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Lu § 60 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll
Lu § 60 Godkännande av föredragningslistan ..................................................................................... 3
Lu § 61 Försäljning, del av Nannylund 4 ............................................................................................ 4
Lu § 62 IT-säkerhetspolicy 2017, Höglandets kommunalförbund ...................................................... 5
Lu § 63 Befolkningsprognos 2016-2025, revidering ........................................................................... 6
Lu § 64 Årsredovisning 2016 - Höglandets samordningsförbund ....................................................... 7
Lu § 65 Årsredovisning 2016 - Höglandets kommunalförbund .......................................................... 8
Lu § 66 Vänskapens Förening - ansökan från kommunstyrelsens integrationspott ............................. 9
Lu § 67 Ambassadörer Islamiska förening - ansökan från kommunstyrelsens
integrationspott .................................................................................................................................. 10
Lu § 68 Höjning av driftbidrag, Höglandets samordningsförbund .................................................... 12
Lu § 69 Verksamhetsavtal med länets kommuner avseende primärkommunal samordning
och utveckling.................................................................................................................................... 13
Lu § 70 Höjning av medlemsavgift 2018, Mediacenter Jönköpings län ............................................ 14
Lu § 71 Garantihyror av små lägenheter............................................................................................ 15
Lu § 72 Budgetuppföljning per 2017-03-31 ...................................................................................... 17
Lu § 73 Beslut fattade med stöd av delegation .................................................................................. 18
Lu § 74 Ung Drive - bidragsansökan ................................................................................................. 19
Lu § 75 Bemanningsenheten, information ......................................................................................... 20
Lu § 76 Obesvarade motioner och medborgarförslag, förteckning ................................................... 21
Lu § 77 Anmälningslista .................................................................................................................... 22

Ärendebeskrivning

Ärende som tillkommer är Verksamhetsavtal med länets kommuner avseende
primärkommunal samordning och utveckling.
Ärenden som utgår är Verksamhetsplan 2018-2020 med budget - Smålands
Turism AB, Upphandlingsärende, Markärende, samt Nuläge angående
flyktingsituationen.
-----
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Lu § 61 Försäljning, del av Nannylund 4
2017-Sbn0030
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att utse Carina Lindström till ordförande i ärendet, samt
att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsen ta fram förslag på
viljeinriktning om bostadsbyggande på området.
Vidare föreslår ledningsutskottet följande beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna försäljningen av del av Nannylund 4, benämnd Stamfastigheten,
till Itolv AB till en köpeskilling om 1 700 000 kr.
Annelie Hägg (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt mellan Eksjö kommun och Itolv AB avseende fastigheten
Eksjö Nannylund 4, benämnd Stamfastigheten, redovisas. Fastigheten försäljs
till en köpeskilling om 1 700 000 kr.
Yrkande

Vid ledningsutskottets överläggning yrkar
Ulf Björlingson (M) att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsen ta
fram förslag på viljeinriktning om bostadsbyggande på området,
Lennart Gustavsson (S) och Bo Bergvall (S) bifall till Ulf Björlingsons (M)
yrkande.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på
Ulf Björlingsons (M) yrkande varvid ledningsutskottet beslutar
att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsen ta fram förslag på
viljeinriktning om bostadsbyggande på området.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt
_____________
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Lu § 62 IT-säkerhetspolicy 2017, Höglandets
kommunalförbund
Dnr 2017-KLK0089
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta IT-säkerhetspolicy för Höglandets kommunalförbund.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2007-03-29, § 184, IT-säkerhetspolicy för
Höglandets kommunalförbund. Policyn är nu i behov av revidering och det
har under arbetets gång framkommit att dokumentet bör delas i en ITsäkerhetspolicy och en Informationssäkerhetspolicy.
Enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
framgår att varje myndighet, eller annan offentlig verksamhet, ansvarar för att
egna system uppfyller sådana grundläggande och särskilda säkerhetskrav så att
myndighetens verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Det
innebär bland annat att Höglandets kommunalförbund, i samråd med
medlemskommunerna ska
• Upprätta IT-säkerhetspolicy och andra styrande dokument som
behövs för kommunalförbundets och dess medlemskommuners ITsäkerhet,
• Utse en eller flera personer som leder och samordnar arbetet med ITsäkerhet,
• Utifrån risk- och sårbarhetsanalyser och inträffade incidenter, avgöra
hur risker ska hanteras, samt besluta om åtgärder för IT-säkerheten,
• Dokumentera de granskningar och säkerhetsåtgärder av större
betydelse som vidtagits.
Beslutsunderlag
IT-säkerhetspolicy för Höglandets kommunalförbund
Direktionens beslut 2017-03-24, § 15
_____________
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Lu § 63 Befolkningsprognos 2016-2025,
revidering
Dnr 2017-KLK0083
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna reviderad version av befolkningsprognos för perioden 20162025.
Ärendebeskrivning

En ny prognos har tagits fram för befolkningsutvecklingen i Eksjö kommun
2016-2025. Anledningen till den nya prognosen är den rådande
flyktingsituationen, som påverkar tidigare redovisade prognoser.
Prognosen baseras på Regionförbundets befolkningsprognos för Eksjö
kommun.
Folkmängden beräknas öka med 869 invånare mellan åren 2016-2025.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utvecklingschefen, 2017-03-23
_____________
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Lu § 64 Årsredovisning 2016 - Höglandets
samordningsförbund
Dnr 2017-KLK0085
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2016 för Höglandets Samordningsförbund,
samt
att bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för
2016.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2016 för Höglandets samordningsförbund redovisas.
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa
och rehabilitering i allmänhet.
Av revisionsberättelsen framgår att samordningsförbundet har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Likaså att räkenskaperna är rättvisande och att återredovisningen har
upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god
revisionssed. Sammantaget bedöms att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016, Höglandets samordningsförbund
_____________
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Lu § 65 Årsredovisning 2016 - Höglandets
kommunalförbund
Dnr 2017-KLK0088
Beslut
Ledningsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Ulf Björlingson till ordförande i ärendet,
att godkänna årsredovisning 2016 för Höglandets Kommunalförbund, samt
att bevilja Direktionen för Höglandets Kommunalförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Annelie Hägg (C) och Carina Lindström (M) deltar inte i beslutet på grund av
jäv.
Ärendebeskrivning

Direktionen för Höglandets Kommunalförbund har godkänt förslag till
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet.
Utsedda revisorer tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016, samt att förbundets årsredovisning för verksamheten
godkänns.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2016 för Höglandets Kommunalförbund
Revisionsberättelse, daterad 2017-03-24
Direktionsbeslut fört vid sammanträde 2017-03-24
____________________________________________________________
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Lu § 66 Vänskapens Förening - ansökan från
kommunstyrelsens integrationspott
Dnr 2017-KLK0081
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Vänskapens Förening 69 560 kr, med medel från
kommunstyrelsens integrationspott.
Ärendebeskrivning
Vänskapens förening har funnits i två år och verkar för att bland annat ge de
nyanlända och asylsökande en god integration. Under 2015 erhölls ett
kommunalt stöd om 30 tkr, medel som främst finansierade en lokal för de
olika aktiviteterna som genomfördes.
Under 2016 ansökte och fick föreningen ett bidrag om 66 tkr. Anledningen
till att bidraget höjdes berodde på att man fått hyra en lokal genom
kommunens försorg, Vågen Västra 2, där hyran uppgår till 56 400 kr per år.
Vänskapens förening ansöker nu om 69 560 kr ur kommunstyrelsen
integrationspott för föreningar. Medlen avser främst att nyttjas till hyra av
lokalerna Vågen Västra 2, gymnastiksal och simhall.
Lokalhyrorna uppgår sammanlagt till 60 560 kr. Övriga 9 tkr avser dels
administrativa kostnader, dels arrangemangsmedel.
För 2017 planerar föreningen följande utbud:
-

Kursverksamhet (4 olika kursverksamheter)
Språkstöd (4 olika typer av stöd)
Föreläsningar (bl.a. trafiksäkerhet, hjärt-lungräddning, förbyggande
åtgärder för radikalisering av ungdomar)
Ungdomsaktiviteter
Övriga familjeaktiviteter

Verksamheten har en god uppslutning och samarbete sker över
organisationsgränser.
Beslutsunderlag
Ansökan från Vänskapens förening, 2017-03-05
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-03-28
_____________
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Lu § 67 Ambassadörer Islamiska förening ansökan från kommunstyrelsens
integrationspott
Dnr 2017-KLK0074
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Ambassadörer Islamiska förening 57 700 kr med medel från
kommunstyrelsens integrationspott.
Ulf Björlingson (M) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Ambassadörer Islamiska förening ansöker om 60 tkr ur kommunstyrelsens
integrationspott för föreningar. Ansökan avser följande kostnader:
Lokalhyra 48 tkr/år
El 1 200 kr/år
Försäkring 1 836 kr/år
Internet 6 600 kr/år
Totalt 57 634 kr
Ambassadörer Islamiska förening har ett 80-tal medlemmar. Av deras
årsredovisning för 2016 framgår att verksamheten är mycket bred och
omfattar direkt integrationsstödjande aktiviteter såsom
- Regelbundna integrationsverksamheter för nyanlända i samarbete med
kommunen
- Svenska
- Samhällsorientering
- Lotsar för nyanlända, myndighetskontakter, tolkstöd, information
- Idrottsaktiviter
- Scouting m.m.
Utöver dessa verksamheter ägnar sig föreningen åt studiecirklar om Koranen,
kunskap om Islam, samt firande av egna högtider och bön.
Under 2016 erhöll föreningen ett bidrag motsvarande 60 tkr ur
kommunstyrelsens integrationspott för föreningar.
Större delen av bidraget avsåg hyreskostnaden om 48 tkr. Föreningen har
dessutom erhållit aktivitetsbidrag från fritidsavdelningen motsvarande
3 320 kr.
För 2017 planerar föreningen en verksamhet jämförbar med 2016 års utbud.
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Beslutsunderlag
Ansökan från Ambassadörer Islamisk förening, 2017-04-03
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-04-07
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Lu § 68 Höjning av driftbidrag, Höglandets
samordningsförbund
Dnr 2017-KLK0086
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund anhåller om en höjning av
driftbidraget från ägarna till Höglandets samordningsförbund med 25 % i
förhållande till nuvarande nivå. Skillnaden i bidrag ses nedan i avrundade
siffror. ”Maximal budget” visar den möjliga uppväxlingen enligt statens
medelstilldelning 2017.
Avgiften för 2016 uppgick till 195 tkr.
Ägare
2017
2018
Aneby kommun
76 000
95 000
Eksjö kommun
196 000
245 000
Nässjö kommun
352 000
440 000
B
Sävsjö kommun
131 000
164 000
e
Tranås
kommun
216 000
270 000
s
Vetlanda
kommun 311 000
389 000
l
Region
Jönköpings 1 282 000
1 603 000
u
län
t
Staten
2 564 000
3 205 000
s
TOTALT
5 128 000
6 411 000
u
Beslutsunderlag
Brev till ägarna från Höglandets samordningsförbund

4 030 000
8 061 000

_____________
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Lu § 69 Verksamhetsavtal med länets
kommuner avseende primärkommunal
samordning och utveckling
Dnr 2017-KLK0090
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till samverkansavtal.
Ärendebeskrivning
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) utgör den politiska arenan för den
samverkan länets kommuner bedriver. Kommunerna definierar och fastställer
vart fjärde år vilka prioriterade områden man önskar samverka kring. PKS
fastställer områdena. PKS kan också godkänna nya områden att samverka om
under pågående mandatperiod. Syften med samverkan är att åstadkomma
verksamhetsutveckling, effektivare resursanvändning och högre kvalitet i de
primärkommunala verksamheterna
Avtal gäller mellan Region Jönköpings län och Primärkommunerna i
Jönköpings län, företrädda av Primärkommunernas samverkansorgan.
Avtalet reglerar villkor och finansiering av den verksamhet som länets
kommuner ger i uppdrag till Regionen att vara värdorganisation för.
PKS uppdrag till regionen omfattar samordning och utveckling inom
områdena
- social välfärd
- hälso- och sjukvård
- miljösamverkan
- utbildning
- kurs- och konferensverksamhet
- arbetsmarknad och delaktighet för personer som befinner sig långt från
arbetsmarknaden
- andra verksamhetsområden som primärkommunerna är överens att
samverka om.
Beslutsunderlag
Verksamhetsavtal från Region Jönköpings län, 2015-11-26
_____________
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Lu § 70 Höjning av medlemsavgift 2018,
Mediacenter Jönköpings län
Dnr 2017-KLK0087
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Medlemsavgiften för länets kommuner 2017 uppgår totalt till 8,2 mnkr. För
Eksjö kommuns vidkommande uppgår medlemsavgiften 2017 till 396 tkr,
och 2018 449 tkr, en ökning om 53 tkr.
Beslutsunderlag
Budgetförteckning, Mediacenter Jönköpings län
_____________
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Lu § 71 Garantihyror av små lägenheter
Dnr 2017-KLK0084
Beslut
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att teckna avtal om garantihyra.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Eksjö Stadshus AB beslutade att utreda de juridiska
förutsättningarna för kommunen att teckna kontrakt om blockförhyrning/
garantihyra.
Samtliga sektorer inom förvaltningen ser behovet av små lägenheter i Eksjö
stad. Många projekt är på gång, men inget av dessa projekt innebär
byggnation av små enrumslägenheter.
För att klara framtida rekryteringar behövs små lägenheter.
Förvaltningen har under en 2-års period haft ett flertal möten med garnison,
högskola, region m.m. för att diskutera hur man kan stimulera till flera privata
initiativ att bygga och förvalta små lägenheter, då behovet är stort.
Idag är bristen av små lägenheter ett hinder för rekrytering och utveckling.
Högskolan i Jönköping har under ett antal år anlitat Husgruppen för att
bygga och förvalta studentboende i Jönköping.
Garantihyra innebär att om inga lägenheter hyrs ut under ett år, får
förvaltningen gå in och betala 50 procent av den totala hyreskostnaden.
Eksjöbostäder har ca 2000 personer i bostadskö, varav 1000 personer från
annan kommun. Campus i12 har via sitt avtal med högskolan i Jönköping
förbundit sig att garantera lägenheter åt de internationella studenterna. Varje
hösttermin upplevs stor oro över att inte kunna leva upp till detta.
Juridisk utredning har skett i ärendet, där konsekvenserna av att kommunen
blockförhyr lägenheter eller om kommunen lämnar en garantihyra har
analyserats.
Enligt 2 kap 8 § kommunallagen får kommunen inte ge individuellt riktat stöd
till enskilda näringsidkare, om det inte finns synnerliga skäl.
Tillgången till studentbostäder för internationella studenter är avgörande för
Campus i12:s fortsatta utveckling. Tillgången till boende för en del av de
internationella studenterna utgör en flaskhals och bostadsgarantin är ett
skarpt villkor för att bedriva internationella högskoleprogram i Eksjö
Vid blockhyra är det kommunen som står hela risken för att lägenheter står
tomma, eftersom kommunen betalar hyra till fastighetsägaren för samtliga
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hyrda lägenheter, oavsett beläggningsgrad. Kommunen får dessutom
ombesörja administration för uthyrningen och står även risken om
hyresgästen inte fullgör sina förpliktelser enligt hyresavtalet. Detta har inte
varit avsikten. Förvaltningen är inte villig att åta sig detta ansvar, vare sig
ekonomiskt eller administrativt.
Vid garantihyra uppför fastighetsägaren lägenheterna och står risken för
uppförande, underhåll och eventuellt betalningsunderlåtelse från hyresgäster.
Fastighetsägaren hyr ut direkt till hyresgästen, och de är parterna i
hyresavtalet. Men kommunen avtalar med fastighetsägaren att denne enbart
hyr ut lägenheter till de hyresgäster som kommunen anvisar. Med en sådan
begränsning för fastighetsägaren att själv förfogande över lägenheterna vill
fastighetsägaren ha en garanti för att lägenheter inte står tomma, vilket
medför att kommunen, om fastighetsägaren inte har en viss beläggningsgrad,
garanterar att utbetala ett garantibelopp. Hur garantibeloppet ska beräknas
fastställs i förväg. En sådan garanti motiveras av att kommunen kräver att
fastighetensägaren inte hyr ut till annan, utan att kommunen ger sitt
godkännande, samt att fastighetsägaren håller en viss hyresnivå gentemot
hyresgästen.
Detta skulle kunna uttryckas som att kommunens krav/rättighet/förhåll
gentemot fastighetsägaren har ett pris, vilken uttrycks i en garanti. Om
garantin faller ut och pengar ska betalas kan det sättas i relation till vad
kommunen fått (dvs vad är garanti för att fastighetsägaren reserverar
lägenheterna till de personer som kommunen anvisar värd).
Förvaltningen har tillfrågat tre entreprenörer om uppförande av 24 styck
enrumslägenheter och inom kort sammanställs de inlämnade projekten.
De villkor som diskuterats med intressenter är att kommunen garanterar en
hyresintäkt motsvarande en beläggningsgrad om 50 procent på 24 uppförda
lägenheter. Om inga lägenheter hyrs ut ett år är kommunens garanti 561 600
kr. Avtalet om garantihyra är avsett att träffas på tre år, innebärande ett
”värsta scenario” om drygt 1 500 000 kr.
Förvaltningen ser risken för att alla lägenheter står tomma som minimal med
hänsyn till den bostadsbrist som råder i Eksjö kommun.
Skulle garantihyra behöva utbetalas, behöver stödet inte anmälas eftersom
stöd till ett företag som understiger 200 000 euro under tre beskattningsår
anses som så små att de inte utgöra statligt stöd, och det är först när
garantihyran betalas ut som frågan om statsstöd uppkommer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tillväxt- och utvecklingschef Marcus Axelsson,
2017-03-28
Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elisabeth Hagelberg, 2017-03-08
_____________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ledningsutskottet

2017-04-11

Sammanträdesdatum
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Lu § 72 Budgetuppföljning per 2017-03-31
Dnr 2017-KLK0065
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna redovisad rapport, samt
att rapporten anmäls i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets driftutfall efter 3 månad är 21,3 mnkr, vilket
motsvarar 33 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 25
procent.
Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 65,7 mnkr vilket
motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 1,3 mnkr. Den procentuella
avvikelsen mot budget i prognosen är 2 procent. 1,1 mnkr av avvikelsen
planeras att täckas av kommunledningskontorets resultatfond.
Kommunledningskontorets investeringsutfall efter 3 månad är 0 mnkr vilket
motsvarar 0 procent av helårsbudgeten.
Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 4 mnkr
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0 mnkr.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2017-03-31
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ledningsutskottet

2017-04-11

Sammanträdesdatum
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Lu § 73 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
• Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till överförmyndarnämnden 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 boendeenheten Smeden 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 Hultskolan för perioden
2017-03-01—2020-02-29 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica
Minolta.
• Leasingavtal avseende en (1) styck skrivare till Furulundsskolan för
perioden
2017-04-01—2020-03-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB.
Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica
Minolta.
Beslut fattade med stöd av delegation av utvecklingschefen
De Ensamkommmandes Förening, beviljat bidrag om 15 tkr från
kommunstyrelsens integrationspott
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut från upphandlingschefen
Delegationsbeslut från utvecklingschefen
_____________

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ledningsutskottet

2017-04-11

Sammanträdesdatum
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Lu § 74 Ung Drive - bidragsansökan
Dnr 2017-KLK0082
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att finansiera 21 750 kr från anslaget för oförutsedda utgifter för tre
ungdomars medverkan Ung Drive.
Ärendebeskrivning
I sommar erbjuds ungdomar runt om på Höglandet möjlighet att delta i Ung
Drive. Ung Drive innebär att ungdomar, med stöttning och hjälp av
företagare och entreprenörer, får driva sin egen affärsidé som sommarjobb.
Projektet startar med en utbildningsvecka där företagarna och
entreprenörerna delar med sig av tips, kunskaper och erfarenheter till
deltagarna.
Ung Drive riktar sig till ungdomar i nionde klass eller som går första eller
andra året på gymnasiet.
10 platser finns i projektet Ung Drive varav Region Jönköpings län
finansierar sju. Eksjö kommun har i dagsläget ytterligare tre ungdomar med
utländsk härkomst som vill söka men finansiering saknas.
Ansökan avser kostnaden för tre ungdomar motsvarande 21 750 kr.
Totalkostnaden utgör 72 500 kr varav Region Jönköpings län står för 50 750
kr.
Då Näringslivssavdelningen inte är en ideell organisation eller förening,
exkluderar det dem i enlighet med nuvarande riktlinjer från att söka medel
från kommunstyrelsens integrationspott. Projektet har en inriktning som
handlar om unga entreprenörers möjlighet att få utbildning och bilda företag,
oavsett var de är födda. Medel föreslås anslås från kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter för ändamålet.
Beslutsunderlag
Ansökan från näringslivsenheten
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jurgen Beck, 2017-03-28
_____________
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ledningsutskottet

2017-04-11

Sammanträdesdatum
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Lu § 75 Bemanningsenheten, information
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Äldreomsorgschefen informerar om verksamheten inom bemanningsenheten.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ledningsutskottet

2017-04-11

Sammanträdesdatum

Lu § 76 Obesvarade motioner och
medborgarförslag, förteckning
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Förteckning obesvarade motioner och medborgarförslag redovisas.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ledningsutskottet

2017-04-11

Sammanträdesdatum

Lu § 77 Anmälningslista
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls vid dagens överläggning:
Färre personer anvisas till kommuner under 2017, skrivelse från
Migrationsverket
-Årsplanering 2017, från Migrationsverket
--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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