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§ 60 Val av leverantör - livsmedel
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Anbud nr 2 antas.
Sammanfattning
Inköpssamordnare Mikael Särnevång och koststrateg Joakim Nilsson
redovisar ärendet.
Nuvarande leverantör
 Menigo Foodservice
Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande
Avtalstid: 2018-06-01 – 2020-05-31 med option på 1 + 1 år.

_____
Delges: Inköpssamordnare M.S.
Koststrateg J.N.
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§ 61 Yttrande med anledning av Energimarknadsinspektionens
begäran över ansökan om nätkoncession för en 420 kV
luftledning från Nybro till Hemsjö. Dnr 2017-101611
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
att kräva att alternativet med markkabel ska utredas vidare och förordas, samt
att markkabeln i så stor utsträckning som möjligt ska samförläggas med
befintliga ledningsgator eller vägar för att minska markintrånget
att förslaget med luftledning inte godtas i Olofströms kommun
att i övrigt lämna yttrande enligt nedan som svar.
Bakgrund
Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd
att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan
avser en 420 kV luftledning från Ekhyddan till Nybro, samt från Nybro till
Hemsjö i Nybros, Emmabodas, Tingsryds, Ronnebys, Karlshamns och
Olofströms kommuner i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län.
Olofströms kommun är obligatorisk remissinstans enligt elförordningen.
Olofströms kommun får, efter beviljat anstånd i yttrandetid, yttra sig fram till
den 30 april 2018.
Ledningsdragningen berör en kort sträckning inom Olofströms kommun som
går genom samhället Hemsjös östra del, passerar Mörrumsån och går in i
Karlshamns kommun. Området är inte detaljplanelagt och några skolor,
förskolor eller annan liknande verksamhet finns inte i det berörda området.
Yttrande
Olofströms kommun anser att ledningen ska byggas med marksnål teknik så
att ledningen kommer i så liten konflikt som möjligt med bebyggelse och
näringsliv samt natur- och kulturmiljövärden. Detta bör göras för att trygga en
långsiktig och bärkraftig utveckling av berörda landsbygdsområden längs hela
ledningens sträckning. En markkabel i befintlig ledningsgata medför minimala
omgivningsstörningar och är därför det alternativ som Olofströms kommun
förordar.
Samhällsekonomisk analys och planeringsförutsättningar
I beräkning av framtida nytta för ett investeringsprojekt måste
samhällsekonomiska värden beaktas i sin helhet. Produktionsbortfall för mark,
oro för elektromagnetiska fält, fastigheters värdeminskning, barriäreffekter för
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fortsatt utbyggnad av tätorts- och landsbygdsbebyggelse m.fl. är faktorer som
måste beräknas och värdesättas fullt ut för att bedömning av projektet ska
kunna göras på ett rättvisande sätt. I den beräkningsmodell av den
samhällsekonomiska analysen som används ska olika ekonomiska perspektiv
kunna jämföras, vilket inte görs i den aktuella ansökan. Svenska Kraftnät bör i
koncessionsansökan redovisa beräkningar och teknik för alternativa
utföranden, för att bevisa att det alternativ som väljs är det bästa för
samhällsekonomin.
Olofströms kommun är av uppfattningen att en så omfattande markanvändningsfråga som den nu aktuella ledningen innebär är en fråga som måste
prövas i en översiktplaneprocess i de aktuella kommunerna. Detta är särskilt
viktigt med tanke på att Svenska Kraftnät inte äger mark, utan avser att göra
stora intrång på privatägd mark. Sådan samlad planering kan inte enbart
ersättas av den MKB som ska finnas för prövningen, även om MKB ska
redovisa konsekvenser ur ett planeringsperspektiv.
Förslaget berör i hög grad boendemiljöer, naturmiljöer, kulturmiljöer, platser för
rekreation och friluftsliv, naturresurser och infrastruktur med omfattande
konsekvenser. Både befintliga och planerade vattenskyddsområden berörs av
planerna och här redovisar inte Svenska Kraftnät hur man har tänkt
upprätthålla skyddsföreskrifterna på ett tydligt sätt.
Miljö och människors hälsa
Enligt lokaliseringsregeln i miljöbalken ska det väljas en plats som är lämplig
med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och
olägenhet för människors hälsa och miljön. Olofströms kommun menar att
detta kan anses vara uppfyllt för en markförlagd kabel som följer befintlig
ledning - men däremot inte för en luftledning. Oron för människors hälsa är
stark gällande magnetfält, både vid tillfällig och permanent vistelse i
magnetfältet. Med en nedgrävd ledning minskas riskerna med strålning
avsevärt.
Svenska Kraftnät framhåller att projektet bidrar till kretsloppsprincipen i
miljöbalken. Detta uppfylls i fråga om eldistribution. Däremot blir det
motsägelsefullt om man ser till helheten eftersom Svenska Kraftnät tar stora
skogsarealer ur produktion för all framtid. Skogsmark producerar skogsråvaror
till kretsloppsanpassat byggande och förnybar energiråvara. En markförlagd
kabel kräver inte samma intrång i skogsbruket och är därför ett mer
kretsloppsanpassat val av teknik.
Enligt försiktighetsprincipen i miljöbalken ska bästa möjliga teknik användas
vid yrkesmässig verksamhet. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns
skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön. Risken för hälsa och miljö kan anses vara
betydligt större för en luftledning jämfört med en markförlagd kabel.
I miljökonsekvensbeskrivningen anger Svenska Kraftnät att de fr.o.m. 2016
slutat använda träslipers vid grundläggning av A-stolpar, det vill säga stagade
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portalstolpar i 400 kV-stamnätet, och i första hand istället använder
prefabricerade betongfundament. För övriga stolptyper – ostagade så kallade
B-stolpar, H-stolpar och specialstolpar – kommer en bedömning att göras från
fall till fall vilken grundläggningsmetod som är att föredra. Det framgår inte
tydligt av miljökonsekvensbeskrivningen i vilken omfattning träslipers kommer
användas för B-stolpar, H-stolpar och specialstolpar längs denna ledning eller
vilka konsekvenser detta kan komma att ge. En markförlagd ledning minimerar
behovet av trästolpar och därmed risken för exponering av olika
träbehandlingsmedel.
Samhällsekonomi
Ansökan beskriver bakgrund och vald teknik utifrån Svenska Kraftnäts
perspektiv. Hur andra aktörer påverkas som till exempel intrång hos mark- och
fastighetsägare, produktionsbortfall, oro, minskning av fastigheters värde mm
blir inte belyst. Ansökan för koncessionen gäller tillsvidare. Arbete med
markupplåtelseavtal och förrättningar hos Lantmäteriet kommer enligt ansökan
att ske i anslutning till tillståndsgivning. Nuvarande markägare kommer enligt
detta arbetssätt att ersättas med ett engångsbelopp för markintrång.
Fastigheters minskade värde och minskad framtida produktionsförmåga
ersätts därmed inte fullt ut.
Vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt när man jämför luftledningar med
markförlagda ledningar är i hög grad en fråga om tidsperspektiv.
Anläggningskostnad för olika alternativ måste vägas samman med drift och
reparationer under lång tid framåt. Med ett klimat som förändras har hela
samhället ansvar att välja den mest robusta och långsiktigt hållbara lösningen
vid varje tillfälle. En markförlagd kabel klarar både stormar och kraftig
nederbörd på ett bättre sätt än en luftledning. En markförlagd ledning är också
betydligt mer skyddad mot sabotage av olika slag.
Underlag
Dokument till ärendet finns hos Energimarknadsinspektionen;
https://www.ei.se/2017-101611
_____
Delges: Energimarknadsinspektionen
Miljösamordnare E.J.
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§ 62 Yttrande gällande avgränsningssamråd för Hemsjö övre och
Hemsjö nedre kraftverk
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Olofströms kommun lämnar miljösamordnarens synpunkter enligt nedan, som
svar på samrådet om åtgärder vid kraftverken i Hemsjö.
Bakgrund
Sydkraft Hydropower AB har för avsikt att söka tillstånd enligt 11 kap
miljöbalken för att göra åtgärder vid kraftverken i Hemsjö. Synpunkter ska
lämnas senast den 26 april 2018. Åtgärderna omfattar åtgärder för att
underlätta fiskens vandring nedströms vid båda verken med hjälp av
fiskavledare förbi kraftverken. För det större verket Hemsjö övre gäller det
även åtgärder för att öka dammsäkerheten vid intagskanalen. Arbetet planeras
bli utfört mellan vår och höst 2021. För det mindre verket Hemsjö nedre gäller
det, förutom förbättrade fiskvägar, upprustningsåtgärder med installation av ett
nytt aggregat. Dessa åtgärder planeras bli utförda från 2020 till en bit in på
2021. Även kraftledningen mellan Hemsjö nedre och transformatorstationen
vid Hemsjö övre kommer att rustas upp och eventuellt mark- eller sjöförläggas.
Olofströms kommun har inbjudits till att lämna synpunkter på innehåll och
utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts. Synpunkter önskas
också på den planerade verksamhetens lokalisering, utformning och de
miljöeffekter som verksamheten kan förväntas ge.
Den verksamhet man nu samråder om har sammanlagt fem delar:
 Ny fiskavledare vid kraftverket Hemsjö övre
 Dammsäkerhetshöjande åtgärder på dammvallen vid kanalen till
Hemsjö övre
 Ny fiskavledare vid dammen till Hemsjö nedre
 Upprustning av kraftverket Hemsjö nedre
 Fastställande av förändrade minitappningsbestämmelser för båda
kraftverken
Kraftverken i Hemsjö har gamla anor; Hemsjö övre som är det större verket
togs i drift 1907 och Hemsjö nedre 1917. Fiskvägar förbi finns sedan tidigare
vid båda verken, men de behöver rustas upp. Gällande dom är från 2003 och
nuvarande fiskvägar byggdes 2004 som svar på villkoren i denna dom.
Tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst, kommunens VAverksamhet (bolaget Skåne Blekinge vattentjänst - SBVT), planarkitekt, riskoch krissamordnare samt miljösamordnare har granskat ärendet.
Yttrande
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Olofströms kommun ser som helhet positivt på att fiskens vandringsmöjligheter
förbättras.
Vattenskyddsområde Hemsjö
Ett nytt vattenskyddsområde för Hemsjö grundvattentäkt beslutades
2018-01-25 och Olofströms kommun vill tydliggöra att de föreskrifter som
gäller för vattenskyddsområdet ska följas både när åtgärderna planeras och
när de sedan utförs.
Luftledningar
Vid val av teknik för upprustning av ledningar mellan Hemsjö nedre och
transformatorstationen vid Hemsjö övre anser Olofströms kommun att det är
viktigt att man väljer annan teknik än luftburna ledningar.
Strandskydd
Handlingarna nämner inget om strandskyddet enligt 7 kap MB. Strandskyddet
bör, enligt tillsynsmyndigheten (miljöförbundet i områden som inte omfattas av
andra skydd enligt 7 kap MB), prövas samtidigt som vattenverksamheten. Om
det inte prövas samtidigt måste dispensprövning ske separat via
byggnadsnämnden. Sökanden bör tydliggöra frågan i handlingarna.
Förorenad mark
Vid en sökning på länsstyrelsens webbGIS har miljöförbundet noterat att det
finns ett potentiellt förorenat objekt på anläggningen vid Hemsjö övre. Det har
inte funnits tid att undersöka den uppgiften mer i detalj inför lämnandet av
dessa synpunkter. Sökanden bör därför undersöka frågan vidare och bedöma
om planerade åtgärder har någon påverkan eller ej på dessa potentiella
föroreningar.
Hotade arter
I handlingarna framgår att sökanden gjort utdrag av publika rapporter i
Artportalen. Man har då endast sett noterade fynd av tjockskalig målarmussla,
varför någon påverkan på andra hotade arter inte förväntas. Kommunekologen
har kännedom om att ytterligare hotade arter, utöver tjockskalig målarmussla,
noterats i och i nära anslutning till det område som påverkas av åtgärderna.
Det gäller utter, kungsfiskare och hårklomossa. Länsstyrelsen bör kunna bistå
med hjälp att söka ut även skyddade uppgifter från området och tipsa om var
mer uppgifter kan tänkas hittas.
Kompensationsåtgärder
Kommunekologen efterfrågar bedömningar kring hur åtgärderna förväntas
påverka dessa arter och om sökanden kan identifiera några
kompensationsåtgärder. Det sistnämnda även om påverkan på de hotade
arterna förväntas bli låg, så kallade frivilliga miljökompensationsåtgärder.
Den redan omnämnda kompensationsåtgärden, om flytt (vid behov) av
musslor, ser kommunekologen positivt på. Tänkbara frivilliga
kompensationsåtgärder skulle kunna vara uppsättning av holkar för
strömstare, forsärla eller andra arter som kan tänkas vilja nyttja befintliga
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byggnader som häckningsplats. Bra och tåliga modeller i träbetong finns i
handeln. Men sökanden kanske har ytterligare tankar och idéer värda att
utveckla.
_____
Delges: WSP Environmental
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§ 63 Uppställning av lastbilar-Redovisning av arbete och förslag
till fortsatt hantering
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
1. Att lokalisera uppställningsplats för lastbilar i anslutning till planerat
industriområde vid Brostugan.
2. Att använda de projektmedel som ONAB tilldelats för att starta ett
projekt med lastcyklar.
3. Teknisk samordnare infrastruktur får i uppdrag att se över kortsiktiga
och provisoriska åtgärder som kan göras innan en uppställningsplats
kan bli klar. Redovisas den 4 september till arbetsutskottet.

Sammanfattning
På KSAU 2018-01-16 beslutades att ”leta efter en lämplig uppställningsplats
för lastbilar, samt att ta fram en kalkyl för iordningsställandet, möjligt
finansieringsförslag”.
Ett antal möjliga uppställningsplatser för lastbilar har diskuterats:
-Ytan väster om väg 15, mot Shiloh: P.g.a. nuvarande ägandeförhållanden
och avtal, är platsen inte möjlig att gå vidare med.
-Sandahls Åkeri, utmed väg 15: Privat, ej lämplig av utrymmesskäl.
-Bussvägen: Bedöms intressant som industrimark.
-Området söder om Ekne Gård, i korsningen väg 15/väg 116. Privat
markägare, kostnadskrävande alternativ.
-Lokalisering i anslutning till nytt industriområde vid Brostugan: Området är
lämpligt utifrån de kriterier som satts upp, t.ex. närhet till väg 15 och
lokalisering söder om tätorten. En förstudie av området har påbörjats.
Skäl till det föreslagna beslutet
Då ingen av de undersökta platserna för uppställningsplats är rimlig att starta
arbete med under den aktuella projekttiden, är förslaget att avvakta med
uppställningsplats tills arbetet med nytt industriområde kommit igång.
Möjligheten att söka motsvarande medel för projektet i något annat program
återkommer sannolikt.
Projektmedel finns avsatta i projektet Low Carbon Logistics
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från Södra Östersjöprogrammet (Medfinansierat av Länsstyrelsen Blekinge).
Syftet med projektet är att minska mängden klimatpåverkande utsläpp och öka
klimateffektiviteten vid transporter av gods och last. Inom projektet finns
partners från bland annat Tyskland, Polen, Litauen och Sverige (totalt 9
partners).
Svenska partners är Energikontor Sydost samt ONAB här i Olofströms
kommun. Det är ett 3-årigt projekt som startade 1 juni 2016 och avslutas 31
maj 2019. Total projektbudget är 1 788 146 euro och den del som ONAB har
möjlighet att nyttja är cirka 50 000 euro, varav 75 % är bidragsdel och övriga
25 % är egen finansiering.
För att ändå kunna nyttja de medel som redan finns avsatta, har andra
möjligheter undersökts. Alla åtgärder måste vara klara senast i maj 2019.
Genom att investera i cirka 10 eldrivna lastcyklar kan man få över ett antal
korta transporter från bil till cykel och på det sättet minska negativ påverkan av
klimatet. Att se grannen cykla lastcykel till affären ger förhoppningsvis även en
positiv inverkan på viljan hos fler att ta annat färdmedel.
Några av cyklarna kan bilda en transportpool i ett eller flera av våra
bostadsområden för att hyresgästerna t.ex. ska kunna cykla till affären. Utöver
cyklar behövs då ett bokningssystem och lämpligt system för nyckelförvaring.
Några cyklar skulle också kunna placeras i kommunala verksamheter där
verktyg eller annat material fraktas.

_____
Delges: Teknisk samordnare infrastruktur O.K.
ONAB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

12(33)

Sammanträdesdatum
2018-04-24

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 64/2018

KS 2018/158

§ 64 Information om pågående projektering - Ombyggnad av
riksväg 15 genom Olofströms samhälle
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Tackar för redovisningen och tar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Teknisk samordnare infrastruktur Ola Karlsson och Johan Wolgast
Projektledare från Trafikverket, redovisar nuläget i projektet.
Trafikverkets vägplan för ombyggnaden av väg 15 är överklagad, och beslut
väntas från Näringsdepartementet under våren. Samtidigt har Trafikverket och
kommunen diskuterat tekniska frågor som t.ex. skyltning, gestaltning,
utfartsalternativ m.m.
Vägplanen överklagades 2107-11-02 och 28 ärenden ligger hos regeringen för
beslut just nu och Riksväg 15 ligger på plats 8.
Planerad byggtid för projektet är ca 10 mån. Beslut bör komma senast i
oktober för att hinna bygga klart under 2019.
Projektet kostar ca 37 mkr och för Olofströms kommuns del blir det ca 10 mkr.
_____
Delges: Teknisk samordnare infrastruktur O.K.
Trafikverket J.W.

Justerandes signatur
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KSAU § 65/2018

KS 2016/1135

§ 65 Kostnadsförslag på belysning längs gamla banvallen mellan
Bussvägen och Jämshög
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Ärendet hänskjuts till budgetberedningen för investeringar 2019 gällande
belysning längs gamla banvallen, med ett belopp om 600 tkr.
Sammanfattning
På KSAU 2016-09-27 (§ 154/2016) fick teknisk samordnare i uppdrag att ta
fram ett kostnadsförslag på belysning längs gamla banvallen mellan
Kyrkvägen i Jämshög och Bussvägen, Olofström.
Enligt en preliminär uppskattning från Olofströms Kraft från 2016 uppskattas
kostnaden till ca 600 tkr, inklusive material och arbete. Projektet kommer att
samordnas med fibergrävning på del av sträckan.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Vägens asfaltsbeläggning är i mycket dåligt skick, och behöver förnyas efter
en eventuell uppsättning av gatubelysning. Kostnaden för asfaltering kan dock
tas från annat investeringsprojekt, om medel för detta beviljas.
Asfalteringen av gamla banvallen samordnas då även med beläggningen av
Orsjövägen, där Olofströms Kraft först behöver gräva ner elkabel på del av
sträckan, vilket planeras att göras under hösten 2018.
Projektet beräknas öka driftskostnaden med ca 42 tkr/år.
_____
Delges: Teknisk samordnare infrastruktur O.K.
Ekonom KLF M.A.
Samhällsutvecklingschef Ö.H.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

14(33)

Sammanträdesdatum
2018-04-24

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 66/2018

KS 2018/725

§ 66 Enskilda vägar-Ansökan om medel till nya
asfaltsbeläggningar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Investeringsprojekt 230101718 – ”Beläggning enligt plan” utökas med
ytterligare 2,5 mkr i investeringsbudgeten för år 2018.
Sammanfattning
Anslaget skulle kunna innebära att ca 12 km enskild väg kan beläggas. En
inventering pågår gällande vilka vägsträckor som är mest angelägna att
åtgärda redan under 2018.
Det finns ett stort behov av ny asfaltsbeläggning på ett antal enskilda vägar på
landsbygden. På många aktuella vägar har ny el- och/eller fiberkabel grävts
ner, och det har varit lämpligt att vänta med beläggningsåtgärder tills dessa
arbeten slutförts. Olofströms kommun har god tillgång på gammal,
återvinningsbar asfalt i upplag på Bussvägen i Olofström. Åtgärden beräknas
sänka driftskostnaderna då gamla och slitna beläggningar kräver ständiga
underhållsåtgärder.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Under 2017 krossades och förädlades en större mängd gammal asfalt på
upplaget vid Bussvägen i Olofström. Materialet användes sedan för att
belägga fyra vägar i kommunen, bl.a. Hässlehultsvägen och S. Gaslunda.
Metoden att använda gammal återvunnen asfalt har visat sig fungera bra på
denna typ av mindre vägar. Det är också viktigt att hitta avsättning för det
ständigt växande upplaget med gammal asfalt på Bussvägen.
Olofströms kommun har ansökt om statsbidrag hos Trafikverket på totalt 665
tkr, för att förbättra Snärjevägen och Erikstorpsvägen.
Trafikverket har beslutat att anslå 210 tkr för förbättring av Snärjevägen.
Trafikverket har under 2018 mindre pengar än normalt att fördela, och
statsbidraget på 210 tkr ska jämföras med bidraget för 2017, då ca 600 tkr
betalades ut till kommunen i s.k. ”Särskilt driftbidrag”
Övriga vägar som är i stort behov av beläggningsåtgärder är bl.a. Hultavägen,
Halenvägen, Rosenforsvägen, Hemsjöhultsvägen, Orsjövägen/Gamla
Banvallen m.fl. Statusen är allmänt dålig, och ett helhetsgrepp är nödvändigt
för att inte dra på sig ännu större kostnader framöver. I investeringsplan för
2019-2021 finns förslag om att anslå resurser för det fortsatta arbetet.
Arbetena utförs av PEAB Asfalt inom bef. ramavtal.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

15(33)

Sammanträdesdatum
2018-04-24

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Att återvinna och minska upplaget av asfalt och samtidigt förbättra statusen på
vägnätet på landsbygden.
_____
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KSAU § 67/2018

KS 2018/637

§ 67 Hemställan om medel till SydostLeader
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
SydostLeader tillförs 36 075 kr. Medel anvisas från kommunstyrelsens
förfogande.
Sammanfattning
SydostLeader har hemställt om att Blekingekommunerna ska tillföra projektet
142 776 kr.
Bakgrunden är att dåvarande Leader Småland Sydost tillförde hela den
offentliga medfinanseringen om 285 552 kr vid skapandet av SydostLeader.
Leader Blekinge bidrog inte med några medel p g a likviditetsproblem.
SydostLeader har vidare hemställt om ytterligare medel från
Blekingekommunerna om 277 993 kr vilket smålandskommunerna gjort genom
att medlen vid likvidering av Leader Småland Sydost tillfördes SydostLeader.
SydostLeader har alltså totalt hemställt om att Blekingekommunerna ska
tillföra projektet 142 776+277 993=420 769 kr.
Olofström kommuns del av detta är 12 136+23 939=36 075 kr.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Olofströms kommun tillför SydostLeader det begärda beloppet om 36 075 kr.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 68/2018

KS 2018/43

§ 68 Inbjudan till Bräkneåns Vattenråds seminarium - Vad händer
med våra vattendrag?
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottets ledamöter och Ola Bengtsson (S) representant i Skräbeåns
vattenråd och Rolf Persson (S) representant i Mörrumsåns vattenråd ges
möjlighet att delta vid seminariet den 7 maj 2018.
Sammanfattning
Bräkneåns Vattenråd, Tingsryds kommun bjuder in till seminariet Vad händer
med våra vattendrag? Moderator är Kommunalrådet Kenneth Michaelsson
Ronneby kommun.
Föreläsare under dagen är:
Fishflow — ett företag i Holland som utvecklar, projekterar och bygger
fiskvänliga tekniklösningar för vattenkraft, fördämningar och pumpstationer.
Riksdagsman Anders Åkesson håller ett anförande utifrån "den stora
energiöverenskornmelsen och hur den ser på småskaliga vattendrag och
vattenkraft”.
Länsstyrelsen har nyligen presenterat en rapport "Vattenanknutna kulturmiljöer
vid Bräkneån ” som också kommer att förevisas av författarna.
Professor Roland Gustavsson kommer att redovisa en modell för inventering
och utveckling av vissa områden längs Bräkneån.
Tid: Måndag den 7 maj 2018, kl 09:30 — 16:00
Plats: Bräknegården, Bygdegården i Belganet
Anmälan senast 25 april till braknean@gmai1.com eller ordföranden Kerstin
Björklund 0457-452181, 0708-830937 eller
sekreteraren Jörgen Larsson 0477-44116, jorgen.larsson@tingsryd.se .
_____
Delges: KSAUs ledamöter
Rolf Persson (S)
Ola Bengtsson (S)
Arvodessamordnare C.T.
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KS 2018/43

§ 69 Inbjudan till Klimatsamtal på Residenset
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter ges möjliget att delta vid
Klimatsamtalet på Residenset den 30 maj.
Sammanfattning
Länsstyrelsen Blekinge län har översänt en inbjudan till Klimatsamtal på
Residenset som handlar om framtagandet av Blekinges nya klimat- och
energistrategi. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en ny regional
strategi som syftar till att ge vägledning för det fortsatta klimat- och
energiarbetet i länet. Den nya strategin kommer ha ett långsiktigt perspektiv
och ta vid efter den nuvarande som sträcker sig till år 2020.
Tid: 30 maj kl.12.30-15.45, med lunch 12.30-13.15.
Plats: Residenset Vallgatan 2 i Karlskrona.
Anmälan görs via länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/blekinge , sök
Klimatsamtal så kommer inbjudan upp.
_____
Delges: KSAUs ledamöter
Arvodessamordnare C.T.
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KSAU § 70/2018

KS 2018/744

§ 70 Nytt avtal upplåtelse jakt till Olofströms Jakt och Viltvård
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Nytt avtal tecknas mellan Olofströms kommun och Olofströms Jakt och
Viltvård avseende upplåtelse av jakt på kommunens mark.
Därmed upphör tidigare tecknat avtal med Olofströms Samarbetsorganisation
för jakt och viltvård, som antogs av fullmäktige 1990-10-01, § 94 med
revidering 2001-12-18, § 203.
Sammanfattning
Olofströms kommun har sedan 1990 haft ett samarbete med lokala jägare som
getts möjlighet att jaga på kommunens mark i utbyte mot att de ansvarat för
vårt behov av skyddsjakt och viltvård. I det har ingått att jägarorganisationen
organiserat jourhavande jägare som funnits tillgängliga dygnet runt under hela
året. Jägarorganisationen har ansvarat för jourhavande jägares lämplighet,
utbildning och prov för att kunna genomföra uppdraget. Jägarna arbetar även
med viltvården och att begränsa vildsvinsstammen nära tätorterna och måsar i
Olofströms centrum som de senaste åren har ställt till stora bekymmer för
boende. Jägarorganisationen arrangerar också en årlig viltvårdsdag för
årskurs 7 på Högavångsskolan som är mycket uppskattad.
Jakt och viltvårdsavtalet som varit grunden för jaktupplåtelsen antogs av
kommunfullmäktige 1990-10-01 (daterat 1990-07-25) och tecknades med
Olofströms Samarbetsorganisation för jakt och viltvård. Avtalet revideras
2001-12-18 avseende § 2 där möjlighet även gavs för icke kommuninvånare
att delta vid jakt om utrymme finns.
Avtalet får dock anses ha upphört eftersom avtalsparten Olofströms
Samarbetsorganisation för jakt och viltvård inte har haft en organisation på
flera år. Jägarnas verksamhet har istället drivits av Olofströms jägarförbund
fram tills nu då organisationen Olofströms Jakt och Viltvård har bildats.
Beslutsförslag
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ett nytt avtal tecknas med
Olofströms Jakt och Viltvård och att tidigare avtal därmed upphör.
_____
Delges: Teknisk samordnare offentlig miljö D.O.

Justerandes signatur
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KSAU § 71/2018

KS 2018/747

§ 71 Information om pågående ärende med bryggor och gångstig i
Bommareviken
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Teknisk samordnare offentlig miljö får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag
på gångstig och återkommer med en redovisning till arbetsutskottet den 12 juni
2018.
I övrigt tas informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
I Bommareviken finns ett bostadsområde där fastighetsägare har ansökt om
strandskyddsdispens för att anlägga brygga samt sköta gräsklippning och
markskötsel på kommunal mark. Byggnadsnämnden har avslagit ansökan
med motiveringen att det enligt gällande detaljplan från 2001 är strandskydd
på platsen samt att marken är planlagd som Allmän platsmark Natur.
Fastighetsägaren har överklagat beslutet till Länsstyrelsen som i sin tur har
beslutat att avvisa överklagandet.
I detaljplanens antagandehandling finns en illustration som visar stig och
bryggor längs med stranden. Det finns möjlighet för kommunen att ansöka om
strandskyddsdispens för anläggande av en gångstig för allmänheten samt en
allmän brygga där man kan hyra båtplatser.
_____
Delges: Teknisk samordnare offentlig miljö D.O.
Samhällsutvecklingschef Ö.H.
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KSAU § 72/2018

KS 2017/1366

§ 72 Antagandehandling för godkännande, detaljplan för
fastigheten Jämshög 8:12 f.d. kommunhuset i Jämshög
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Detaljplanen antas för fastigheten Jämshög 8:12 f.d. kommunhuset i Jämshög.
Sammanfattning
Detaljplanen har varit på granskning under tiden 2018-03-26 till och med
2018-04-16. Endast Miljöförbundet har kommit in med synpunkter i
granskningsskedet.
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att pröva möjligheten att
avyttra fastigheten Jämshög 8:12 f.d. kommunhuset i Jämshög.
Gällande detaljplan medger endast A ”Allmänna Ändamål”.
Syftet med detaljplanen är att från allmänt ändamål övergå till kvartersmark
vilket ger ökade möjligheter till användningsområden såsom bostäder, kontor
och handel.
Beslutsförslag
Detaljplanen godkänns för antagande.
_____
Delges: Planarkitekt A-C. S.
Planarkitekt F.I.
BN
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KS 2017/1881

§ 73 Svar på motion att återinföra anställning av barnskötare på
Olofströms förskolor - Marianne Eriksson (M)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad i enlighet med utbildningsnämndens yttrande nedan.
Yrkanden
Rolf Jönsson (C) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar att motionen anses besvarad med utbildningsnämndens
yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag.
Sammanfattning
Följande motion har lämnats in av Marianne Eriksson (M):
”Moderaterna vill återinföra anställning av barnskötare på våra förskolor.
Anledningen till det är flera:
1. Vi har stor brist på förskollärare och kommunerna bjuder över varandra
för att få det antal man behöver.
2. Nordenbergsskolan utbildar barnskötare på Barn- och fritidslinjen men
har en policy där man förvägrar dem anställning.
3. Vi har ett stort antal nysvenskar som behöver ett snabbspår in på
arbetsmarknaden. Denna grupp människor vill gärna arbeta med barn
och unga. Barnskötarutbildningen kan klaras av på rimlig tid.
Vi anser att man inom Olofströms kommun ändrar sin "policy" så att man inom
barnomsorgen kan anställa en viss procentsats barnskötare. All personal
behöver inte vara förskollärare. Dessa barnskötare bör även erbjudas
tillsvidareanställning.
För att lösa dagens situation med en mängd nysvenskar som ska komma in på
arbetsmarknaden krävs flexibilitet. Det är orimligt att människor med ringa
utbildning ska, för att kunna arbeta inom barnomsorg, tillbringa 7-8 år på
skolbänken innan de får sin examen. (SFI + grundskolekompetens
+gymnasiekompetens + förskollärarutbildning). Detta stämmer eftersom
statistiken visar att det tar 8-9 år innan nysvenskar har arbete och försörjning.
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Komvux i Karlshamn har en barnskötarutbildning på 900 gymnasiepoäng.
Kursen är gedigen och innehåller en hel del pedagogik (bifogas). Komvux i
Olofström vill starta samma utbildning. De har många elever som efterfrågar
den. Speciellt för nysvenskarna är detta en tidsmässigt rimlig väg in på
arbetsmarknaden. Eftersom vi nu har så många barn från andra länder och
kulturer är det rimligt att detta återspeglas i personalstyrkan.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
Att : revidera sin anställningspolicy så att förutom att anställa förskolelärare
även kunna anställa barnskötare.
Att : utbildade barnskötare även bör blir tillsvidareanställda.”
Yttrande
Utbildningsnämnden (UBN § 22/2018) har hanterat motionen och anser
motionen besvarad med följande:
”I dagsläget tillsvidareanställs barnskötare på Olofströms förskolor i enlighet
med Lag om anställningsskydd (1982:80). Det finns ingen policy att endast
anställa förskollärare. Utbildningsförvaltningens ambition är att ha så hög
pedagogisk täthet som möjligt. Därför annonseras det efter förskollärare vid
nyanställning. Eftersom tillgången på förskollärare är begränsad, i Olofström
såväl som i hela landet, behövs det också anställas annan förskolepersonal
(skolverkets benämning).
Idag görs en bedömning om personal är kvalificerad för tillsvidaretjänst.
Bedömningen om lämplighet görs av respektive förskolechef i samråd med
HR-specialist. I dagsläget är det 58% av personalen (totalt 141 personer) som
är förskollärare. Dessa är tillsvidareanställda. 25 % är barnskötare med
tillsvidareanställning och övriga är personal med visstidsanställning.”
_____

Justerandes signatur
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KSAU § 74/2018

KS 2018/52

§ 74 Svar på motion om halverade avstånd för barnen till
busshållplats och skola utanför detaljplanelagt område
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad i enlighet med utbildningsnämndens yttrande,
nedan.
Rolf Jönsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Yrkanden
Rolf Jönsson (C) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar att motionen anses besvarad i enlighet med
utbildningsnämndens yttrande.
Beslutsgång/omröstning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag att motionen anses
besvarad.
Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för ordförandens förslag att motionen anses besvarad.
Nej-röst för Rolf Jönssons förslag att bifalla motionen.
Omröstningsresultat
Ledamot
Rolf Jönsson (C)
Jennie Johannesson (V)
Kaj Joelsson (S)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Sara Rudolfsson (S)

JA

NEJ
x

x
x
x
x

Med 4 ja-röster för ordförandens förslag och 1 nej-röst för Rolf Jönssons
förslag beslutar arbetsutskottet bifalla ordförandens förslag.
Sammanfattning
Följande motion har kommit in från Rolf Jönsson (C):
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Centerpartiet har tidigare motionerat om skolskjutsreglementet som vi anser är
helt otidsenligt, omodernt och inte fungerar för landsbygdens barn och
ungdomar.
Nu har förskolklass blivit obligatorisk skolform därmed måste skolskjuts
erbjudas. Detta löstes genom att vi gjorde en revidering av skolskjutsreglementet. Alltså mycket enkelt och okomplicerat. Många barn och föräldrar
har lagt mycket tid och transporter för att deras barn ska komma till förskolan.
Nu återkommer vi från Centerpartiet med en förnyad motion för att halvera
avstånden till hållplats och halvera avstånden till skolan för barn utanför
detaljplanlagt område.
Det är ett fullständigt omodernt och otidsenligt reglemente vi har idag. Det
finns inte någon förälder eller barn/ungdom som anser det rimligt att själv gå
eller cykla utmed mörka, snöiga, hala, trafikerade, riskfyllda vägar i flera
kilometer morgon och kväll, inte ens vuxna skulle göra detta.
Med detta som bakgrund föreslår Centerpartiet att skolskjutsreglementet
förändras enligt följande:
Avstånden till hållplats halveras och
Avståndet till skola halveras för barn/ungdomar utanför detaljplanelagt
område.
Att reglementet omedelbart ändras till att gälla från höstterminen 2018.”
Yttrande
Utbildningsnämnden (UBN § 21/2018) har hanterat ärendet och anser att
motionen anses besvarad med följande yttrande:
”I enlighet med tidigare beslut i utbildningsnämnden (Ubn 2013-11-18,
§ 54) kommer skolskjutsreglementet att ses över i samband med ny
Upphandling av skolskjuts. Att förändra avståndet under pågående
upphandlingsperiod innebär att entreprenören skulle vara tvungen att inhandla
fler fordon. Detta krav kan inte ställas eftersom det inte var med i den ordinarie
upphandlingen.
Avstånden för rätt till skolskjuts kommer att ses över inför ny upphandling.”
_____
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§ 75 Remissvar till Skolinspektionen över ansökan från Academy
of Music and Business Education Tingsryd AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Svar lämnas till Skolinspektionen i enlighet med utbildningsnämndens
arbetsutskott att inga synpunkter finns över remisserna med Dnr 322018:1172, Dnr 37-2018:1149 och Dnr 37-2018:1176 som gäller ansökan från
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB.
Sammanfattning
Skolinspektionen har översänt en remiss som kom in 9 mars 2018 för yttrande
senast 11 maj 2018 gällande ansökan från Academy of Music and Business
Education Tingsryd AB (AMB Education).
Det är följande tre ansökningar som har översänts för synpunkter:
Dnr 32-2018:1172 – Ansökan om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasiekola vid AMB Education i
Tingsryds kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Dnr 37-2018:1149 – Ansökan om godkännande som huvudman för
riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasiekolan AMB Education i
Tingsryds kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Dnr 37-2018:1176 – Ansökan om godkännande som huvudman för särskild
variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasiekolan AMB
Education i Tingsryds kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Enligt 2 kap. 5§ Skollagen (2010:800) inhämtas närliggande kommuners
yttranden för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av sökt
utbildning skulle medföra påtagliga negativa följder av den del av skolväsendet
som är anordnat av det allmänna (kommunal verksamhet).
Yttrande
Utbildningsnämndens arbetsutskott (UBNau § 13/2018) har yttrat sig i ärendet
och dem har inga synpunkter.
Förvaltningschef Ingegerd Carlsson, utbildningsförvaltningen menar att sökt
utbildning skulle innebära marginell påverkan på skolväsendet i Olofström.
Kontakt har tagits med grannkommunerna i Karlshamn och Ronneby kommun
(samverkan KORt).
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 76/2018

KS 2018/717

§ 76 Månadsuppföljning/budgetuppföljning 2018-03 med
årsprognos
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Månadsuppföljningen för mars 2018 med årsprognos godkänns.
Sammanfattning
Resultatet för perioden jan-mars blev 0,4 mkr. Detta är 3,4 mkr bättre än
budget för motsvarande period. Prognosen för helåret ligger däremot på
-27,6 mkr. I prognosen om -27,6 mkr ingår inte intrångsersättningar från
Länsstyrelsen som tidigare indikerats kunna hamna i ett spann mellan
30-50 mkr.
Skillnaden mellan det nu budgeterade resultatet om -4,5 mkr och nytt
budgeterat resultat om -15,1 mkr utgörs av 7,5 mkr för driftkostnadsbudget
avseende Övre Strandplan samt överföringar om 3,1 mkr för driftsprojekt.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 77/2018

KS 2018/722

§ 77 Digital strategi för Olofströms kommun och dess helägda
bolag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande.
Sammanfattning
Den digitala strategin beskriver inriktningen och fokusområdena för
digitalisering i Olofströms kommun och dess helägda bolag. Den innehåller
också en teknisk del som beskriver hur vi svarar upp mot de krav som ställs av
verksamheter, företag, föreningar och medborgare.
Beslutsförslag
Upprättad Digital strategi antas för Olofströms kommun och dess helägda
bolag.

_____
Delges: KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 78/2018

KS 2018/723

§ 78 Informationssäkerhetspolicy för Olofströms kommun och
dess helägda bolag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande.
Sammanfattning
Den tekniska utvecklingen gör att förutsättningarna för informationssäkerhetsarbetet ändras. Grunden för all hantering av informations-säkerheten
är en tydlig policy som beskriver de olika rollerna och dess ansvarsområden.
Beslutsförslag
Informationssäkerhetspolicyn antas för Olofströms kommun och dess helägda
bolag.
_____
Delges: KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 79/2018

KS 2018/314

§ 79 Information om fastighetsprojekt
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Fastighetssamordnaren får i uppdrag att ta fram en kalkyl, som beräknas
utifrån kultur- och fritidsnämndens beslut om val av underlag till ny
konstgräsplan. Återrapportering på KSAU den 12 juni 2018.
I övrigt tas informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Ekonom KLF M.A och fastighetssamordnare J.P redovisar exempel på
framtagen ”beställningsblankett”. En sammanställd lista över investeringsprojekt 2018 gås igenom (Månadsuppföljning mars).
Övergripande information om de större byggprojekten som är på gång/
pågående och planerade investeringar 2019.
Skalskydd finns för fastigheterna och detta gås igenom med respektive
förvaltning.
Samhällsutvecklingschef Öjvind Hatt redovisar om följande:
Kultur- och fritidsnämnden har vid möte 2018-03-08, § 13 beslutat om följande
för ny konstgräsplan i Olofström:
”Konstgräsplan utan gummipad med SBR-granulat. Planen byggs medslutet
system för plan- och ytvattendränering och asfalterade ytor för snöuppläggning”. Arbetsutskottet önskar att en kostnadskalkyl tas fram utifrån beslutet
från KFN.
WSP har fått uppdraget att ta fram förväntade kostnader för byggbara tomter
vid Brostugan.
_____
Delges: Samhällsutvecklingschefen Ö.H.
Fastighetssamordnare J.P.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 80/2018

KS 2018/74

§ 80 Meddelanden180424
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Meddelandena tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
2727/2018 2018-03-27

Till länsstyrelsen: Delrapport 3 för LOVA - VA-plan.

2882/2018 2018-04-03

Beslut om kameraövervakning med drönare, nationellt tillstånd - dnr 211-42392-2017
Statens Geotekniska Institut

2442/2018 2018-03-19

Skrivelse från invånare om den nya konstgräsplanen i Olofström samt svar

2573/2018 2018-03-23

Miljösamordnarens svar från Olofströms kommun i ärende 2017-102980 om
nätkoncession för markkabelförläggning av del av en befintlig 72,5 kV luftledning
vid Hemsjö station.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 81/2018

KS 2017/722

§ 81 Information om projekt Övre Strandplan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Anders Malm på WSP har fått uppdraget att ha hand om alla kontakter och
frågor mellan Olofströms kommun och PEAB, Kronoväg, OKAB, SBVT, Mätrix
m.fl. när det gäller den fortsatta projekteringen av Övre strandplan.
Kompletterande inmätningar kommer att göras av Mätrix när det gäller Parken
och hus nr 7 delas upp på två tomter. Pågår diskussioner om tomt nr 12 ska bli
en flerfamiljsfastighet.
_____
Delges: Teknisk samordnare infrastruktur O.K.
Samhällsutvecklingschef Ö.H.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 82/2018

KS 2017/1512

§ 82 Information inför upphandlingen ombyggnation Holjegården
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Fastighetssamordnaren tillsammans med VD för Olofströmshus AB ordnar ett
möte med socialnämndens ledamöter och kommunstyrelsens ledamöter för en
genomgång av tänkt planering och behov invändigt i Holjegården.
Ärendet ska återrapporteras till arbetsutskottet den 12 juni 2018.
Sammanfattning
Den tidigare Holjeskolan är sedan 2012 inte i bruk och byggnaden är planerad
för ombyggnation till verksamhet för särskilt boende för främst äldre personer
och därtill kompletterade verksamhetsområden, inom det projekt som numera
benämns som Holjegården.
Entreprenaden upphandlas som en partneringentreprenad. Partnering är en
strukturerad arbetsform där byggherren, entreprenörerna, konsulterna och
andra nyckelaktörer samt utsedda personer inom berörda kommunala
verksamhetsområden gemensamt löser uppgiften.
Projektet planeras att drivas i tre faser.

_____
Delges: Fastighetssamordnare J.P.
VD Olofströmshus AB M.L.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

