tjänstemän

Anders Gustafsson (M) ordförande
Ingbritt Martinsson (C)
GunBritt Henning (S)
Diana Laitinen Carlsson (S)
Annelie Hägg (C)
Tomas Erazim (M)
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Christer Ljung (L) tjänstgörande ersättare för Sven-Olov Lindahl (L)
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Eva Ekenberg (MP)
Bo-Kenneth Knutsson (C) § 77-99
Ingegerd Axell (S)
Ronnie Gustafsson (M) tjänstgörande ersättare för Mats Danielsson (M)
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Alf Nordell (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S)
Ulf Bardh (C)
Bo Bergvall (S)
Ulf Björlingson (M)
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Jan Lindholm (M)
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Mats Svensson (SD)
Lennart Gustavsson (S)
Mikael Lindström (M)
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Tord du Rietz, kommundirektör
Karin Höljfors, ekonomichef, § 76-79
Mikael Wärnbring, § 80
Övriga

Utses att justera

Justeringens plats
och tid

Underskrifter

Stig Andersson, Kommunrevisionen, § 76-85
Marianne Löwgren, Kommunrevisionen, § 76-79
Tore Sand, Kommunrevisionen, § 76-79
Björn Alm (M) och Marie-Louise Gunnarsson (M)
Kommunkansliet 2018-04-25 kl. 16.00
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Kf § 76 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Vid dagens sammanträde ställer Lars E Björck frågan om kommunens gång- och
cykelplan, genomförande och budget.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Per Sixtensson (C) ger följande svar.
För närvarande är en ny GC-plan ute på remiss fram till den 30 april. Därefter sker
inventering och sammanställning av synpunkter. Sedan följer omarbetning av
förslaget inför antagande, som beräknas ske under hösten 2018.
Budget för GC-planen ingår som en del av budgeten för Eksjö Energi AB:s totala
budget för gator och vägar.
Det kan vara en fördel att samordna flera åtgärder i samma projekt eller med andra
projekt, för det kan möjliggöra statlig medfinansiering.
Kostnaden för GC-vägen Hult-Movänta beräknas till ca 1 mnkr, och den har
upphandlas med stöd av Lagen om offentlig upphandling LOU.
Då inga ytterligare frågor ställs, förklaras Allmänhetens frågestund för avslutad.
-----
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Kf § 77 Årsredovisning 2017, Eksjö kommun
Dnr 2018-KLK0057
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Årsredovisning 2017 med sammanställd redovisning
(koncernredovisning).
Ärendebeskrivning

Eksjö kommun redovisar ett negativt resultat för 2017 vilket innebär ett
underskott om 25,9 mnkr. Det är 39,3 mnkr lägre än det budgeterade resultatet
om 13,4 mnkr. Årets resultat motsvarar -2,6 procent av skatteintäkter och bidrag,
vilket är lägre än det resultatmål på 1,4 procent som budgeterades för 2017.
Förvaltningen/sektorerna har bedrivit verksamhet för netto 1 010,1 mnkr, vilket
är 55,6 mnkr mer än budgeterat (inklusive resultatfond) och motsvarar en negativ
avvikelse på 6 procent. Största negativa avvikelserna finns inom sociala sektorn (50,1 mnkr) och barn- och ungdomssektorn (-16,4 mnkr). Även
Kommunledningskontoret (-1,2 mnkr) och Överförmyndaren (-0,3 mnkr) gör
underskott. Tillväxt- och utvecklingssektorn och Samhällsbyggnadssektorn gör
överskott med vardera ca 5 mnkr.
På grund av underskottet uppfylls inte något av de finansiella målen. Soliditeten
sjunker från 64,0 procent till 60,6 procent. Soliditeten inklusive
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 sänks också, från -1,6 procent till -3,5
procent.
Kommunen har investerat för 41,7 mnkr under 2017, vilket är 13,6 mnkr lägre än
budgeterat. Investeringarna är inte självfinansierande under året då resultatet inte
gav det överskott som krävdes för att rymma investeringarna i årets
skatteintäkter. Lån har dock inte behövt tas upp för finansieringen.
En genomgång av måluppfyllelsen i kommunstyrelsens styrkort har gjorts och
sammanvägt har måluppfyllelsen sjunkit. I de olika delarna har måluppfyllelsen
sjunkit i resursperspektivet och brukarperspektivet medan
medarbetarperspektivet är oförändrat och processperspektivet har ökat i
måluppfyllelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017, Eksjö kommun
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-03, § 88
_________________________________________________________
Utdrag:

Ekonomiavdelningen
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Kf § 78 Revisionsberättelse och
kommunfullmäktiges ansvarsprövning för
verksamhetsåret 2017
Dnr 2018-KLK0085
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017,
att bevilja samhällsbyggnadsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2017,
att bevilja barn- och ungdomsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2017,
att bevilja socialnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017,
att bevilja tillväxt- och utvecklingsnämnden och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017, samt
att bevilja överförmyndarnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Ingbritt Martinsson (C) är ordförande vid beslut om ansvarsfrihet för
överförmyndarnämnden, då Anders Gustafsson (M) anmäler jäv.
Annelie Hägg (C), Carina Lindström (M), Diana Laitinen Carlsson (S), Bo
Bergvall (S), Maria Havskog (C), Mikael Andreasson (S), Ulf Björlingson (M),
Elisabeth Werner (SD), Nils-Gunnar Karlson (KD), Ulf Bardh (C), Björn Alm
(M), Lea Petersson (MP), Lennart Gustavsson (S), Ronny Jakobsson (S),
Stellan Johnsson (C), Bengt Koltman (C), Ingegerd Axell (S), Anita Karlsson
(SD), Bo-Kenneth Knutsson (C), och Eva Ekenberg (MP) deltar inte på grund
av jäv i beslutets första att-sats angående ansvarsprövning för
kommunstyrelsen.
Per Sixtensson (C), Ronnie Gustafsson (M), Johan Starck (S), Magnus
Berglund (KD), Eva Ekenberg (MP) och Bertil Granman (S) deltar inte på
grund av jäv i beslutets 2:a att-sats angående ansvarsprövning för
samhällsbyggnadsnämnden.
Bo Kenneth Knutsson (C), Stig Axelsson (S), Ingegerd Axell (S), Ingbritt
Martinsson (C) och Ingrid Ottosson (S) och deltar på grund av jäv inte i
beslutets 3:e att-sats angående ansvarsprövning för barn- och
ungdomsnämnden,
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Marie-Louise Gunnarsson (M), Sandra Mulaomerovic (C), Carina Stende (S),
Ronny Jakobsson (S), Anders Pansell (KD), Mikael Lindström (M), Ulf Bardh
(C), Lena Carlsson (C) och Lea Petersson (MP), deltar på grund av jäv inte i
beslutets 4:e att-sats angående ansvarsprövning för socialnämnden,
Björn Alm (M), Maria Havskog (C), Birgitta Johansson (S), Bengt Koltman (C),
Mikael Andreasson (S), Alf Nordell (S), och Ulf Björlingson (M), deltar inte i
beslutets 5:e att-sats angående ansvarsprövning för tillväxt- och
utvecklingsnämnden på grund av jäv,
Ärendebeskrivning
Revisionens ordförande Stig Andersson redovisar granskningen som gjorts av
den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder, samt i kommunens
företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt mål, beslut
och riktlinjer, samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De
ansvarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten, samt för
återredovisning i fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper, samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål, samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Revisionens bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller
uppgifter som är väsentliga för att bedöma verksamhetens utfall, finansiering
och ekonomiska ställning. Man bedömer räkenskaperna i allt väsentligt
rättvisande.
Bedömningen är att resultatet i årsredovisningen inte är förenligt med de
finansiella mål fullmäktige beslutat för god ekonomisk hushållning.
Vidare görs bedömningen att resultatet i årsredovisningen endast delvis är
förenligt med de verksamhetsrelaterade mål fullmäktige beslutat för god
ekonomisk hushållning.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2017
Utdrag:

Respektive styrelse, nämnd
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Kf § 79 Revisionens skrivelse angående
Årsredovisning 2017
Dnr 2018-KLK0085
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att rikta kritik mot kommunstyrelsen beträffande bristande styrning och ledning
ur ett uppsiktsperspektiv,
att konstatera att kommunfullmäktige 2018-03-22 § 51, i enlighet med
revisionens rekommendationer, beslutade om åtgärdsplan för återställande för
hur det negativa balanskravsresultatet ska regleras, samt
att återredovisning av vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska ske till
kommunfullmäktige vid sammanträdena i juni och i september.
Ärendebeskrivning

Revisorerna i Eksjö kommun har gett Deloitte i uppdrag att genomföra den
lagstadgade granskningen av kommunens årsredovisning för 2017. I
årsredovisningen redovisas de finansiella och verksamhetsmässiga målen samt en
utvärdering av måluppfyllelse. Av de finansiella målen är 2 av 6 finansiella mål
uppfyllda. Av totalt 43 verksamhetsmål är 17 mål uppfyllda, 24 mål inte
uppfyllda, och 2 mål inte avstämda.
Totalt justerat resultat för året är -26,3 mnkr. Det lagstadgade balanskravet för
2017 är därmed inte uppfyllt. Tillräckliga medel i resultatutjämningsreserven
saknas för att täcka underskottet.
Sociala sektorn visar ett underskott mot budget om -50,1 mnkr. Socialnämnden
är ansvarig för att vidta ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
Kommunstyrelsen är ansvarig för uppsiktsplikten och ytterst att nämnden når en
ekonomi i balans.
Revisionen bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de
av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning. Den samlade
bedömningen är att kommunen inte har en ekonomi i balans och att resultatet
inte är förenligt med en långsiktig god ekonomisk hushållning.
Revisionen rekommenderar fullmäktige att fatta beslut om en åtgärdsplan där det
framgår hur det negativa balanskravsresultatet ska regleras. Enligt 11 kap 12 § ska
beslut om reglering ske i budgeten senast det tredje året efter det år då det
negativa balanskravsresultatet uppkom, med andra ord senast år 2020 ska
reglering ske efter vidtagna åtgärder.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges presidium föreslår i skrivelse 2018-04-18 fullmäktige
besluta
att konstatera att kommunfullmäktige 2018-03-22 § 51, i enlighet med revisionens
rekommendationer, beslutade om åtgärdsplan för återställande för hur det
negativa balanskravsresultatet ska regleras, samt
att återredovisning av vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska ske till
kommunfullmäktige vid sammanträdena i juni och i september.
Yrkande
Vid kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Jan Lindholm (M) att kritik riktas mot kommunstyrelsen beträffande bristande
styrning och ledning ur ett uppsiktsperspektiv.
Diana Laitinen Carlsson (S) och Ronny Jakobsson (S) att fullmäktige väljer
att rikta kritik mot kommunstyrelsen beträffande bristande styrning och ledning
ur ett uppsiktsperspektiv.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Jan Lindholms och Diana Laitinen Carlssons
med fleras tilläggsyrkande, att kommunfullmäktige ska rikta kritik mot
kommunstyrelsen beträffande bristande styrning och ledning ur ett
uppsiktsperspektiv, mot avslag.
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka på Jan Lindholms och Diana
Laitinen Carlssons med fleras tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordförande, med kommunfullmäktiges godkännande, proposition
på kommunfullmäktiges presidiums förslag, varvid kommunfullmäktige beslutar
att bifalla förslaget.
Beslutsunderlag

Kommunrevisionens skrivelse 2018-04-03
Skrivelse från kommunstyrelsens presidium 2018-04-18
_________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Kf § 80 Redovisning av erhållna bidrag
Dnr 2018-KLK0032
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att redovisning ska ske på sammanträdet 2018-05-17.
Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22, beslutade kommunfullmäktige
om en redovisning av kommunens erhållna bidrag till dagens sammanträde.
Redovisningen skjuts upp en månad.
-----

Justerandes sign
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Kf § 81 Vindkraftpark Bruzaholm –
tillståndsansökan
Dnr 2014-0469
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka ansökan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.
Ulf Svensson (SD), Mats Svensson (SD), Elisabeth Werner (SD), Anita Karlsson
(SD) och Magnus Berglund (KD) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, för uppförande och drift av
gruppstation för vindkraftverk i Eksjö kommun, lämnades in
2016-12-20.
2017-01-10 kom begäran från Miljöprövningsdelegationen om att Eksjö kommun
ska ta beslut om att tillstyrka eller avstyrka, enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.
Anledningen till att beslutet har dröjt är förslagets storlek och komplexitet.
Samhällsbyggnadssektorn har därför avsiktligt valt att invänta processen för att
kunna ta del av så mycket utredningsmaterial som möjligt.
Vid dagens sammanträde redovisar samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring den
utredning som har gjorts av samhällsbyggnadssektorn.
Enligt Energimyndighetens vägledning om kommunal tillstyrkan vid
tillståndsprövning av vindkraftverk, ska kommunens beslut om tillstyrkan eller
avstyrkan innebära en bedömning av om den aktuella vindkraftsetableringen kan
anses utgöra en lämplig mark- eller vattenanvändning sett ur ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv. Kommunens ställningstagande bör vara grundat i den markoch vattenanvändning som beslutats i en översiktsplan gällande vindkraft. Det är
dock viktigt att beakta att översiktsplanen endast är vägledande och att gränserna
för utpekade lämpliga områden för vindkraft inte ska ses som absoluta. Om nya
fakta uppkommit som inte var kända när översiktsplanen antogs, kan det finnas skäl
att göra nya bedömningar. I de fall kommunen inte har en aktuell översiktsplan,
måste kommunen ändå ta ställning till vad som är lämplig mark- och
vattenanvändning i det aktuella området.
Tillstånd för den sökta åtgärden kommer slutligen beslutas av
Miljöprövningsdelegationen i detta fall. När Miljöprövningsdelegationen ansett att
ansökan är komplett, kan beslut angående frågan om tillstånd tas.
Miljöprövningsdelegationens beslut är dock avhängigt kommunens tillstyrkan eller
avstyrkan.

Justerandes sign
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I det fall kommunen avstyrker etablering kan tillstånd inte utfärdas. I det fall
kommunen tillstyrker kan tillstånd beviljas, men kommunens tillstyrkan är inte på
något sätt en garanti för att tillstånd utfärdas i enlighet med ansökan.
Miljöprövningsdelegationen kan, till skillnad från kommunen, göra begränsningar i
tillståndet om tillståndsansökan saknar stöd i vissa delar enligt miljöbalken.
Kommunen kan i detta beslut endast ta ställning till den ansökta etableringen i sin
helhet.
I redovisad slutsats bedöms Eksjö kommuns vindbruksplan ge stöd för att tillstyrka
etablering enligt ansökan. Området som avses tas i anspråk för vindkraft bedöms
inte skada andra allmänna intressen utan snarare stärka förutsättningarna för en
hållbar energiomställning i linje med region Jönköpings läns mål om plusenergilän
2050, liksom Eksjö kommuns egna målsättningar, i såväl Miljöplan som Energioch klimatstrategi.
Yrkande
Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Per Sixtensson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Magnus Berglund (KD) och Ulf Svensson (SD) avslag till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges
godkännande, proposition på Magnus Berglunds och Ulf Svenssons
avslagsyrkande, varvid kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag.
Vid omröstningen avges 44 Ja-röster och 5 Nej-röster. (Bilaga 1).
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-19

13 (34)

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande från samhälsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2018-03-12
Eksjö kommuns vindbruksplan, 2017-06-20
Vattenfall vind AB:s tillståndsansökan, 2016-12-20
Komplettering av Vattenfall vind AB:s tillståndsansökan, 2017-10-02
Energimyndighetens ”Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning
av vindkraftverk, enligt miljöbalken 16 kap. 4 § ”
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-03-14, § 47
___________________________________________________________
Utdrag:

Miljöprövningsdelegationen via Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 82 Finansrapport per 2018-03-29
Dnr 2018-KLK0056
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Finansrapport per 2018-03-29 har upprättats vid kommunledningskontorets
ekonomiavdelning och redovisas vid dagens sammanträde.
Enligt Finanspolicy för Eksjö kommun ska finansrapport gällande
kommunen lämnas till kommunstyrelsen i samband månadsuppföljning.
Finansrapporten ska ange
- Aktuell likviditet
- Utrymme och nyttjad checkräkningskredit per kredittagare
- Placeringar
- Borgensåtagande per kredittagare
- Skulder
- Motparter
- Kapital- och räntebindning
- Derivat
Motpart, derivat, kapital- och räntebindning redovisas i koncernens rapport som
enligt finanspolicyn ska lämnas vid delårs- och årsbokslut.
Kommunens likviditet har från föregående månad ökat och är +9 mnkr.
Koncernens sammanlagda likviditet per 2018-03-29 var +82,4 mnkr. Av
likviditeten är 7 mnkr förvaltade stiftelser.
Kommunens likviditet är liten men positiv. Att minska likviditeten i koncernen
har varit en aktiv åtgärd sedan maj 2016 då Nordea införde inlåningsavgift på
kapital överstigande 25 mnkr. För att minska likviditeten på Nordea initialt
undveks att ta upp lån genom att bolagen inte omsatte lån utan nyttjade
checkkrediten. Ägartillskott gavs från kommunen till Eksjö Stadshus AB och
vidare till Eksjö kommunfastigheter och AB Eksjö Industribyggnader med 34,5
mnkr. Konto öppnades på SBAB för att minska likviditeten på Nordea, därefter
lättade trycket på att hålla nere likviditeten på koncernkontot och bolagens
likviditet har ökat genom upplåning och försäljning (Eksjöbostäder AB).
Kommunkoncernen har en gemensam checkräkningskredit om 120 mnkr hos
Nordea. Att nyttja krediten kostar idag ingenting. Totalt nyttjades 27 mnkr av
checkräkningskrediten per 2018-03-29. Krediten fördelas internt mellan
kommunen och bolagen efter behov.
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Bolagen hade per 2018-03-29 en totalt sett god likviditet. Negativ likviditet hade
Eksjö Stadshus AB med –2,4 mnkr och Byggnadsfirma Stridh och Son med -1,8
mnkr, samt Eksjö Energi Elit AB med -11,8 mnkr. Övriga bolag hade positiv
likviditet.
Kommunens och koncernens likvida medel är placerade på koncernkonto
hos Nordea. Kommunen har dessutom likvida medel på bankkonto hos
SBAB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, ICA-banken, Handelsbanken och hos
Södra Skogsägarna.
Kommunen har ingen låneskuld, medan de helägda kommunala bolagens
sammanlagda externa skuld är 906 mnkr. Kommunen har beviljat en total
borgensram till de helägda kommunala bolagen om 1 124,7 mnkr. Jämfört med
senaste finansrapporten per 2017-12-31, är de kommunala bolagens låneskuld
oförändrad.
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen
har även lämnats till Höglandsförbundet och till tre föreningar. Sedan tidigare
finns även ett gammalt borgensåtagande till privatpersoner vid
bostadsbebyggelse. Totalt har kommunen borgensåtaganden till andra än
helägda kommunala bolag om 9,2 mnkr. Totalt borgensåtagande för aktuella
skulder är 915,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Finansrapport per 2018-03-29
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-03, § 87
-----
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Kf § 83 Revisionens granskning av Styrning och
ledning kopplad till kommunstyrelsens
uppsiktsplikt – rapport
Dnr 2018-KLK0083
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad rapport till kommunstyrelsen, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-06-14.
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en uppföljning av ,
som sammanfattas i en rapport. Av den framgår revisionens iakttagelser och
följande rekommendationer.
-

Att utifrån uppsiktsplikten ta en mer aktiv roll i styrningen och ledningen av
kommunens verksamheter.
Utöver ekonomiska avvikelser även fokusera på verksamhetsrelaterade
avvikelser i syfte att motverka budgetunderskott.
Beakta att avsikten med ramlagar såsom socialtjänstlagen och skollagen är
att föreskrifterna ska tolkas av de lokala politikerna för bästa tillämpning
utefter kommunens förutsättningar.
Vidta åtgärder när styrelsen får kännedom om tydliga avvikelser inom
nämndernas verksamheter.
Se över möjligheterna att utöka informationssökandet kring
händelseutvecklingen inom nämndernas verksamheter utifrån ett omvärldsoch riskperspektiv.
Införa rutiner gällande bevakning och uppföljning för verkställande av
fullmäktigebeslut.

Revisionen föreslår fullmäktige, att efter kommunstyrelsens beredning, fatta beslut
enligt revisionens rekommendationer.
Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in svar från kommunstyrelsen till
kommunfullmäktiges sammanträde i maj.
Beslutsunderlag

Granskningsrapport mars 2018
Kommunrevisionens missiv 2018-03-08
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 84 Revisionens uppföljning av tidigare
granskningar – rapport
Dnr 2018-KLK0084
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad rapport till kommunstyrelsen, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-06-14.
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av
styrning och ledning kopplad till kommunstyrelsens uppsiktsplikt, som
sammanfattas i en rapport. Av den framgår revisionens iakttagelser och följande
rekommendationer.
- Säkerställa att de rekommendationer som lämnas i en granskningsrapport alltid
besvaras i styrelsens yttrande kring rapporten.
- Agera efter de rekommendationer som lämnas i granskningsrapporten.
- Särskilt svara på rekommendationer som lämnats i 2014 års granskning av
kommunstyrelsens uppsikt över bolagen.
- Socialnämnden rekommenderas att överväga resultatet av besparingar inom
hemsjukvården gentemot äldreomsorgens totala kostnader.
Revisionen föreslår fullmäktige, att efter kommunstyrelsens beredning, fatta beslut
enligt revisionens rekommendationer.
Beslutsunderlag

Granskningsrapport mars 2018
Kommunrevisionens missiv 2018-03-08
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Kf § 85 Goda köttbullar, en sann glädje för gamla
och unga, motion
Dnr 2017-KLK0171
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen på grund av rådande budgetläge.
Ärendebeskrivning
Ulf Svensson (SD) föreslår i motion 2017-09-28 att kommunfullmäktige ska besluta
- att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att köpa in en färsformare,
- att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram ett recept på en
näringsrik och god köttbulle som kan bli Eksjö kommuns köttbulle.
Motiven för ett sådant beslut anser motionären är:
Vad är godare än hemlagade köttbullar? Något att längta efter till nästa gång det
serveras. Idag köps köttbullar in som halvfabrikat där kvalitén kan variera och
kostnaden är relativt hög.
En färsformare används till att forma färs till köttbullar, pannbiffar och
hamburgare, men den kan även användas till att forma vegetariska biffar och
potatisbullar. Färsformaren kräver en eller två personer som plockar av färsbullar
och biffar för vidare tillagning på stekbord och därefter i ugn till rätt
innertemperatur.
Investeringskostnaden omfattar 86 200 kr. inklusive nödvändiga tillbehör.
Då tillkommer ökade driftkostnader, då hemlagade köttbullar steks, kyls och
återuppvärms. Denna process uteblir när man serverar halvfabrikat.
Kostnad för halvfabrikat:
- köttbullar, blandfärs 3,08 kr/portion (100 g)
- köttbullar, nötfärs 3,39 kr/portion (100 g)
Kostnad för hemlagade köttbullar:
- köttbullar av blandfärs: 4,92 kr/portion (100 g)
- köttbullar av nötfärs: 5,68 kr/portion (100 g)
Ökad kostnad vid 3400 portioner:
- köttbullar av blandfärs: 10 472 kr
- köttbullar, hemlagade, av blandfärs: 16 728 kr
Vid upphandling av livsmedel ställs höga krav på färs. I nuvarande avtal är nöt- och
blandfärs av svenskt ursprung. Vid kravställning på halvfabrikat finns i nuvarande
avtal inga krav på ursprung eller hur djuret har behandlats under uppfödning och
vid slakt.
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Den extra arbetsinsatsen som krävs för hemlagade köttbullar bör gå att klara av med
ordinarie bemanning med planering och omfördelning av resurserna.
Hemlagade köttbullar, tillagade enligt Eksjö kommuns eget recept, skulle höja
kvaliteten och smakupplevelsen väsentligt. Köttbullarna som serveras idag är av god
kvalitet, men kan inte jämföras med hemlagade.
Måltidsverksamheten ser mycket positivt på förslaget om satsning på höjd kvalité,
dock saknas finansiering för både investerings- och driftbudget.
Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar
Ulf Svensson (SD) bifall till motionen.
Efter avslutad överläggning ställer ord proposition på Ulf Svenssons bifallsyrkande
mot kommunstyrelsens förslag till beslut, varvid kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Ulf Svensson (SD) 2017-09-28
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-19, § 186
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31, § 272
Tjänsteskrivelse från måltidsutvecklare Gun Svensson, 2018-01-17
Ledningsutskottets beslut 2018-03-13, § 46
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-03, § 85
Utdrag:

Ulf Svensson
Kostenheten
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Kf § 86 Asfalt på grusväg runt udden nedanför
Sjöängen, Eksjö - medborgarförslag
Dnr 2017-KLK0214
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30, § 43, att remittera medborgarförslag från
Pia Olsson, till samhällsbyggnadsnämnden, med återredovisning till
kommunfullmäktige senast juni 2018.
Förslagsställaren framför i medborgarförslaget att en bra runda för promenad med
de boende på Mogården - särskilt boende för äldre, är vägen runt udden nedanför
Sjöängen, Eksjö. Förslagsställaren anser att rundan är lagom lång och innehåller
både natur och sjö. Om rundan asfalterades skulle det vara lättare att dra en rullstol
där, speciellt vid blött väglag. Förslagsställaren skulle vilja att vägen asfalteras redan
till våren.
Asfaltering av rundan anses inte vara rätt åtgärd, dels med anledning av att asfalt
inte passar in i miljön och dels att det inte heller är möjligt ekonomiskt de närmaste
åren. Ett bra underhåll med exempelvis stenmjöl, ger tillräckligt god framkomlighet
med rollator och rullstol, och för trygghetskänslan en bra belysning.
Medborgarförslaget och samhällsbyggnadssektorns förslag till beslut har även lyfts i
kommunala funktionshinderrådet, som inte har något att invända mot
beslutsförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Pia Olsson, Eksjö, 2017-11-23
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19, § 233
Tjänsteskrivelse, 2018-02-27
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-03-14, § 48
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 43, 2018-04-03, § 86
______________________________________________________
Utdrag:

Pia Olsson
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 87 Förvaltningskostnader för Stiftelsen
Wilhelm och Emelie Tesch minne – motion
Dnr 2018-KLK0039
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till
kommunfullmäktige senast 2018-10-18.
Ärendebeskrivning
Christer Ljung (L) föreslår i motion 2018-02-14 att kommunfullmäktige beslutar att
kommunen ska avstå från den del av stiftelsens förvaltningskostnader som
överstiger stiftelsens resultat efter övriga lagenliga kostnader.
Christer Ljung informerar om att Eksjö kommun biträder stiftelsens styrelse med
den ekonomiska förvaltningen och sekreterarstöd. För detta debiteras stiftelsen en
schablonberäknad kostnad (totala insatser för alla stiftelser fördelat proportionellt
efter respektive stiftelses tillgångar), samt ersättning för revision. Utöver detta
debiteras stiftelsen en lagstyrd registreringsavgift till länsstyrelsen.
Under 2016 och 2017, med låg utdelning på säkra placeringar, har stiftelsen därför
inte kunnat dela ut några gåvor till ”behövande äldre kvinnor” i enlighet med
statuterna. Istället har stiftelsen 2017 betalat 5 600 kr för revision, registreringsavgift
och förvaltning, varav 5 400 kr till Eksjö kommun. Det innebär att stiftelsens (de
behövande äldre kvinnornas) tillgångar under året minskade med 4 000 kr, utan att
någon utdelning gjordes.
Motionären anser att kommunens merarbete med Stiftelsen Wilhelm och Emelie
Tesch Minne, utöver kommunens stiftelser med ansluten förvaltning, inte bedöms
vara av sådan omfattning att full ersättning behöver tas ut.
Beslutsunderlag
Motion från Christer Ljung, 2018-02-14
______________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Christer Ljung
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Kf § 88 Avsägelse av uppdrag – Ulf Björlingson (M)
Dnr 2018-KLK0082
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Ulf Björlingson (M), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Ulf Björlingson (M), avsäger sig uppdraget som suppleant i Eksjö Stadshus AB,
från och med 2018-04-19.
____________________________________________________________
Utdrag:

Ulf Björlingson
Eksjö Stadshus AB
Valberedningen
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 89 Avsägelse av uppdrag – Catrin von Stöckel
(M)
Dnr 2018-KLK0075
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Catrin von Stöckel (M), samt
att överlämna ärendet till valberedningen.
Ärendebeskrivning
Catrin von Stöckel (M), avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden, från
och med 2018-04-19.
____________________________________________________________
Utdrag:

Catrin von Stöckel
Socialnämnden
Valberedningen
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 90 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
efter Malin Garpevik (S)
Dnr 2018-KLK0066
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2018-03-22, godkänt avsägelsen från Malin Garpevik
(S) som ledamot i kommunfullmäktige från och med 2018-03-22.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2018-04-13 att Ingrid Ottosson (S) har utsetts till
ny ledamot i kommunfullmäktige från och med 2018-04-09.
Samtidigt har Mattias Granath (S) utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Ingrid Ottosson, från samma tidpunkt.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22, § 72
Länsstyrelsens beslut 2018-04-11
----Utdrag:
Ingrid Ottosson
Mattias Granath
Personalavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 91 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter
Rolf Abelsson (M)
Dnr 2018-KLK0037
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Rolf Abelsson (M), utse Markus
Kyllenbeck (M) till och med 2018-12-31.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2018-02-22, Rolf Abelssons (M) avsägelse som
ersättare i kommunstyrelsen.
Till ny ersättare nominerar Moderaterna Markus Kyllenbeck (M).
Utdrag:

Markus Kyllenbeck
Kommunstyrelsen
Personalavdelning
Linda Davidsson
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Kf § 92 Val av ny ersättare i ledningsutskottet efter
Rolf Abelsson (M)
Dnr 2018-KLK0037
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i ledningsutskottet efter Rolf Abelsson (M), utse Markus
Kyllenbeck (M) till och med 2018-12-31.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2018-02-22, Rolf Abelssons(M) avsägelse som
ersättare i ledningsutskottet.
Till ny ersättare nominerar Moderaterna Markus Kyllenbeck (M).
Utdrag:

Markus Kyllenbeck
Ledningsutskottet
Personalavdelning
Linda Davidsson
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Kf § 93 Val av ny suppleant i Eksjöbostäder AB
efter Inger Axelsson (C)
Dnr 2018-KLK0067
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant i Eksjöbostäder AB efter Inger Axelsson (C), utse Julia Liderfelt
(C) till och med ordinarie årsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-03-22, godkänt avsägelsen från Inger Axelsson (C)
som suppleant i Eksjöbostäder AB från och med 2018-03-22.
Till ny suppleant nominerar Centerpartiet Julia Liderfelt (C).
Utdrag:

Julia Liderfelt
Eksjöbostäder AB
Löneavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-19

28 (34)

Kf § 94 Val av ny suppleant i Eksjö
kommunfastigheter AB efter Inger Axelsson (C)
Dnr 2018-KLK0067
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant i Eksjö kommunfastigheter AB efter Inger Axelsson (C), utse
Julia Liderfelt (C) till och med ordinarie årsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-03-22, godkänt avsägelsen från Inger Axelsson (C)
som suppleant i Eksjö kommunfastigheter AB från och med 2018-03-22.
Till ny suppleant nominerar Centerpartiet Julia Liderfelt (C).
Utdrag:

Julia Liderfelt
Eksjö kommunfastigheter AB
Löneavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 95 Val av suppleant i Byggnadsfirma Stridh
och Son AB
Dnr 2018-KLK0052
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till suppleant i Byggnadsfirma Stridh och Son AB utse Julia Liderfelt (C) till och
med ordinarie årsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-03-22, utsett ny styrelse i Byggnadsfirma Stridh och
Son AB. En plats som suppleant lämnades vakant.
Till suppleant nominerar Centerpartiet Julia Liderfelt (C).
Utdrag:

Julia Liderfelt
Byggnadsfirma Stridh och Son AB
Löneavdelningen
Linda Davidsson
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Kf § 96 Val av ny ledamot i Eksjö Stadshus AB
efter Rolf Abelsson (M)
Dnr 2018-KLK0037
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i Eksjö Stadshus AB efter Rolf Abelsson (M), utse Ulf
Björlingson (M) till och med ordinarie årsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-02-22 godkänt avsägelsen från Rolf Abelsson (M)
som ledamot i Eksjö Stadshus AB från och med 2018-02-22.
Till ny ledamot nominerar Moderaterna Ulf Björlingson (M).
Utdrag:

Ulf Björlingson
Eksjö Stadshus AB
Löneavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-19

31 (34)

Kf § 97 Val av ny suppleant i Eksjö Stadshus AB
efter Ulf Björlingson (M)
Dnr 2018-KLK0082
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny suppleant i Eksjö Stadshus AB efter Ulf Björlingson (M), utse Markus
Kyllenbeck (M) till och med ordinarie årsstämma 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Ulf Björlingson (M)
som suppleant i Eksjö Stadshus AB från och med 2018-04-19.
Till ny suppleant nominerar Moderaterna Markus Kyllenbeck (M).
Utdrag:

Markus Kyllenbeck
Eksjö kommunfastigheter AB
Löneavdelningen
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-19

32 (34)

Kf § 98 Val av ny ersättare i socialnämnden efter
Malin Garpevik (S)
Dnr 2018-0066
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i socialnämnden efter Malin Garpevik (S), utse Ann-Charlotte
Käck Karlsson (S) till och med 2018-12-31.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2018-03-22 Malin Garpeviks (S) avsägelse som
ersättare i socialnämnden.
Till ny ersättare nominerar Socialdemokraterna Ann-Charlotte Käck Karlsson (S).
Utdrag:

Ann-Charlotte Käck Karlsson
Socialnämnden
Personalavdelning
Linda Davidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-19

33 (34)

Kf § 99 Cykelväg från Dollarstore till Ränneborg –
medborgarförslag
Dnr 2018-KLK0076
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med återredovisning
till kommunfullmäktige senast 2018-10-18.
Ärendebeskrivning
Joel Selldén, Eksjö, framför i medborgarförslag 2018-04-10, att en cykelväg borde
anläggas från Dollarstore till Ränneborg.
Förslagsställaren informerar om att det idag finns en cykelväg till Lyckeberg, men
anser att det blir en omväg om man ska till Ränneborg. Det finns lite cykelväg
ungefär till avfarten mot Lyckeberg, men från Dollarstore till cykelvägen saknas en.
Om en cykelväg skulle anordnas på den sträckan, skulle det bli mycket säkrare. Det
är en liten bit, kanske 200 meter där cykelväg saknas, men den är väldigt trafikerad.
Kommunen ska vara rädd om sina barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Joel Selldén, 2018-04-10
______________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Joel Selldén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

