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§ 61 Information om arbetslösheten i kommunen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Information om arbetslösheten och arbetsmarknaden i kommunen med fokus
på nyanlända.
Adnan Samardzic, kvalitetsstrateg redovisar övergripande statistik i ämnet.
Totala arbetslösheten 4,91 %, detta är den öppna arbetslösheten. Av dessa
tillhör 22 % etableringen. Antalet som lämnar etableringen i år är enligt en grov
uppskattning ungefär 76 personer. Arbetslösheten utifrån födelseland, kön och
ålder presenteras.
Annika Appelros, rektor Komvux informerar om nuläget för SFI. Totalt finns i
dagsläget 193 elever i SFI och totalt 43 elever i kö. 25 % av eleverna har kort
skolbakgrund från sitt eget hemland vilket har medfört att Komvux har startat
specifika grupper kallade Alfa-grupper för att kunna ge rätt insatser till dessa
elever. 54 elever har utbildningsplikt vilket innebär att Arbetsförmedlingen har
beslutat att dessa elever ska studera. Framtida insatser som Komvux satsar
på är kunskap om digitalisering, kommunikation men även utbildning till
maskinoperatör.
Helen Hagegren, verksamhetschef för Arbete och försörjning informerar om
sin verksamhet. Det finns olika arbetsmarknadsåtgärder nystartsjobb,
introduktionsjobb, lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare. Då
extratjänsterna tagits bort har nya utmaningar kommit till arbete- och
försörjningsenheten. Att komma ut i arbete är viktigt ur många aspekter så
som att klara sig ekonomiskt, att inte hamna i socialt utanförskap och risk för
ökad psykisk ohälsa.
Paulina Bengtsson, projektledare AKTA informerar om projektet och nuläget.
Projektet riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. Målet är både att
matcha företagens behov med kompetenta personer. Andra insatser som görs
är att förbereda personer för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar
genom att öva på arbetsintervjuer, skriva CV och personligt brev samt göra
studiebesök på företag. Café Tillsammans har startats upp och träffen är varje
onsdag. På Café Tillsammans är alla välkomna, för att umgås och lära känna
nya personer. Hittills i år har 27 deltagare varit i projektet, detta kan jämföras
mot 56 deltagare under hela förra året 2018. En inspirationsgrupp ska startas
för att informera om hur man söker arbete och hur arbetsmarknaden fungerar.
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§ 62 Information om bostadsmarknaden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Michael Örknér, tf VD Olofströmshus informerar om nuläget vad gäller bland
annat trycket på lägenheter, statistik och Holjebäck. Efterfrågan på lägenheter
är högt. I dagsläget finns 1600 lägenheter i bolagets bestånd. Den största
kundgruppen som finns hos Olofströmshus är personer i åldern 25-36 år.
Balansen mellan de olika kundgrupperna är jämn. Ungdomsrabatten gör att
ungdomar mellan 18-25 år får 1000kr rabatt på sin hyra. Medelpoängen för att
få en lägenhet varierar utifrån efterfrågan men i dagsläget krävs tre års poäng.
I kösystemet finns 4662 personer, av dessa är 2587 personer som aktivt söker
lägenhet.
Holjebäck är igång och tidplanen följs. Totalt finns 56 lägenheter och en del av
dessa är redan uthyrda. Lägenhetshusen kommer att bli ett rökfritt område.
Många av de som ska flytta in i lägenheterna har idag hus och inflyttningen i
Holjebäck gör att fler hus kommer bli till salu framöver i kommunen.
Öjvind Hatt, samhällsutvecklingschef och Annika Blissing, samhällsvägledare
berättar bland annat om lediga och sålda tomter, inflyttning, marknadsföring av
kommunen och framtiden. Totalt i dagsläget finns 10 lediga hus, lediga tomter
på Övre strandplan, Norra Bommareviken och Olsavägen. I Jämshög finns i
dagsläget en ledig tomt och en ledig hästgård. Kyrkhult har i dagsläget 14
lediga tomter och några lediga hus. I Vilshult finns 8 lediga tomter och ett ledigt
hus. Gränum har i dagsläget ett ledigt hus men inga lediga tomter till
försäljning. Hemsjö har tre tomter lediga och inga lediga hus.
Gorms väg på Brännaregården har en lägenhetstomt med plats för 40
lägenheter. Entreprenör finns med processen är inte helt igång ännu.
”Torgskoletomten” finns plats för ett bostadsrättshus. En lägenhetstomt finns
också på Övre strandplan. 2018 fanns 1000 privata lägenheter. Priset för
bostadsrätter har ökat senaste tre åren. Marknadsföring som gjorts kopplat till
lediga tomter på t. ex sociala medier och storbildsskärm.
Total ökning av befolkningen i Olofström under 2018 blev ett positivt netto på
34 personer.
Ann-Christin Svensson, planarkitekt och Fredrik Ingstorp, planarkitekt
redovisar för planarbetet kopplat till bostadsmarknaden. Tre stycken pågående
planer är i dagsläget igång som berör bostadsändamål, Gamla torg, Motorpa
by och Åkerlyckan.
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§ 63 Svar på remiss - "Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting (SOU 2018:74)"
Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens beslutar:
Remissen besvaras i enlighet med förslaget.
Sammanfattning
Ekonomichef Karl Andrae redogör i ärendet.
Regeringen har tillsatt en utredning över dagens kostnadsutjämningssystem
där utredningen kallas ”Lite mer lika”. Samtliga kommuner och regioner är
remiss-instanser i detta. Vårt svar ska vara Finansdepartementet tillhanda
senast 17/5.
Skulle förslaget i sin helhet gå igenom så skulle det betyda en förstärkning av
den kommunala budgeten med 1.499 kr/invånare. Av detta avser dock 217
kr/invånare som redan tillgodoräknats oss vid hänsyn till förändring av
kostnadsutjämningen vid den skatteväxling som gjordes när landstinget
(regionen) övertog ansvaret för kollektivtrafiken. Netto innebär det alltså en
minskad kostnadsutjämningsavgift med drygt 17 mkr. Bedömningen är dock
att förslaget tidigast kan vara genomfört 2021 vilket även det är osannolikt att
det ska hinnas med.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Avsnitt 2.1 Systemet för kommunalekonomisk utjämning
Förslag: Syftet med kostnadsutjämningssystemet är att utjämna för sådana
skillnader i kostnadstryck mellan kommuner och landsting som beror på
skillnader i demografi, gles bebyggelse och andra strukturella förhållanden.
Systemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner
och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare service oberoende av
skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader. Detta innebär att alla
kommuner och landsting ska kunna erbjuda en verksamhet på en
genomsnittlig kostnadsnivå – givetstrukturella förhållanden i respektive
kommun/landsting – utan att skillnaden i skattesats blir alltför stor.
Svar: Olofströms kommun tillstyrker uppfattningen att utjämna för strukturella
opåverkbara skillnader i förutsättningarna att driva kommunal verksamhet.
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Avsnitt 3.2.2 Följsamhet till grundläggande principer för utjämning
Förslag: Kostnadsutjämningen ska
1. avse obligatorisk verksamhet inom vilken det finns
2. strukturellt betingade kostnadsskillnader av
3. ekonomisk betydelse,
4. kunna beskrivas på ett sätt som är begripligt,
5. inte vara möjlig att påverka och inte påverka lokala beslut
6. präglas av beständighet över tid samt
7. baseras på aktuella och tillförlitliga data.
Svar: Olofströms kommun tillstyrker principerna för kostnadsutjämningen. För
att systemet ska vara uppdaterat ställer vi oss positiva till att
kostnadsutjämningen baseras på nationell statistik som går att uppdatera
årligen. I dagens system finns ett flertal föråldrade parametrar och även
parametrar som inte bygger på nationell statistik vilket minskar legitimiteten
och aktualiteten för systemet.
7.6.3 Kritik mot påverkbarhet och osäkra underlag för modellen

Förslag: Den nuvarande IFO-modellen har kritiserats av bland annat SKL och
av enskilda kommuner. SKL har pekat på att variabeln Andel arbetslösa utan
ersättning är instabil i den mening att oförklarliga förändringar uppstått mellan
vissa år. I kommunernas svar i den enkät som utredningen skickat ut
framkommer också kritik mot att variablerna Andel arbetslösa utan ersättning
och Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd i mer än 6 månader ingår i
IFO-modellen. Kritiken handlar om att dessa variabler minskar incitamentet för
kommunerna att förbättra möjligheterna till egenförsörjning med
arbetsinkomster och att variabeln Andel av befolkningen med ekonomiskt
bistånd i mer än 6 månader är påverkbar.
Mot denna bakgrund har jag haft ambitionen att omarbeta IFOmodellen där
ovannämnda två variabler ersätts med andra förklarande variabler som bättre
speglar strukturella förutsättningar för kommunernas individ- och
familjeomsorg.
Svar: Olofströms kommun tillstyrker att parametrarna Andel arbetslösa utan
ersättning och Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd i mer än 6
månader utgår ur IFO-modellen utifrån att det är påverkansbart och minskar
kommunernas incitament att få ut människor i egenförsörjning.
Avsnitt 7.6.4 Andel barn och ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta
hushåll
Förslag: Ekonomiskt utsatta hushåll definieras som hushåll som har låg
inkomststandard eller mottaget ekonomiskt bistånd.
Svar: Olofströms kommun avstyrker kraftigt att parametern mottar ekonomiskt
bistånd blir kvar i IFO-modellen men nu som del av definitionen på
barnfattigdom (Andel barn och ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta
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hushåll). Enligt SKL baseras barnfattigdomsvariabeln till 55% på föräldrars
försörjningsstöd. Som nämns i punkten 7.6.3 i remissen så har parametern fått
kritik för att den minskar incitamenten för kommunerna att förbättra
möjligheterna till egenförsörjning med arbetsinkomster och att den är
påverkbar. De argumenten blir inte mindre relevanta för att de istället ingår
som del i den nya parametern barnfattigdom. Vi föreslår att den delen av IFOparametern utgår.
Avsnitt 7.6.4 Tillägg för löner
Förslag: En komponent för utjämning av skillnader i lönekostnader läggs in i IFOmodellen.
Svar: Olofströms kommun avstyrker att tillägg för löner ska ingå i någon
delmodell och heller inte finnas kvar såsom idag. Anledningen är att vi inte ser
att det går att avgöra hur stor del av löneskillnaderna som är strukturellt
betingade och vad som är ambitionsrelaterat.
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§ 64 Svar på motion om bilfria skolområden - Patrik Krupa (M)
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen bifalls med utbildningsförvaltningens redan genomförda
genomlysning.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2019-03-04 § 29:
”Utbildningsnämndens beslut:
Utbildningsnämnden föreslår för Kommunstyrelsen att motionen anses
besvarad med följande genomlysning av behoven för att få bilfria skolgårdar.
Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att börja titta på det
kortsiktiga och vad det beräknas kosta Utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Efter att motion inkommit gällande bilfria skolområden har
utbildningsförvaltningen tillsammans med teknisk samordnare på
kommunledningsförvaltningen genomfört besök vid kommunens skolor samt
skolområden för genomlysning av behoven för att få bilfria skolgårdar.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Efter skolbesök och uppskattning av kostnader har vi kommit fram till förslag
på åtgärder på kort sikt respektive lång sikt.
Total kostnad för kortsiktiga åtgärder uppskattas till en kostnad på cirka
292000–323000 kr. Total kostnad för långsiktiga åtgärder uppskattas till en
kostnad på cirka 260000–310000 kr. Se mer detaljerat i bilaga.”
Patrik Krupa (M) har lämnat följande motion:
”Vi har vid flera skolbesök observerat en hel del trafik inom skolområdena där
både personbilar och större lastbilar rör sig inom samma område som
eleverna. Vi förstår att en del trafik är nödvändigt men vi såg även att
avfallsstationer exempelvis avfallsstationen på Högavång ligger helt fel och
tvingar stora lastbilar att runda skolgården "torg" samtidigt som många elever
rör sig i samma område. Vi tycker att det är viktigt ur säkerhetsperspektivet att
vi ser över alla transporter till våra skolor och förlägger exempelvis
avfallshämtningsstationer och andra upphämtningsplatser i utkanten eller
utanför skolområdena. Hjälpmedel och mattransporter bör utformas så att de i
minsta möjliga mån inskränker rörelsefriheten för barnen, då de rör sig, leker
och vistas ute på skolgårdar.
Vi föreslår:
Att utbildningsförvaltningen tillsammans med andra berörda parter ser över
trafiken inom skolområdena och tar fram förslag på åtgärder för att minimera
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eller i den mån det går helt ta bort körningar inom skolgårdar där barn vistas.
Översynen och åtgärder för att minska och förhoppningsvis eliminera riskerna
med sådan trafik på skolområden bör innefatta alla motoriserade fordon.
Moderaterna i Olofström, Olofström 2018.09.14, Patrik Krupa Gruppledare”
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§ 65 Tilldelningsbeslut avseende uppfyllnande av resterende delen
av Dannfältet inkl. åtgärder längs Holjeån enligt vattendom
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Anbud nr 3 antas.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Öjvind Hatt, samhällsutvecklingschef redogör för ärendet.
Inkomna offerter har granskats och förslag till antagande av entreprenör
lämnats.

_____
Delges:
Samhällsutvecklingschef Ö.H
Inköpssamordnare M.S
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§ 66 Information om ny organisation för Techtank
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationens tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Sara Rudolfsson informerar om ny organisation
för Techtank. Planen är att skapa ett kommunalt bolag för organisationen kring
Techtank som inledningsvis ska ägas till100 % av Olofströms kommun.
Framöver ska dessutom möjligheten finnas för andra kommuner och
intressenter att köpa in sig i bolaget. Ett förslag till styrelse finns där personer
från näringslivet, Olofströms kommun och viktiga samhällsfunktioner finns
representerade.
Ärendet kommer framöver att tas upp till kommunfullmäktige.
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§ 67 Genomförd konferens Blekinge Byggardag 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Rolf Jönsson (C) beviljas i efterhand närvaro på Blekinge Byggardag 27 mars
2019.
Sammanfattning
Blekinge Byggförening inom Sveriges Byggindustrier (BI) bjöd in till en
konferens på temat framtiden, digitalisering och miljö kl. 12.00- 20.30 den 27
mars 2019 på Östra piren i Karlshamn.
Under dagen diskuterades bland annat Blekinges infrastruktur och
Blekingekommunernas framtidsplaner.
_____
Delges:
Rolf Jönssons (C)
Arvodessamordnare C.T
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