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Lu § 42 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att fastställa föredragningslista enligt följande:
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Ärendebeskrivning
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dagens lista.
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Lu § 43 Försäljning, del av Eksjö Nannylund 4
Dnr 2017-Sbn0021
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att försälja markområde med teknikbyggnad inom fastigheten
Eksjö Nannylund 4 till Itolv AB för 500 tkr,
att köparen betalar lantmäteriförrättningen, samt
att godkänna föreslagen överenskommelse om fastighetsreglering under
förutsättning att köparen, Itolv AB, gör detsamma.
Annelie Hägg (C) deltar inte beslutet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Itolv AB har till samhällsbyggnadssektorn ställt frågan om lämplig placering av
nya garagebyggnader för Eksjöbostäder AB. Behov finns även av servicelokal
för det blivande vaktmästeriet inom Eksjöbostäder AB som är förlagt till
Nannylundsområdet.
Samhällsbyggnadssektorns utredning har kommit fram till att lämpligaste platsen
för garagebyggnader är utmed Mosstegsgatan, och befintlig byggnad inom det
föreslagna området anses lämplig som servicelokal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Thomas Hellström, 2017-03-07
______________________________________________________________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 44 Försäljning av fastigheten Eksjö
Tusenskönan 1
Dnr 2017-Sbn0022
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att försälja fastigheten Eksjö Tusenskönan 1 till CoBy Fastigheter AB, till en
kostnad om 200 kr/kvm, samt
att godkänna redovisat köpekontrakt.
Ärendebeskrivning
CoBy Fastigheter AB önskar förvärva fastigheten Eksjö Tusenskönan 1 i
Kvarnarpsområdet i Eksjö för att där uppföra en gruppbostad om sex
lägenheter. Fastigheten har aldrig varit bebyggd, och är i detaljplan avsedd för
centrum-, handel- och bostadsbebyggelse.
Försäljningspriset utgör 200 kr/kvm. Köpekontrakt redovisas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från mät- exploateringschef Thomas Hellström, 2017-03-07
Köpekontrakt
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 45 Säkerhetspolicy för Eksjö kommun,
revidering
Dnr 2017-KLK0031
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisad revidering av Säkerhetspolicy för Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning
I samband med den försäkringsupphandling som gjordes under 2007 ställde
kommunens försäkringsgivare, Länsförsäkringar, krav på att kommunen skulle
framta en säkerhetspolicy. Kommunfullmäktige fastställde 2008-04-24, § 70,
Säkerhetspolicy för Eksjö kommun.
Kommunens säkerhetspolicy reglerar hur kommunens och dess bolags
säkerhets- och skadeförebyggande arbete ska bedrivas. Policyn utgör ett
övergripande styrdokument. Policyn kommer att konkretiseras i särskilda
riktlinjer som fastställs av kommunstyrelsen och av respektive bolagsstyrelse.
Arbetet, enligt policyn och dess riktlinjer, ska bedrivas så att skador, störningar
och förluster som kan drabba människor, verksamhet, egendom och miljö
förebyggs.
I nuvarande policy finns inte begrepp som hot och våld, säkerhetsskydd, samt
informationssäkerhet beskrivna. Det har därför funnits anledning att revidera
policyn och också tydliggöra i densamma att kommunens säkerhetsarbete ska
konkretiseras via koncerngemensamma riktlinjer.
Beslutsunderlag
Säkerhetspolicy för Eksjö kommun
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 46 Internkontroll 2016, uppföljning
Dnr 2017-KLK0033
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisad internkontroll för år 2016.
Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens reglemente för internkontroll ska ledningsutskottet
senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom kommunledningskontoret till
kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
Kommunstyrelsen har 2016-05-03, § 121, fastställt internkontrollplan för
kommunledningskontoret.
Vid dagens sammanträde redovisas internkontrollrapport för 2016 avseende
genomförda åtgärder inom följande områden:
-

Ingångslönesättningens följsamhet mot Eksjö kommuns lönepolitik
Momsavdrag och dokumentation för representationsfakturor
Betalning av leverantörsfakturor
Besvarande av motioner och medborgarförslag
Attestförfarande av personliga leverantörsfakturor
Felaktiga löneutbetalningar
Kontering
Direktupphandlingar
Diarieförda ärenden
Kompletteringsköp av livsmedel
Dokumentation av reseräkningskostnader
Kontaktcenter

Beslutsunderlag
Internkontroll 2016, från ekonomiavdelningen
Utdrag:
Kommunstyrelsen
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Lu § 47 Internkontrollplan 2017
Dnr 2017-KLK0064
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisad internkontrollplan för 2017.
Ärendebeskrivning

Före april månads utgång varje år ska en särskild plan för
granskning/uppföljning av den interna kontrollen upprättas av respektive
utskott och nämnd. Planen ska antas av kommunstyrelsen.
Av planen ska framgå
• vad som ska granskas under året
• vilka reglementen, regler och policyn som berörs
• vem som är ansvarig för granskningen
• när granskningen ska rapporteras
Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga
fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten stärks
och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och
säkert (SOU 1998:71).
Förslag till områden att granska i internkontrollplanen för 2017 är:
-

Momsavdrag och dokumentation för representationsfakturor
Betalning av leverantörsfakturor
Attestförfarande av personliga leverantörsfakturor
Felaktiga löneutbetalningar
Direktupphandlingar
Dokumentation av reseräkningskostnader
Kontroll av tjänstemäns rapportering av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2017, från ekonomiavdelningen
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 48 Kommunägda byggnader, framtida
användningsområden
Dnr 2016-KLK0158
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att Kvarnarps Gård hyrs ut till Stuveryd HVB, med en hyresnivå till
marknadsmässiga villkor,
att en säkerhetsklausul skrivs in i hyreskontraktet, vilken innebär att hyresgästen
förbinder sig att återbetala hela investeringskostnaden i det fall man väljer att
bryta kontraktet i förtid,
att ovanstående garanteras utifrån ekonomisk säkerhet,
att juridisk kompetens är behjälplig vid avtalsskrivning, samt
att se över vart i förvaltningen ansvaret för kommunägda fastigheter lämpligast
ska ligga.
Diana Laitinen Carlsson (S), Lennart Gustavsson (S), och Bo Bergvall (S)
reserverar sig mot beslutet i första att-satsen, samt deltar inte i vidare
beslutspunkter.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2016-11-01, § 310, förvaltningen i uppdrag att
utreda ändamål och tillhörighet för de byggnader som idag förvaltas
av samhällsbyggnadssektorn, samt att Kvarnarps Gård ska prioriteras.
Ledningsutskottets beslutade 2017-02-14 att ge förvaltningen i uppdrag att
undersöka potentiella hyresgäster som är villiga att teckna tioårigt kontrakt till
marknadsmässiga villkor (löfte om förhyrning kan dock inte ges), samt att
uppdra till förvaltningen att undersöka om man vid försäljning av fastigheten på
något sätt kan ombesörja nuvarande hyresgästers rätt att fortsatt få förhyra
lokaler under en tid.
Vid överföring av kommunens fastigheter till Eksjö Kommunfastigheter
AB överläts inte samtliga byggnader, utan 20-talet byggnader förvaltas
fortfarande av kommunens samhällsbyggnadssektor. Dessa fastigheter är i
huvudsak belägna på skogsfastigheter, eller utgör så kallade allmännyttiga
byggnader såsom biografer och liknande.
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En arbetsgrupp har bildats för att utarbeta en fastighetsplan för dessa
fastigheter. Av planen ska framgå
- fastighetens yta
- nuvarande användningsområde
- årlig driftkostnad
- kapitalkostnad
- bokfört värde
- marknadsvärde
- intäkter
- framtida underhållsbehov
- möjligt framtida användningsområde
Fastighetsplanen ska ge underlag för vilka framtida underhållsåtgärder som
behöver vidtas för att kapitalförstöring inte sker, alternativt försäljning för att
undvika framtida förluster.
Utifrån en rent ekonomisk aspekt, är uthyrning och försäljning likvärdiga
alternativ. Sker en försäljning kommer kommunen att erhålla en engångsintäkt
om cirka 2 mnkr, vilken i dagsläget inte ger någon ränteinkomst. Långsiktigt vid
2 procents ränta erhålls en årlig intäkt om cirka 40 tkr.
Vid en eventuell uthyrning uppstår motsvarande intäkt genom den
räntekostnadsskillnad som erhålls genom in- respektive utlåning. Det regleras
utifrån att hyresavtalet upprättas på affärsmässiga grunder.
Vid övervägande om uthyrning alternativt försäljning är det viktigaste
ställningstagandet;
Kommunens behov av att långsiktigt och strategiskt ha rådighet över
markområdet, samt näringspolitik utifrån ett företagets behov av lokaler för att
kvarstanna i kommun, samt tillskapande av nya arbetstillfällen. Om en
näringsverksamhet etableras i byggnaden bör det övervägas hur förvaltningen av
byggnaden ska ske.
Yrkande
Vid ledningsutskottets överläggning yrkar
Annelie Hägg (C), med bifall från Ulf Bardh (C), att Kvarnarps Gård hyrs ut
till Stuveryds HVB med en hyresnivå till marknadsmässiga villkor, samt att se
över vart i förvaltningen ansvaret för kommunägda fastigheter lämpligast ska
ligga,
Carina Lindström (M), med bifall från Rolf Abelsson (M) och Annelie
Sjöberg (M), att en säkerhetsklausul skrivs in i hyreskontraktet, vilken innebär
att hyresgästen förbinder sig att återbetala hela investeringskostnaden i det fall
man väljer att bryta kontraktet i förtid, att detta garanteras utifrån ekonomisk
säkerhet samt att juridisk kompetens är behjälplig vid avtalsskrivning,
Justerandes sign
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Diana Laitinen Carlsson (S), Lennart Gustavsson (S) och Bo Bergvall (S)
att fastigheten försäljs.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med ledningsutskottets
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) yrkande att hyra ut
fastigheten till Stuveryds HVB, mot Diana Laitinen Carlssons (S) m.fl.
yrkande att försälja fastigheten, varvid ledningsutskottet beslutar
att Kvarnarps Gård hyrs ut till Stuveryds HVB med en hyresnivå till
marknadsmässiga villkor.
Ordförande ställer därefter proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande
att se över vart i förvaltningen ansvaret för kommunägda fastigheter lämpligast
ska ligga, samt
Carina Lindströms (M) tilläggsyrkande att en säkerhetsklausul skrivs in i
hyreskontraktet, vilken innebär att hyresgästen förbinder sig att återbetala hela
investeringskostnaden i det fall man väljer att bryta kontraktet i förtid, att detta
garanteras utifrån ekonomisk säkerhet samt att juridisk kompetens är behjälplig
vid avtalsskrivning, varvid ledningsutskottet beslutar
att bifalla Annelie Häggs (C) och Carina Lindströms (M) tilläggsyrkanden.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2016-06-14, § 89
Ledningsutskottets beslut 2016-09-13, § 139
Ledningsutskottets beslut 2016-10-11, § 160
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2016-10-25
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 310
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-08
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 33
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 49 Granskning av kommunens uppsiktsplikt
över Höglandets IT, HIT
Dnr 2016-KLK0161
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta redovisat förslag på svar som sitt eget, och avge detsamma till
revisionen.
Bakgrund
Deloitte AB har under juni 2016 granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
kommunalförbundet avseende IT-tjänster inom Höglandets IT (HIT).
Identifierade förbättringsområden är:
- Förbättrad dokumentation från möten där det i efterhand är möjligt att följa
beslutsgången
- Samlad registerhållning av samtlig IT-utrustning
- Fakturering av tjänst görs så att det inte är möjligt att härleda till användare
- Eksjö Energi AB har valt andra leverantörer av IT-tjänster än HIT.
Kommunstyrelsen överlämnade 2016-10-31 yttrande över granskningsrapporten
till revisionen. Där konstateras att revisionens synpunkter att dokumentation ska
ske avseende de ställningstagande som görs avseende Höglandets
Kommunalförbunds utförande av uppdraget, är befogat och bör förbättras.
Vidare noteras att kommunstyrelsen beslutat uppdra till förvaltningen att
säkerställa att en fullständig inventarieförteckning för all IT-utrustning tas fram.
Kommunstyrelsen har även beslutat att uppdra till förvaltningen att analysera
möjligheten att Eksjö Energi AB använder Höglandets IT som leverantör av ITtjänster.
Kommunens revisorer inkom 2017-02-09 med skrivelse till kommunstyrelsen då
de saknar svar på följande i inlämnat yttrande:
- Kommunstyrelsen borde begära svar från Eksjö Energi AB varför bolaget
inte nyttjar HIT´s tjänster
- Kommunstyrelsen bör även behandla frågan om hur HIT ska arbeta med
kostnadsjämförelser för IT-tjänster, samt hur HIT kan bidra till lägre ITkostnader för kommunen.
Revisonen önskar svar senast 30 mars 2017.
I upprättat förslag till yttrande framkommer att Eksjö Energi är en egen juridisk
person och dess styrelse väljer hur verksamheten ska organiseras. I policyn för
styrning och ledning framgår att samordning inom koncernen ska ske genom
samförstånd och acceptans.
Justerandes sign
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Begäran om att undersöka möjligheten till en samordning och en
kostnadsjämförelse har gjorts på tjänstemannanivå för såväl IT, telefonväxel och
lönehantering. Ledningen för Eksjö Energi har härvid inte ansett detta vara
angeläget. Kommunstyrelsen har vid budgetberedning inför budget 2017 givit
förvaltningen i uppdrag att utreda vilka samordningar som kan ske inom
koncernen. En ny begäran, avseende intresset från Eksjö Energi att genomföra
en sådan analys, kommer att ske.
Eksjö kommun är medlem i Höglandets kommunalförbund där ITverksamheten är organiserad, och kommunen får stöd genom tjänsteköpsavtal.
Ska kostnadsjämförelse ske bör detta göras i samverkan med övriga
medlemskommuner. Frågeställningen har väckts av kommunens representanter,
på såväl tjänstemannanivå som politikernivå, att en kostnadsjämförelse till
exempel med en liten kommun som Tranås som har IT-driften i egen regi, eller
annan gemensam verksamhet som IT-sam (vilket Vimmerby m.fl. har) skulle
vara intressant. Gehör för detta har inte erhållits. Kommunstyrelsen anser dock
att vid jämförelse med hur IT-verksamheten var organiserad före samordningen
inom Höglandets kommunalförbund, har valet av samordnad IT-verksamhet
varit framgångsrikt. Om en samlad revision från medlemskommunerna
genomförs, är detta en bra åtgärd.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport från Deloitte, juni 2016
Komunfullmäktiges beslut 2016-06-21, § 165
Yttrande från revisionen, 2016-10-31
Tjänsteskrivelse från e-strateg Carola Andersson, 2016-09-28
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 180
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29, § 329
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15, § 248
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-03-09
Utdrag:
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Lu § 50 Årsrapport 2016, avseende kommunens
förmåga enligt lagen om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Dnr 2017-KLK0030
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Kommunen ska årligen i enlighet med lagen (2006:544) om kommuner och
landstings åtgärder inför och under extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap (LEH) rapportera förmåga, aktiviteter samt robustheten till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Uppföljningen sker även mot den målbild som finns sammanfattad i
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL).
Syftet med årsuppföljningen är att skapa en översiktlig bild av
krisberedskapen på lokal nivå. Vissa av frågorna utgör även underlag för en
del av de indikatorer på skydd och säkerhet som ingår i MSB:s
informationssystem IDA, samt SKL:s rapport ”Öppna jämförelser”.
Rapporteringen sker genom en webenkät bestående av fyra delar:
Del 1: Indikatorer för bedömning av kommunens generella krisberedskap
Del 2: Uppföljning av statlig ersättning Enligt LEH.
Del 3: Uppföljning av utförandet av åtgärder av kommunens uppgifter enligt
LEH.
Del 4: Inträffade händelser.
Svaren på årsuppföljningen 2016 har inlämnats 14 februari 2017.
Den årliga uppföljningen används som stöd för kommunens egen
verksamhet i strävan att uppnå uppsatta mål inom krisberedskap.
Beslutsunderlag

Enkät från MSB
Årsrapport
Utdrag:
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Lu § 51 Budgetuppföljning per 2017-02-28
Dnr 2017-KLK0065
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna redovisad rapport, samt
att rapporten anmäls i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets driftutfall efter 2 månad är 8,4 mnkr, vilket
motsvarar 13 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 17 procent.
Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 65,9 mnkr vilket
motsvarar en (positiv/negativ) avvikelse mot budget med 1 mnkr. Den
procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 1,5 procent.
Kommunledningskontorets investeringsutfall efter 2 månad är 0 mnkr vilket
motsvarar 0 procent av helårsbudgeten.
Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 3,6 mnkr vilket
motsvarar en avvikelse mot budget med 0 mnkr.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2017-02-28
Utdrag:
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Lu § 52 Beslut fattade med stöd av delegation
Dnr 2017-KLK0005
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att ärendet anmäls i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlingschefen
Inköp, Upphandling
Ramavtal avseende kompletteringsköp av livsmedel i butik för perioden 2017-03-01-2019-02-28
med möjlighet till förlängning 1+1 år har tecknats med Willys lågpris AB.
Ramavtal avseende Företagshälsovård för perioden 2017-04-01—2019-03-31 med möjlighet till
förlängning 2 år har tecknats med Avonova Hälsa AB.
Service- och underhållsavtal avseende en (1) styck skrivare till EksjöVux
för perioden 2017-02-01–2020-01-31 har tecknats med Konica Minolta.
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Hunsnässkolan för perioden
2017-02-01—2020-01-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta.
Leasingavtal avseende ett (1) styck fordon till KomOmsorgen för perioden 2017-03-01 –
2021-02-28
har tecknats med Handelsbanken Finans.
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Stocksnäs förskola för perioden
2017-02-01—2020-01-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta.
Service- och underhållsavtal avseende en (1) styck skrivare till EksjöVux
för perioden 2017-02-13–2020-02-12 har tecknats med Konica Minolta.
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Linnéskolan för perioden
2017-02-01—2020-01-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta.
Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Eksjö gymnasium för perioden
2017-02-01—2020-01-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta.

Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsärenden från Inköp- och upphandlingsenheten
Utdrag:
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Lu § 53 Ansökan om tillstånd till
kameraövervakning med drönare,
Skogsstyrelsen
Dnr 2017-KLK0061
Beslut
Ledningsutskottets beslutar
att inte ha någon erinran mot ansökan om tillstånd till kameraövervakning med
drönare för Skogsstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Skogsstyrelsen, med säte i Jönköping, har ansökt om tillstånd till
kameraövervakning med drönare. Syftet med kameraövervakningen är att
använda drönare för att effektivisera och förbättra kvaliteten i Skogsstyrelsens
verksamhet. Övervakningen ska ske i hela landet.
Enligt 18 § kameraövervakningslagen (2013:460), ska länsstyrelsen inhämta
yttrande från berörd kommun innan tillstånd om kameraövervakning meddelas.
Yttrande ska lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 20 mars 2017.
Beslutsunderlag
Ansökan från Skogsstyrelsen
Utdrag:

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes sign
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Lu § 54 Ansökan om tillstånd till
kameraövervakning med drönare, Metria AB
Dnr 2017-KLK0062
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att inte ha någon erinran mot ansökan om tillstånd till kameraövervakning med
drönare för Metria AB.
Ärendebeskrivning
Metria AB har ansökt om tillstånd till kameraövervakning med drönare. Syftet
med kameraövervakningen är bl.a. att ta ortfoton, samt framställa kartunderlag
för översikts- och detaljplaner på uppdrag av kommunerna. Övervakningen ska
ske i hela länet.
Enligt 18 § kameraövervakningslagen (2013:460), ska länsstyrelsen inhämta
yttrande från berörd kommun innan tillstånd om kameraövervakning meddelas.
Yttrande ska lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 20 mars 2017.
Beslutsunderlag
Ansökan från Metria AB
Utdrag:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Lu § 55 Obesvarade motioner och
medborgarförslag
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag
Förteckning obesvarade motioner och medborgarförslag redovisas.
-----
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Utdragsbestyrkande
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Lu § 56 Fastigheten Portalen, Eksjö - information
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Bitte Dietz, Eksjö, lämnade i december 2015 in ett medborgarförslag vari hon
noterar att allt fler fyrtiotalister önskar kunna påverka sitt boende när de planerar
att flytta från större bostadsytor till mindre. Ett så kallat ”Framtidens boende för
60+” i Eksjö efterfrågas.
Förslagsställaren meddelar att en informell grupp, bestående av personer i åldern
60+ med syfte att göra en undersökning om det finns intresse för ett sådant
boende i Eksjö, har bildats.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-19, § 112, att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att informera förslagsställaren om de
mark- och boendealternativ som finns, med särskilt avseende på den aktuella
målgruppen.
Vid dagens överläggning informerar samhällsbyggnadschefen och chefen för
tillväxt- och utvecklingssektorn om fastigheten Portalen, vilken utgör ett gott
alternativ för ändamålet.
10 lokala entreprenörer har delgivits möjlighet att visa intresse av att förvärva
fastigheten och bygga 2:or och 4:or i form av hyresrätter. Två företag har
aviserat att man vill köpa fastigheten Portalen för uppförande av byggnad.
-----
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Lu § 57 Räddningstjänst i beredskap, RiB 17 information
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Räddningschefen informerar om det avtal Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och Pacta, tillsammans med Kommunal och Vision har undertecknat för
landets beredskapsbrandkårer.
Parterna har förhandlat fram ett avtal som kommer att underlätta rekryteringen
av beredskapsbrandmän och öka flexibiliteten för både arbetsgivare och
arbetstagare.
-----
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Lu § 58 Flyktingsituationen, nuläge - information
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Biträdande socialchef informerar bland annat om nuläget för flyktingsituationen
i Eksjö kommun, samt om meddelande från Migrationsverket angående
regeringens beslut att sänka länstalen.
-----
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Lu § 59 Anmälningsärenden
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls vid dagens överläggning:
Delbetalning av statlig ersättning ska minska kommunernas ersättningsanspråk –
missiv från Migrationsverket
-Verksamhetsplan 2017, Smålands Turism
-Information angående Mediacenters Jönköpings läns budget 2017
-Grundavtal, kommungemensamt grundavtal med SLA-nivåer
-----
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