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KS/2009:635

§ 184
Inrättande och medel till sysselsättningsprojektet "Ungdomsslussen"
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2009-05-26 § 66 bl.a. att lyfta frågan om
utveckling av ekonomiskt bistånd under tiden 1 januari – 30 april och behov av
sysselsättning för unga vuxna till kommunstyrelsen om att
kommunstyrelseförvaltningens arbetsmarknadsenhet tillsammans med sociala
omsorgsförvaltningen samverkar i syfte att ta fram ett förslag till åtgärder avsedda
för målgruppen unga vuxna 18-24 år.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-10 § 109 – i samband med utvärdering av
arbetsmarknadsgruppen verksamhet – att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen
att i samråd med sociala omsorgsförvaltningen vidareutveckla
arbetsmarknadsgruppens verksamhet.
Föreligger skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2009-11-17 med
förslag till ett projekt under tiden 2010-2011 kallat ”Ungdomsslussen”.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-02 § 164 att återremittera ärendet för
utredning av alternativa finansieringsmöjligheter bl.a. vilka stöd som är möjliga från
arbetsförmedlingen.
__________
Föreligger utredning daterad 2009-12-07.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet att utröna vilka effekter
de sänkta försäkringsavgifterna får på nämndernas budgetar, och
att inrätta en tidsbestämd tjänst för att arbeta med gruppen unga vuxna 18-24 år som
är arbetslösa, samt
att tjänsten finansieras genom det utrymme som tillskapas genom de sänkta
försäkringsavgifterna.
__________
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Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges
medelsanvisning
att kommunstyrelseförvaltningens arbetsmarknadsgrupp fr.o.m. 2010-01-01 till
2011-12-31 bedriver ungdomsverksamheten ”Ungdomsslussen” enligt förslag, och
att för ändamålet, på arbetsmarknadsgruppen under samma tid, inrätta en tjänst
40/40 som arbetsledare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medel till ungdomsslussverksamheten 450 000 kr finansieras genom
ianspråktagande av överskott genom minskade utgifter för avtalsförsäkringar i
kommunstyrelsens budget, och
att därmed uppdra till kommunstyrelsen att utreda vilka effekter de sänkta
försäkringsavgifterna får i nämndernas budgetar.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
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§ 185
Antagande av detaljplan för del av fastigheten Röra-Äng 1:221, Henåns tätort
Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt PBL 5:23 under tiden 25
september – 23 oktober 2009. 12 st yttranden har inkommit som redovisas i ett
UTLÅTANDE – efter utställning. Detaljplanen justas enligt yttranden.
Detaljplanen syftar till att ändra byggrättens storlek genom att i dess östra del ta bort
en liten del av s k ”prickemark”. Området skall bebyggas med pensionärslägenheter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-12-10 § 338 att godkänna det
justerade förslaget till detaljplan för antagande av kommunfullmäktige.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplanen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
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§ 186
Försäljning av fastigheten Henån 1:223
Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-13 § 57 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet att försälja de fastigheter som
kommunen inte har några framtida intressen av genom offentlig anbudsinfordran.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-13 § 175 bland annat att uppdra till KSF/
tekniska enheten att lägga förslag på avyttring av fastigheter för minst 10 mkr under
2009 och därmed sänka räntekostnaderna med 400 tkr per år.
Föreligger köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Henån 1:223. (Hyreshus på
Trastvägen med 4 lägenheter, f.d. lärarbostad).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal om försäljning av fastigheten Henån 1:223 för en köpeskilling av
2.200.000kr.
Bilaga på sammanställningen av buden på försäljningen samt information om
kommande ägare föreligger.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

