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Lu § 16 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att fastställa föredragningslista enligt följande:

Innehåll
Lu § 16 Godkännande av föredragningslistan ....................................................................... 3
Lu § 17 Budget 2018-2019, verksamhetsplan 2020 - direktiv ............................................. 5
Lu § 18 Utred beslut och finansiering kring Barnfilmbyn, motion .................................... 7
Lu § 19 Återför driftansvaret för gatuverksamheten från Eksjö Energi till
kommunen, motion ................................................................................................................... 9
Lu § 20 En app för mobiltelefoner där medborgarna kan kommunicera direkt
med kommunen och lämna förslag och anmälningar, medborgarförslag .......................11
Lu § 21 Eksjö kommuns anlitande av konsulter vid frågor av allmänt intresse,
medborgarförslag .....................................................................................................................12
Lu § 22 Statsbidrag för ökat bostadsbyggande ....................................................................14
Lu § 23 Utökad investeringsbudget på grund av bostadsbyggande, Nannylund............17
Lu § 24 Eksjö Ljusfest 2017 ...................................................................................................19
Lu § 25 Cykelprojekt i Eksjö 2017, Studieförbundet Vuxenskolan bidragsansökan .........................................................................................................................20
Lu § 26 Obesvarade motioner och medborgarförslag, förteckning .................................21
Lu § 27 Samordning av resurser för flyktingverksamhet – uppdrag från
kommunstyrelsen .....................................................................................................................22
Lu § 28 Samordning av koncerngemensamma verksamheter, återredovisning –
uppdrag från kommunstyrelsen .............................................................................................23
Lu § 29 Yttrande över landsbygdsprogrammet ...................................................................25
Lu § 30 Konsument Höglandet, verksamhetsberättelse 2016 ...........................................26
Lu § 31 Budgetuppföljning per 2016-12-31 .........................................................................27
Lu § 32 Beslut fattade med stöd av delegation ....................................................................28
Lu § 33 Kommunägda byggnader, framtida användningsområden .................................29
Lu § 34 Kommunalt aktivitetsansvar, Eksjö kommun - information ..............................31
Lu § 35 Ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare, Södra
Skogsägarna ekonomisk förening ..........................................................................................32
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Lu § 36 Ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare, Derry
Philips ........................................................................................................................................33
Lu § 37 Förfrågan om fastighetsförvärv, Kvarnarp 3:1 .....................................................34
Lu § 38 Flyktingsituationen i Eksjö kommun, nuläge ........................................................35
Ärendebeskrivning

Punkterna upphandlingsärende och anmälningslista utgår från dagens lista.
Tillkommer gör ärendet Yttrande över landsbygdsprogrammet.
-----
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Lu § 17 Budget 2018-2019, verksamhetsplan 2020
- direktiv
Dnr 2017-KLK0033
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till direktiv för budget 2018-2019 och verksamhetsplan
2020.
Ärendebeskrivning
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget
och verksamhetsplan 2018-2020 vad gäller verksamhet och finansiella mål.
Direktivet utgår från kommunens vision och de av fullmäktige antagna
programmen. Budget och verksamhetsplan ska uttrycka hur man under
3-årsperioden ska arbeta för att uppnå intentionerna i visionen genom de mål
som anges i programmen. Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver
vision och program utgörs av kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet
2017-01-19.
De senaste 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 utvecklingsmöjligheterna i
dagsläget:
• Integration
• Bostäder
• Kommunikation
• Rekrytering
Prioriterade mål
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen
i budget och verksamhetsplan 2018-2020 särskilt beakta:
• Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk,
jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning och möjlighet till en
stimulerande fritid.
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Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: integration,
bostäder, kommunikation och rekrytering, prioritera följande:

•

-

Arbeta för ett inkluderade samhälle där alla har förutsättningar att
utvecklas och bidra med sina goda förmågor.

-

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 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. Undantagsvis är det möjligt att budgetera lägre
resultat än 2 procent ett enskilt år (2017-2018) om resultatet 2015-2016 är
högre än 2 procent tack vare engångsstatsbidrag för kostnader i samband
med ökat flyktingmottagande 2015-16. Sammantaget 2015-18 ska
resultatet vara i snitt 2 procent. Det budgeterade överskottet 2018-20 ska
tillsammans med budgeten 2017 och bokslut 2011-2016 vara i snitt minst
1,8 procent.

-

Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.

-

För finansiellt sparande under planperioden ska 10 mnkr årligen avsättas
2018 – 2020.

-

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

-

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2017-02-01
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 18 Utred beslut och finansiering kring
Barnfilmbyn, motion
Dnr 2016-KLK0195
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisat underlag förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Rolf Abelsson (M) påtalar i motion 2016-09-12 att en utredning om beslut och
finansiering kring Barnfilmbyn ska göras.
Motionären anser att förutsättningarna för Barnfilmbyn förändrats radikalt,
vilket borde innebära att ett nytt beslut fattas av kommunfullmäktige.
Motionären vill att de nya förutsättningarna redovisas, att budget för
fastighetsbolaget, samt det företag som ska driva Barnfilmbyn redovisas, hur
finansieringen av hela verksamheten ska ske och att fastighetsbolagets
bolagsordning och aktieägaravtal underställs kommunfullmäktige.
Vidare föreslår motionären att kommunens revisorer får i uppdrag att granska
huruvida bidragen till Snickerboa AB och till det nybildade fastighetsbolaget inte
strider mot 2 kap, § 8, om bidrag till enskild verksamhet, samt 8 kap, § 2, om
kommunens förvaltning av kommunala medel. Likaså att kommunens revisorer
även utreder huruvida jäv enligt kommunallagen 6 kap, §§ 24-25, har
förekommit i samband med de tjänsteskrivelser som lämnats till
kommunfullmäktige.
Förvaltningen har utrett vad som ankommer på kommunstyrelsen att redovisa
och vilka av motionärens förslag kommunstyrelsen inte kan föreslå
kommunfullmäktige besluta om.
Bolagsordning för Skruven AB, bolagsordning för Snickerboa AB, kalkyl för
driften av fastigheten, samt kalkyl för driften av verksamheten redovisas.
Intäktssidan är budgeterad med en biljettintäkt motsvarande 30 000 besökare.
Härvid erhålls överskott. För att få ett nollresultat krävs 19 200 betalande
besökare. Ett konsultföretag för besöksnäring och turistföretag har anlitats för
att genomföra en analys som ger en realistisk bild av besöksantalet.
Rolf Abelsson vill i motionen att aktieägaravtalet ska redovisas. Ett
aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan alla eller vissa ägare i ett aktiebolag.
Till skillnad mot en bolagsordning, som envar kan utfå genom Bolagsverkets
försorg, kan innehållet i ett aktieägaravtal hållas hemligt för tredje man.
Justerandes sign
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Bolagen meddelar att aktieägaravtalet, enligt beslut vid tecknandet, har
överenskommits vara. Kommunens valda lekmannarevisorer har däremot
möjlighet att ta del av aktieägaravtalet.
Kommunstyrelsen äger inte rätt att föreslå kommunens revisorer uppdrag, och
kan inte heller föreslå kommunfullmäktige att ge revisionen granskningsuppdrag.
Motionärens förslag att kommunens revisorer ska ges granskningsuppdrag kan
därför inte verkställas.
Beslutsunderlag
Motion från Rolf Abelsson, 2016-09-12
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22, § 191
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 310
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-06
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 19 Återför driftansvaret för
gatuverksamheten från Eksjö Energi till
kommunen, motion
Dnr 2016-KLK0118
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utifrån nedanstående redovisning förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Micael Carlsson (L) har i motion begärt att driftansvaret för gatuverksamheten
återförs från Eksjö Energi AB till kommunen. Skälen för ett återförande är
bland annat att
- Bättre samordning kan ske
- Det blir bättre styrning av hur skattemedlen används
- Kompetens från kalkylering och projektering skapas där de ekonomiska
besluten tas
Ansvaret för gata och park fördes 2003 över från kommunen till Eksjö Energi
AB. Senare har parkverksamheten återförts till kommunen och drivs nu av
sociala sektorn. Samhällsbyggnadschef och vd för Eksjö Energi AB, har av
kommunstyrelsen 2016-06-07, § 153, fått i uppdrag att analysera konsekvenserna
av att återföra driftansvaret för gatuverksamheten från Eksjö Energi AB till
kommunen.
Av redovisningen framkommer bland annat att:
- Oavsett hur verksamheten organiseras, krävs ett mycket gott samarbete
mellan de olika intressenterna. Strategiskt sker denna styrning genom
fastställda ägardirektiv. Samverkan behöver dock förstärkas på taktisk och
operativ nivå.
- Inom gatuverksamheten pågår just nu diskussioner om hur budget avseende
drift och investering ska fördelas.
- Fördelningen mellan hur mycket arbete som ska läggas på entreprenad
respektive hur mycket som ska utföras med personal i egen regi,
- Man kan ta fram nya arbetssätt och metoder och samla in och sprida
information om dessa.
Oavsett ett återförande till samhällsbyggnadssektorn alternativt att
gatuverksamheten blir kvar hos Eksjö Energi AB, måste en tydlig samordning
ske. I samband med redovisningen föreslås att ytterligare utredning görs om hur
en klar ansvarsfördelning på såväl strategisk, taktisk, som operativ nivå, ska
utformas innan beslut om exakt organisation är fastställd.
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Vid analysen har även framkommit att motsvarande analys bör göras av
parkverksamheten, som idag organiseras under sociala sektorn. Ett uppdrag har
getts att återkomma med ett sådant förslag. Utarbetande ska ske i samverkan.
Beslutsunderlag
Motion från Micael Carlsson (L), 2016-04-18
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-21, § 102
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 139
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-08
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 20 En app för mobiltelefoner där
medborgarna kan kommunicera direkt med
kommunen och lämna förslag och anmälningar,
medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0199
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till det arbete som pågår, förklara medborgarförslaget
besvarat.
Ärendebeskrivning
Ami Fagrell, Hjältevad, framför i medborgarförslag att kommunen, likt Uppsala
kommun, tar fram en app för mobiltelefoner där medborgarna kan
kommunicera direkt med kommunen och lämna förslag och anmälningar.
Förslagsställaren anser att det skulle underlätta för invånarna att kunna
rapportera direkt och på plats när de stöter på något.
Många företag och kommuner använder sig idag av olika hemsidor, portaler eller
appar för felanmälan. Det skapar på många sätt en ökad kundnytta då
medborgaren har möjlighet att anmäla fel eller lämna synpunkter när som helst.
Systemägaren får nytta genom att fel kan upptäckas i god tid och åtgärdas
snabbare. På längre sikt finns även möjlighet till att kartlägga mönster, och med
statistisk hjälp kunna göra åtgärder som förbygger vanligt förekommande fel och
brister.
Eksjö kommun har sedan 1 februari i år tillgång till systemet Point Survey, som
innehåller funktionalitet som motsvarar ett digitalt felanmälningssystem.
Samhällsbyggnadssektorn, som införskaffat systemet, har för avsikt att under
året testa av funktionaliteten. Om tjänsten ska lanseras som en app, via en länk
på hemsidan, eller båda delar, är oklart. Felanmälan skulle då initialt kunna
inrymma synpunkter kring den fysiska miljön där exempelvis felanmälningar om
bland annat belysning, nedskräpning, park- och gatudrift skulle kunna inrymmas.
I takt med att systemet testas får en utvärdering avgöra om systemet håller
måttet för hela koncernens behov.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ami Fagrell, 2017-09-16
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson, 2017-02-09
Utdrag:

Ammi Fagrell
Kommunstyrelsen
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Lu § 21 Eksjö kommuns anlitande av konsulter
vid frågor av allmänt intresse, medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0233
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Lars E Björck föreslår i medborgarförslag att Eksjö kommun i första hand ska
konsultera allmänheten i Eksjö kommun vid frågor av allmänt intresse. Han
föreslår vidare att Eksjö kommun ska förkasta framtaget platsvarumärke för
Eksjö kommun, samt redovisa kostnader och beslut vad gäller platsvarumärket.
Lars E Björck kompletterar medborgarförslaget med tre olika alternativ på
slogans för Eksjö kommun:
• Eksjö kommun, forntid-nutid-framtid
• Eksjö – en trivsam kommun, en attraktiv/god miljö för boende och
besökande
• Eksjö kommun – en attraktiv boende miljö, en kommun med kreativ
skapande kultur och allemansrättslig natur.
Sedan ett par år tillbaka har många kommunala organisationer blivit allt mer
medvetna om vikten av att arbeta med sitt organisationsvarumärke; kommunen
som organisation och arbetsgivare. Det handlar om att säkerställa den
kommunala servicen, förtroendet för organisationen och attraktionskraften som
arbetsgivare. Parallellt med detta har ett behov av att särskilja den kommunala
organisationen från varumärket som representerar platsen identifierats. Mot
bakgrund härav har flera kommuner i Sverige utvecklat så kallade
platsvarumärken.
I Eksjö kommun har kommunikationsarbetet hittills varit spretigt och otydligt,
både visuellt och budskapsmässigt, när det gäller att särskilja plats och
organisation. Framförallt har det inte funnits någon tydlig strategi kring hur
platsen ska kommuniceras som plats att bo, leva och verka på, vilket har gjort
kommunikationsarbetet bristfälligt.
Under 2016 har, för att kunna uppnå ökad struktur i arbetet, och en tydligare
visuell/grafisk igenkänning, både kring Eksjö kommun som organisation och
som plats, därför en varumärkesplattform arbetats fram.
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I de fall kompetens eller arbetsutrymme saknas inom organisationen, kan
konsulter komma att anlitas för kortare och längre uppdrag. I detta specifika fall
har bedömningen gjorts att specialistkompetens behövde anlitas, bland annat för
originalframställning.
Upphandlingen och framtagandet av kommunikationsriktlinjerna för
platsvarumärket Eksjö genomfördes som en projekttävling, där en slutlig vinnare
(reklambyrå) fick i uppdrag att färdigställa sitt förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars E Björck, 2016-10-17
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20, § 222
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 322
Tjänsteskrivelse från informationsstrateg Anette Stendahl, 2017-01-12
Utdrag:

Lars E Björk
Kommunstyrelsen
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Lu § 22 Statsbidrag för ökat bostadsbyggande
Dnr 2016-Sbn0081
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till Eksjö Stadshus ge ägartillskott om 2 mnkr för projektering av
trygghetsboende inom Eksjöbostäder AB. Finansiering ska ske ur kommunens
egna kapital,
att åren 2017-2020 utöka samhällsbyggnadssektorns driftram med 1,1 mnkr för
att tillfälligt stärka organisation och insatser för att skapa förutsättningar för
utökat bostadsbyggande,
att utrymmet för samhällsbyggnadssektorns utökade driftram 2017 skapas
genom sänka årets resultat med 1,1 mnkr från 14,5 mnkr till 13,4 mnkr, samt
att ge budgetberedningen i uppdrag att beakta att statsbidraget för ökat
bostadsbyggande ökade resultatet för 2016, och att del av resultatet ska användas
för utökad driftram för samhällsbyggnadssektorn 2018-2020.
Ärendebeskrivning

Den 21 april 2016 beslutade regeringen om införandet av ett statsbidrag till
kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget, som är tänkt att stimulera
bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren, är om
totalt 1,85 miljarder för 2016. Statsbidraget beräknas till 1,8 miljarder för 2017
och därefter 1,3 miljarder årligen.
Statsbidragets syfte är att bidra till ökat bostadsbyggande. Ekonomichefen har
tillsammans med samhällsbyggnadschefen fått i uppdrag att presentera
alternativa användningar för bidraget då det inte finns några restriktioner för hur
kommunerna ska använda beviljade medel. Det finns heller inga krav på
återredovisning av hur statsbidraget använts.
Villkoren för bidraget var:
Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som
möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden startade 1
augusti 2016 och pågår tolv månader framåt.
•

Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit
riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383).
•
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Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit
en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. planoch bygglagen (2010:900).
•

Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd
nyanländ som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli
föregående år och tolv månader framåt.
•

Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. De nyanlända ska även
omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).
•

Eksjö kommun uppfyller samtliga kriterier och lämnade under hösten 2016 in
ansökan och beviljades 6,5 miljoner i bidrag. Bidraget är en intäkt för
kommunen 2016 och påverkar resultatet positivt 2016.
Ytterligare statsbidrag för ändamålet kommer troligtvis, åtminstone till och med
2018. Hur stora de bidragen kommer att vara är osäkert, beroende på flera
faktorer, främst på hur många kommuner som ansöker och hur stort
bostadsbyggandet i kommunen kommer att bli.
I Eksjöbostäders bostadskö står idag 2000 personer. De nya bostäderna i
kvarteret Lunden, samt det tidigare projektet Norrström, har visat sig lätta att
hyra ut. Det finns en efterfrågan på bostäder i Eksjö i alla kategorier.
Följande alternativa användningar för statsbidraget redovisas:
Alternativ 1 (Kritiska underskott)
Eksjö kommun skulle kunna välja:
• att använda statsbidraget för att säkerställa servicenivån inom ett annat, än
bostadsförsörjning, viktigt område
Alternativ 2 (Stärkt organisation)
Eksjö kommun skulle kunna välja:
• att förstärka Samhällsbyggnadssektorn driftbudget i syfte att förbättra
planberedskapen så att fler möjliga områden för bostadsbyggnation
tillgängliggörs samt att säkerställa korta handläggningstider för
bygglovhandläggningen.
• samt att genom ägartillskott till Eksjöbostäder säkerställa möjligheten för
bolaget att i en snabbare takt projektera och bygga trygghetsboende.
Alternativ 3 (Utvecklingspott)
Eksjö kommun skulle kunna välja:
• att lägga pengarna i en särskild pott som ger möjlighet att över tid ta beslut
om projekt och åtgärder som bidrar till ökat bostadsbyggande
Alternativ 4 (Allmännyttiga lokaler)
Eksjö kommun skulle kunna välja:
• att genom ägartillskott till Eksjö Kommunfastigheter AB bidra till
möjligheten för produktion av allmännyttiga lokaler
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Alternativ 5 (tillfälligt sänkta avgifter)
Eksjö kommun skulle kunna välja:
• att tillfälligt sänka taxor och avgifter som berör bostadsbyggande
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors och samhällsbyggnadschef
Mikael Klaesson, 2017-01-30
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 23 Utökad investeringsbudget på grund av
bostadsbyggande, Nannylund
Dnr 2016-KLK0253
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med ändring av tidigare beslut, utöka sociala sektorns investeringsbudget
2017 med 5 mnkr för iordningställande av 20 lägenheter på Nannylund 2,
att finansiering sker genom tidigare års överskott på grund av tillfälligt
statsbidrag för hantering av flyktingsituationen, samt
att ge budgetberedningen i uppdrag att i budgetförslag 2018-2020 inte ianspråkta
mer av överskottet från 2015-2016 än vad som finns kvar efter både sänkning av
resultat 2017 och ökade investeringar.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-22, § 178, att förskottsbetala hyra till
Itolv AB om 5 mnkr avseende bostäder på Nannylund 2, Eksjö.
Avtal har skrivits 2017-01-27 med Itolv AB angående ekonomiskt stöd till
bostadsbyggande av 20 lägenheter på Nannylund. Kommunen betalar 5 mnkr i
engångsersättning och blockförhyr lägenheterna i sex år till en kostnad av 1 463
kr per kvadratmeter. Utbetalningen är då redovisningsmässigt en investering
som ska skrivas av under avtalstiden. Investeringen ryms inte i befintlig
investeringsbudget 2017.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-23, § 61, om fördelning av tillfälligt
statsbidrag för flyktingar som betalades ut i december 2015 och har påverkat
resultatet i kommunen 2015-2016. Då kostnadsnivån för verksamheten var
oklar, lades 18,2 mnkr i ett ofördelat anslag under kommunstyrelsen. Anslaget
förblev oanvänt under 2016 och bidrog till överskottet 2016.
Med kommunfullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning kan överskottet
användas till verksamhet genom sänkt resultat kommande år, vilket gjorts under
2017 med 4,8 mnkr. Överskottet har påverkat likviditeten, vilket gör det möjligt
att även användas till investeringar. Därför föreslås att sociala sektorns
investeringsbudget 2017 ökas med 5 mnkr för investering i bostadsbyggandet på
Nannylund.
Det är viktigt att i budget 2018-2020 inte ianspråkta mer av överskottet från
2015-2016 än vad som finns kvar efter både sänkning av resultat 2017 och ökade
investeringar.
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Avtal mellan Itolv AB och Eksjö kommun 2017-01-27
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22, § 178
Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-23, § 61
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2017-02-03
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Lu § 24 Eksjö Ljusfest 2017
Dnr 2017-KLK0037
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Eksjö Stadsutveckling en förlustgaranti om 125 tkr, samt
att medel tas från anslaget för oförutsedda behov.
Diana Laitinen Carlsson (S) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Eksjö Stadsutveckling har anordnat två ljusevent, 2013 och 2015. Önskan är att
etablera Eksjö Ljusfest som ett återkommande evenemang under senhösten.
Planering för den tredje Ljusfesten pågår och förväntas genomföras 2-12
november 2017.
Syftet med ljuseventet är att etablera ett evenemang som ger tillskott av
aktiviteter i Eksjö under ”lågsäsong”, stimulera fastighetsägarnas medvetenhet,
intresse och utveckling av ljussättning och belysning, samt att öka tryggheten i
bostadsområden och offentliga miljöer.
Budgeten för Eksjö Ljusfest 2017 omfattar 505 tkr. Arbete pågår med att hitta
sponsorer. För att möjliggöra fortsatt planering av eventet ansöker Eksjö
Stadsutveckling om en förlustgaranti om 125 tkr. Redovisning av projektets
planering och genomförande kommer kontinuerligt att ske till kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-06
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 25 Cykelprojekt i Eksjö 2017,
Studieförbundet Vuxenskolan - bidragsansökan
Dnr 2017-KLK0038
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Studieförbundet Vuxenskolan bidrag om 40 822 kr till Cykelprojekt i
Eksjö 2017,
att medel ska tas ur integrationspotten, samt
att återredovisning av använda medel ska ske till kommunstyrelsen efter
projektets slut.
Ärendebeskrivning
Studieförbundet Vuxenskolan har kommit in med en bidragsansökan om 40 822
kr avseende ett cykelprojekt 2017.
Målet med projektet är att nyanlända kvinnor över 18 år, och som bor i Eksjö
kommun, ska ges möjlighet att lära sig cykla. Två kurser planeras, en i mars och
en i augusti innevarande år, och båda omfattar tio veckor.
Kostnader för projektet redovisas enligt följande:
Arvode till ledare
9 600 kr
Sociala avgifter
3 072 kr
Övriga avgifter (cyklar, fika m.m.)
25 000 kr
Administration
3 150 kr
Studieförbundet Vuxenskolan ideell förening, har till uppgift att organisera och
främja en partipolitiskt och religiöst obunden studie- och
folkbildningsverksamhet i syfte att ge människor möjlighet att utvecklas.
Beslutsunderlag
Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 26 Obesvarade motioner och
medborgarförslag, förteckning
Dnr 2017-KLK0032
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att anmäla ärendet i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så
att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget
väckts. Fullmäktige kan vid behov, avskriva medborgarförslagen från vidare
handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte besvarats.
Vid dagens sammanträde redovisas att 4 motioner och 20 medborgarförslag
ännu inte besvarats.
Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 27 Samordning av resurser för
flyktingverksamhet – uppdrag från
kommunstyrelsen
Dnr 2017-KLK0022
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att förvaltningen till budgetberedningen i maj ska redovisa vilka stadsbidrag som
beräknas erhållas 2017 respektive 2018, samt hur tillfälliga medel till
flyktingverksamheten används 2017, och vilka konsekvenser som uppstår om
dessa upphör 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunen har under senare år erhållit statsbidrag för flyktingverksamheten,
dels i speciellt riktat bidrag i december 2015 som används till riktade insatser
2016 och 2017, dels som ersättning för arbete utifrån asylsökande och
ensamkommande flyktingbarn.
Inför budget 2018 bör en analys av prognosticerade intäkter göras som underlag
för budgetbeslut i oktober 2017.
Uppdrag har getts till ekonomiledningsgruppen, ELG, och respektive
sektorsekonom att ta fram underlag. Det har inte varit möjligt att få fram ett
kvalitetssäkrat underlag till februari månad på grund av att januari är hårt
arbetsbelastad med att ta fram årsbokslut.
När bokslutsarbetet är avslutat under februari, kommer detta arbete att
prioriteras. ELG tar fram underlag. Eventuella konsekvenser, främst för budget
2018, bör sedan analyseras av verksamheterna för att utarbeta förslag till
åtgärder. De ekonomiska konsekvenserna bör inte påverka bokslut 2017, men är
ett viktigt underlag för internbudget 2018, som fastställs i oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-08
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 28 Samordning av koncerngemensamma
verksamheter, återredovisning – uppdrag från
kommunstyrelsen
Dnr 2016-KLK0200
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-04, § 266 att återredovisning ska ske av
samordning av koncerngemensamma verksamheter. I samband med
budgetberedningens arbete inför utarbetande av budget 2017-2018, väcktes
frågan om möjligheterna till koncerngemensam samordning.
För att få en effektiv verksamhet behöver följande frågor ställas;
- Gör vi rätt saker?
- Gör vi dem på rätt sätt?
- Gör vi dem med rätt kompetens?
För att få svar på dessa frågor, bör en god samverkan – samordning ske mellan
olika verksamheter, oavsett om de bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform.
En god samverkan grundläggs genom samsyn i högsta ledningen. Efter att under
flera år ha organiserat verksamheter i en gemensam förvaltning, har bättre
samordning kunnat ske. De kommunala bolagen har dock inte involverats på
motsvarande sätt.
Under 2016 har ett arbete bedrivits för att även involvera bolagen. Från hösten
2016 har förvaltningsledningsgruppen utökats till att även omfatta
bolagscheferna och en koncernledningsgrupp har istället bildats.
I denna grupp har frågan om samordning för att nå högre effektivitet, blivit en
prioriterad fråga.
Gemensam målsättning har varit att besvara frågorna;
- Vad är bäst för kommuninvånaren?
- Vem har bäst kompetens för att på ett effektivt sätt ta ansvar för uppgiften?
Samordning av verksamheter är inte något man enkelt kan lösa genom
organisatoriska förändringar. Det kräver gemensamt synsätt, vilket tar längre tid
att få, för att få bestående effekter.
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Åtgärder som arbetas övergripande med är exempelvis
- Ansvar för fastigheter och därtill hörande verksamheter – Facility
Management (FM). Städverksamheten har överförts från förvaltningen till
Eksjö Kommunfastigheter AB. Inför 2018 och med nya hyresavtal, ska
ytterligare samordning av denna stödfunktion utredas.
- Översyn av gata-parks organisatoriska tillhörighet
- Kontaktcenter som ska svara för huvuddelen av verksamheternas kontakter
avseende enkla frågor. Ett utvecklingsarbete inom
kommunikationsavdelningen är också att utarbeta ny hemsida, med ökade
möjligheter till självservice.
Ska arbetet få full effekt, bör även bolagen ha samma tekniska plattform, och
Eksjö Energis egen växelfunktion tas bort
Samordningar kan även genomföras på operativ nivå och här kommer
utnyttjande av digitala hjälpmedel vara av stor betydelse, till exempel
- Ärende- och dokumenthantering
- Fakturarutiner
- Kravrutiner
- Bevakning av LAS-företräde med mera
Det måste ske genom ett synsätt om att arbeta med ”ständiga förbättringar”.
Ett annat viktigt arbete är också att ständigt fundera på om ansvar ligger på rätt
nivå och att det är rätt kompetens som utför arbetsuppgiften. Det bör ständigt
undersökas om uppgiften är något som tillhör verksamhetens huvudprocess,
eller ifall det är en stödprocess som kan genomföras av en stödkompetens.
Ett exempel kan vara upphandling, där en centralt samlad stödorganisation
säkert både kvalitets- som effektivitetsmässigt kan erhålla ett bättre resultat, än
om varje enhet själv ska utföra uppgiften. För att skapa en effektiv verksamhet
bör det ske genom ”ständiga förbättringar” utifrån omvärldsförändringar,
förändrade kundbehov, teknikutveckling och så vidare.
Av den anledningen är det viktigt att skapa en organisation som har detta synsätt
i sin värdegrund. I dessa frågor är ledningens engagemang av stor betydelse.
Synsättet ”Egen optimering” får aldrig innebära suboptimering på totalen. Det
kräver därför ständigt ifrågasättande, samt gemensam acceptans och förståelse
för helheten, liksom mod att genomföra förändringar. Det är en av ledarskapets
viktigaste uppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04, § 266
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-08
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 29 Yttrande över landsbygdsprogrammet
Dnr 2017-KLK0005
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att samordna ett
yttrande över landsbygdsprogrammet med Aneby kommun.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun, Johan Persson, som varit
ordförande i den parlamentariska utredningskommittén, redovisade tidigare idag
utredningen kring Landsbygdsprogrammet för fullmäktiges och
kommunstyrelsens ledamöter.
Där framkom att Eksjö kommun kan ansöka om att få yttra sig över
landsbygdsprogrammet. Aneby kommun är en av de kommuner som har bjudits
in att yttra sig.
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 30 Konsument Höglandet,
verksamhetsberättelse 2016
Dnr 2017-KLK0039
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att ärendet anmäls i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Konsument Höglandet är ett samlingsnamn för konsumentrådgivning och
budget- och skuldrådgivning som bedrivs i de fem Höglandskommunerna
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda, samt Tranås, Vimmerby och
Ydre kommuner.
Aneby, Eksjö, Tranås, Vetlanda, Vimmerby och Ydre kommuner köper
konsumentrådgivning av Nässjö kommun. Eksjö kommun har egen budgetoch skuldrådgivning.
Av 2016 års verksamhetsberättelse för Konsument framgår att
konsumentrådgivningen har haft 78 ärenden från Eksjö kommun.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse för Höglandets Kommunalförbund, 2017-01-23
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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Lu § 31 Budgetuppföljning per 2016-12-31
Dnr 2016-KLK0051
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna redovisad rapport, samt
att rapporten anmäls i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets driftutfall efter 12 månader är 62,0 mnkr, vilket
motsvarar 98 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 100 procent.
Det ger en positiv avvikelse mot budget om ca 1,0 mnkr.
En redogörelse önskas för hur mycket skadegörelse och hur många självrisker
som betalas ut under ett år. En presentation önskas även av hur
bemanningspoolen används.
Beslutsunderlag
Uppföljning per 2016-12-31
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Ekonom Per Karlsson
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Lu § 32 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
Service- och underhållsavtal avseende en (1) styck kopiator till KomOmsorgen,
för perioden 2017-01-03—2020-01-02 har tecknats med Konica Minolta.
Leasingavtal avseende en (1) kopiator till biståndsenheten för perioden
2016-12-01--2019-11-30 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:

Kommunstyrelsen
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Lu § 33 Kommunägda byggnader, framtida
användningsområden
Dnr 2016-KLK0158
Beslut
Ledningsutskottets beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka potentiella hyresgäster som är villiga
att teckna tioårigt kontrakt till marknadsmässiga villkor. Noteras att något löfte
om förhyrning inte kan ges, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om man vid försäljning av
fastigheten, på något sätt kan ombesörja nuvarande hyresgästers rätt att fortsatt
få förhyra lokaler under en tid.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2016-11-01, § 310, förvaltningen i uppdrag att
utreda ändamål och tillhörighet för de byggnader som idag förvaltas
av samhällsbyggnadssektorn och att Kvarnarps Gård ska prioriteras.
Vid överföring av kommunens fastigheter till Eksjö Kommunfastigheter
AB överläts inte samtliga byggnader. Ett 20-tal byggnader förvaltas därför
fortfarande av kommunens samhällsbyggnadssektor. Dessa fastigheter är i
huvudsak belägna på skogsfastigheter, eller är så kallade allmännyttiga
byggnader, såsom biografer och liknande.
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.
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En nettokostnad om 231 tkr har budgeterats för byggnaden Kvarnarps gård för
2017. Redovisat utfall har tidigare år varit av samma omfattning.
För att undvika en nettokostnad är alternativen antingen att hitta en
långsiktig lösning med en hyresgäst som tecknar kontrakt på exempelvis 10
år till marknadsmässig hyra, eller en försäljning av fastigheten till
marknadsmässigt pris. Fastigheten kan inte långsiktigt förvaltas på nuvarande
sätt.
Fastigheten ligger inom ett strategiskt viktigt område för framtida
bostadsutveckling, och utgör en frekvent miljö för rekreation och upplevelser
för Eksjöborna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, 2017-02-08
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Lu § 34 Kommunalt aktivitetsansvar, Eksjö
kommun - information
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att till hösten återigen bjuda in rektor Tomas Eliasson för information om
genomförda insatser, samt
att i övrigt notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Tomas Elisasson, rektor på Eksjö Gymnasium, lämnar en redogörelse för
kommunens aktivitetsansvar.
Det kommunala aktivitetsansvaret innebär ungdomar som fullgjort sin skolplikt
men inte fyllt 20 år, och som inte genomfört eller fullföljt utbildning på
nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande.
Per den 1 februari 2017 fanns i Eksjö kommun 309 ungdomar som omfattas av
det kommunala aktivitetsansvaret. Motsvarande siffra 2016 var 188 ungdomar.
200 elever är idag inskrivna på Introduktionsprogrammen, IM. 23 av dem fyller
20 år under 2017. 23 ungdomar kodas idag som okänd, 20 kodas som att de är i
arbete eller annan sysselsättning. Cirka 60 ungdomar ska kontrolleras, då man
inte vet något om dem.
Hittills har det kommunala aktivitetsansvaret i princip varit av administrativ art.
Under 2017 har två tjänster rekryterats, så att verksamheten kan utökas till att
även innefatta aktivitetsansvar. Det ska ske genom samverkan med andra
instanser. Sammantaget innebär det att man får in ännu fler unga i en
meningsfull sysselsättning.
__________________________________________________________
Utdrag:

Tomas Eliasson
Utskottssekreteraren

Justerandes sign
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Lu § 35 Ansökan om tillstånd till
kameraövervakning med drönare, Södra
Skogsägarna ekonomisk förening
Dnr 2017-KLK0040
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att uttala att man inte har något att invända mot ansökan om tillstånd till
kameraövervakning med drönare för Södra Skogsägarna ekonomisk förening.
Ärendebeskrivning
Södra Skogsägarna ekonomisk förening har till Länsstyrelsen i Kronobergs län
ansökt om tillstånd att använda en kamerabestyckad drönare, i enlighet med 18 §
kameraövervakningslagen (2013:460). I ansökan noteras att ändamålet bland
annat är för inventering av skogsmark.
Yttrande ska vara Länsstyrelsen i Kronobergs län tillhanda senast 28 februari
2017.
Beslutsunderlag
Remiss från Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2017-01-19
Utdrag:

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Justerandes sign
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Lu § 36 Ansökan om tillstånd till
kameraövervakning med drönare, Derry Philips
Dnr 2017-KLK0041
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att uttala att man inte har något att invända mot ansökan om tillstånd till
kameraövervakning med drönare för Derry Philips.
Ärendebeskrivning
Derry Philips har till Länsstyrelsen i Uppsala län ansökt om tillstånd att använda
en kamerabestyckad drönare, i enlighet med 18 § kameraövervakningslagen
(2013:460).
I ansökan noteras att ändamålet bland annat är för filmverksamhet med fokus
på reklamfilm.
Yttrande ska lämnas till Länsstyrelsen i Uppsala län.
Beslutsunderlag
Remiss från Länsstyrelsen i Uppsala län
Utdrag:

Länsstyrelsen i Uppsala län

Justerandes sign
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Lu § 37 Förfrågan om fastighetsförvärv,
Kvarnarp 3:1
Dnr 2017-Sbn0008
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att försälja det markområde som å bifogad karta är markerad med röd kantfärg
för 30 kr per kvadratmeter, samt att köparen betalar lantmäteriförrättningen,
att ge mät- och exploateringschefen i uppdrag att upprätta och teckna
sedvanligt köpekontrakt.
Ärendebeskrivning
Svenska Kyrkan genom Ronnie Dovskog, har i skrivelse 2017-01-27 gjort en
förfrågan om markförvärv inom fastigheten Rödfibblan, där Mariakapellet är
beläget.
För att nyttja kapellet i större omfattning, planeras utökad verksamhet med
förskola i två avdelningar. Den planerade tillbyggnaden ianspråktar en större del
av befintlig tomtareal, och därmed befintlig parkering.
För att kunna tillskapa ca 20 nya parkeringsplatser, önskar man förvärva ca 600
kvm av intilliggande fastighet Kvarnarp 3:1.
En försäljning av markområdet strider inte mot användningen i gällande
detaljplan inom kvarteret Hagfibblan. Samråd har skett med barn- och
utbildningssektorn, som inte har några synpunkter. Man anser att samverkan kan
ske vid eventuell etablering av ny förskola i området.
Beslutsunderlag
Förfrågan från Svenska Kyrkan, 2017-02-01
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Thomas Hellström, 2017-02-08
Utdrag:

Mät- och exploateringschefen

Justerandes sign
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Lu § 38 Flyktingsituationen i Eksjö kommun,
nuläge
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Birgitta Eek, integrationssamordnare och Annelie Hermansson,
biståndshandläggare, lämnar en redogörelse för flyktingsituationen i Eksjö
kommun. 2016 tog Eksjö kommun emot ca 170 personer. I januari i år kom 16
personer.
Problemområden
- Idag är kön till barnomsorg lång, vilket försenar starten för integration av
vuxna.

Justerandes sign

-

Skatteverket hinner inte med, vilket gör att väntetiden för att få
personnummer idag är 2-3 månader, vilket försenar möjligheten att få
ersättning från olika myndigheter. Det medför även svårigheter att få id-kort,
bankkort och så vidare.

-

Väntetiden till SFI är flera månader lång.

-

Arbetsförmedlingens inskrivningar tar lång tid, vilket fördröjer etablering.

-

Kommunen får inte fram bostäder vilket komplicerar och öppnar för dåliga
bostadslösningar och även bostadslöshet. Idag är situationen alarmerande i
den östra kommundelen med oseriösa hyresvärdar, ockerhyror, ekonomisk
brottslighet, personliga tragedier där människor hamnar i skuld och bor i
misär. Sammantaget skapas ett helt nytt utanförskap.

-

Ett ungdomslotsprojekt har startats upp med hjälp av medel från
Länsstyrelsen. Projektet är till för att möta social oro och innebär samverkan
mellan flera aktörer såsom föreningslivet och kommun.

-

Idag saknas samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Migrationsverket, samt med övriga sektorer inom kommunen. Alla sektorer i
kommunen bör arbeta strategiskt med integration. En sektorsövergripande
gemensam plan för integrationen ska enligt det nya integrationspolitiska
programmet tas fram.

Utdragsbestyrkande
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-

Förändringar i förutsättningar för ensamkommande flyktingbarn har avlöst
varandra under 2016, åldersuppskrivning, ekonomiska ersättningar, ändrad
lagstiftning inom placeringsformerna med mera.

-

För flyktingmottagningen innebär det idag att över 500 tkr betalas ut i
försörjningsstöd per månad just nu.

-

Om det hade funnits barnomsorg och SFI-platser skulle summan omedelbart
halveras. Om Skatteverket, Arbetsförmedling och Försäkringskassan hann
med skulle kostnaden sjunka ytterligare.

Framgångsfaktorer
-

En överenskommelse har träffats med Eksjö Vux om att de ska tillsätta en
syv-tjänst som ska samverka nära med flyktingmottagningen och SFI.

-

En ”tillfällig” samhällsorienteringskurs har startats i Missionskyrkan för dem
som står i köerna. I juni har den funnits i ett år.
Förhoppningsvis finns snart ett avtal med Kommunal om extratjänster som
öppnar upp för delar av den kommunala arbetsmarknaden.

-

Ungdomslotsprojekt drivs av EKB-organisationen för att möta social oro i
ungdomsleden. Samverkan sker mellan gymnasiet, fritidsavdelningen,
socialtjänstens öppenvård, och föreningar, i startskedet med
vollybollklubben.

-

Flyktingguide/språkvän, Invitationsdepartementet, Kafé Kom in är olika
exempel på aktiviteter för att underlätta integration mellan nyanlända och
kommuninvånare.

-

Läget på HVB-hemmen är för närvarande relativt lugnt. Idag finns 5 HVBhem med 70 placerade. Två HVB-hem har avvecklats. Man räknar med att
samtliga HVB-hem är helt avvecklade till 2019. Målsättningen har varit att 90
procent av dem som skrivs ut från HVB-hemmen ska ha egen försörjning
eller vara i studier. Det målet är uppnått.
-----
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Utdragsbestyrkande

