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KSAU § 133

§ 133 Ändring i ärendelistan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Ändringen godkänns.
Sammanfattning
Ordföranden meddelar att följande ärende utgår från dagordningen ”Val av
leverantör – Färsk frukt, potatis, grönsaker och ägg”. Ärendet tas upp vid
nästkommande arbetsutskott.
_____
Delges: Inköpssamordnare M.S.
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KS 2018/1119

§ 134 Godkännande av tillsynsplaner 2018 för stadigvarande
serveringstillstånd och försäljning/servering av folköl klass II
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Upprättade tillsynsplaner antas rörande servering och försäljning av
alkoholhaltiga drycker för år 2018.
Sammanfattning
Enligt alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta tillsynsplan som
lämnas till Länsstyrelsen, som är regional tillsynsmyndighet i landet.
Tillsynsplanen ska innehålla uppgifter om antal tillsynsbesök, inriktning och
uppföljning. Planen ska förankras och samordnas med berörda myndigheter.
Tillsynsplaner rörande servering och försäljning av alkoholhaltiga drycker för år
2018 har tagits fram av kommunens Tillstånds- och tillsynsenhet. Planerna har
redovisats för kommunpolis Kikki Dyrvold som har lämnat sitt samtycke.
Tillsynsplanerna kommer vid årsskiftet att återrapporteras till kommunstyrelsen
för att delges uppgift om utfört tillsynsarbete.

_____
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§ 135 Information om arbetet med fiberläggning i Gränum, Hemsjö
och Gaslunda
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Teknisk samordnare för infrastruktur får i uppdrag att ta fram riktlinjer för
grävtillstånd.
I övrigt tas informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Per-Ola Svensson VD OKAB och teknisk samordnare Ola Karlsson informerar.
IP Only hörde av sej hösten 2017 för igångsättning med entreprenadarbetet för
fiberläggning i bl.a. Gränum, Gaslunda och Hemsjö. Flera diskussioner fick
föras med anledning av återställningsarbetet efter grävningarna.
IP Only har haft stora problem tidigare, men har fått igång arbetet igen och
bedömningen är att allt är klart till jul.
_____
Delges: Teknisk samordnare infrastruktur O.K.
VD Olofströms Kraft AB P-O.S.
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§ 136 Övre Strandplan-Information om pågående entreprenad
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Tackar för Informationen som tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Ola Karlsson teknisk samordnare för infrastruktur redovisar nuläget i projektet.
Projektet har startats upp igen efter ett semesteruppehåll. Fyra tomter har
tillkommit, så totalt 20 villatomter finns planerade och en tomt finns för ett
flerbostadshus. Tomterna kommer att bli färdiga i slutet av oktober och avtal
kan börja tecknas.
En folder kommer att skickas ut med lite information till intressenterna under
nästa vecka. Det finns ca 20 intressenter.

_____
Delges: Teknisk samordnare infrastruktur
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§ 137 Projekt "Cykelkampen"-Förslag till finansiering
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Olofströms kommun godkänner medfinansiering av projektet ”Cykelkampen”
som tas inom befintlig budget, 23 600 kr/år 2019-2021, via överskottet från
Securitas trafikövervakning.
Sammanfattning
”Cykelkampen” är ett 3-årigt projekt med planerad start 2019, och är en del av
det större projektet ”Kombinerad mobilitet” som drivs av Energikontor Sydost
och med finansiering från Europeiska regionala fonden med 50 %. Resterande
finansiering sker via Energimyndigheten, Länsstyrelsen och kommunerna.
Huvudmålet är att minska koldioxidutsläppen i Blekinge.
Projektet kommer att fokusera på att få fler invånare i Blekinge att cykla till
arbete, studier och fritidsaktiviteter, genom att arrangera cykeltävlingar (kallat
Cykelkampen Blekinge) samt genomföra informations- och marknadsföringsinsatser. Syftet med insatserna är, förutom att få fler att cykla i länet, även att
få tillgång till bättre planeringsunderlag till den kommande cykelplaneringen i
länet genom cyklisters loggning av cykeldata i en teknikapplikation som
utvecklas.
Yttrande/Bedömning/Förslag
För Olofströms del hamnar kostnaden i kontanta medel på 23.600 kr/år, alltså
totalt 70.800 kr för treårsperioden. Utöver den summan beräknas värdet av
tjänster, i form av t.ex. arbetsinsatser, uppgå till 16.500 kr/år, alltså totalt
49.500 kr för treårsperioden. Ett medfinansieringsintyg ska undertecknas av
firmatecknare.

_____
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§ 138 Renovering av bron på Norra Ringvägen i OlofströmGodkännande av förfrågningsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Förfrågningsunderlaget godkänns inför upphandlingen renovering av bron på
Norra Ringvägen i Olofström.
Sammanfattning
I investeringsbudget för 2018 finns avsatt 2.725 tkr för renovering av broar.
Den aktuella brons övergångskonstruktioner (partierna mellan fundament och
brodel) är i stort behov av renovering. Samma typ av renovering gjordes 2016
på Storgatan vid den andra viadukten över väg 15. Bron är hårt belastad av
tung trafik och en snar upprustning är nödvändig.
Bron planeras att vara öppen under byggtiden, men med trafikljusreglering och
arbete på ett körfält i taget. Kontakt har tagits med Volvo som godkänt detta
förfarande.
Utöver renoveringen planeras även asfaltering av bron, inklusive anslutningar,
totalt ca 3000 m2.
År 2016 genomfördes brorenoveringen vid Västra Storgatan, bro över
bangården.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Renoveringen bedöms rymmas inom befintlig budget.

_____
Delges: Teknisk samordnare infrastruktur O.K.
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§ 139 Information om fastighetsprojekt
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Fastighetssamordnare Jesper Paulsson informerar vid mötet.
Diskussioner har förts med socialnämnden om Holjegården och en inventering
har gjorts, som kommer att redovisas under september/oktober månad för
kommunstyrelsen.
Diskussioner pågår och ärendet behandlas inom kort av utbildningsnämnden
gällande utbyggnad av Vilboksskolan.
Uteklassrum kombinerat växthus i Gränum behandlas av utbildningsnämnden.
Marie Ahonen ekonom på KLF informerar om investeringsprojekt för
fastigheterna.
En hel del ventilationsarbete behöver göras och flera förfrågningar har skickats
ut till entreprenörer, men inga offerter/anbud har kommit in.
_____
Delges: Fastighetssamordnare J.P.
Ekonom KLF M.A.
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§ 140 Lägesrapport detaljplaner september 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Planarkitekterna får i uppdrag att ta fram en detaljplan för området kring Gamla
torget del av Holje 160:57 m.fl.
Lägesrapporten tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Information ges om eventuell byggnation vid gamla torget (torgskolan).
Idéskiss visas som en illustration hur området skulle kunna se ut i framtiden.
PÅGÅENDE PLANER
Detaljplan för del av Holje 116:56, f.d. Gelo möbler
Rekreationsområde
Handläggare: Fredrik Ingstorp
Standardförfarande, vilande
Detaljplan för Jämshög 36:1 m.fl., öster om riksväg 15
Nytt industriområde.
Handläggare: Ann-Christin Svensson & Fredrik Ingstorp
Utökat förfarande
Detaljplan för del av Rösjö 1:10 vid Agrasjön
Nytt industriområde
Handläggare: Fredrik Ingstorp
Standardförfarande, inväntar material från WSP
Detaljplan för Holje 5:105 m.fl. Bommarviken
Upphävande av strandskydd
Handläggare: Ann-Christin Svensson
Standardförfarande, vilande
Detaljplan för Södra Rödhult 2:11, Jämshög
Nytt bostadsområde
Handläggare: Fredrik Ingstorp
Standardförfarande, vilande
EJ PÅBÖRJADE PLANER (uppdrag finns)
Detaljplaner i centrala Olofström:
Centrum 4. Söder om Storgatan, inkl. Ådalsgatan
Centrum 5. Nordost om Östra Storgatan
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Centrum 6. Brännaregården
Centrum 7. Norr om Rydvägen
Centrum 8. Holjekroken, Ekeryd och Oredslund
Centrum 9. Norr om Nytebodavägen

_____
Delges: Planarkitekterna
Samhällsutvecklingschef Ö.H.
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§ 141 Svar på remiss av EU-kommissionens förslag COM (2018)
372-375, 382, 390 och 471-473
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Olofströms kommun lämnar svar på remissen från Näringsdepartementet med
dnr N2018-03829-RTS enligt yttrandet nedan.
Sammanfattning
Näringsdepartementet har översänt en remiss med dnr N2018-03829-RTS
enligt följande: ”EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt
Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder
och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt
instrumentet för gränsförvaltning och visering; de fondspecifika
förordningsförslagen, ett förslag till förordning om särskilda bestämmelser för
målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska
regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder
samt ett förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och
administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM (2018)
372-375, 382, 390 och 471-473).”
Remissen finns att läsa på regeringskansliets webbsida, sök på följande
N2018-03829-RTS. Svar ska lämnas senast den 12 september till
Näringsdepartementet.
Yttrande
EU-samordnare Bodil Nilsson har lämnat följande svar på remissen:
Olofströms kommun har tagit del av den omfattande remissen och vill lämna
följande synpunkter som främst berör ERUF och Sammanhållningsfonden.
Eftersom den kommunala nivån i hög grad påverkas av beslut på EU-nivå är
det mycket viktigt att kommunerna och den lokala nivån även i
programperioden 2021-2027 får vara med som en viktig aktör och söka EUmedel från många olika fonder. Här vill vi särskilt påtala vikten av en
fortsättning av South Baltic programmet (södra Östersjöprogrammet). En
sammanslagning av Interreg-programmen riskerar att försvåra eller
omöjliggöra för den lokala nivån att delta. Detta är helt fel väg att gå då det
behövs mer av samarbeten och gemensam verksamhetsutveckling på den
lokala nivån över Östersjön. I dag är ”people-to-people” kontakter viktigare än
någonsin. Småskaliga projekt, som ger mindre aktörer möjlighet att söka
internationella projekt, bör öka och underlättas istället för att försvåras. De nya
förslagen är mer resultatinriktade vilket vi anser är bra. Det är dock viktigt att
komma ihåg att det ofta är den lokala nivån som snabbast kan leverera
konkreta resultat och involvera lokalsamhället i utvecklingsarbetet vilket ger
kommuninvånarna en ökad inblick i vad EU arbetar med.
Justerandes signatur
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En fortsatt förenkling av regelverket för strukturfonderna och därigenom en
minskning av administrationen av EU-projekt är av största vikt. I den
nuvarande programperioden har fonderna arbetat allt mer med
schablonersättningar vilket vi anser kan utvecklas vidare. En ökad flexibilitet i
regelverket är viktigt.
Olofströms kommun har goda erfarenheter av snabbt agerande i samband
med fordonskrisen 2008 då ett antal EU-projekt bidrog till att den svåra
situationen kunde lösas. I förslag till förordning framgår att stora företag inte
kan delta i EU-programmen. Här förordar vi en skrivning att stora företag ska
kunna delta i klustersamarbeten där små- och medelstora företag också deltar.
Vi anser även att privat medfinansiering ska kunna växlas upp med EU-medel
på samma sätt som i dagens ERUF-program.
AMIF – Asyl och migrationsfonden.
Vid AMIF´s senaste ansökningsomgång i december 2017, ersattes beslutet
över beviljade projekt med ett beslut om att hela ansökningsomgången
ställdes in pga brist på nationell medfinansiering. Åtgärder bör vidtas för att
säkerställa att detta inte kan ske igen. Kommunernas möjlighet att medverka i
AMIF-projekt bör öka i nästa programperiod.
_____
Delges: Näringsdepartementet
EU-samordnare B.N.
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§ 142 Finanspolicy
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Reviderad Finanspolicy fastställs att gälla för hela kommunkoncernen i
enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning
Den idag gällande finanspolicyn uppdaterades senast 2014 och det har nu
blivit hög tid att revidera den igen. Sedan 2014 har vi fått en ny kommunallag
och har dessutom att hantera negativa räntor med den påverkan detta gett
kring strategier och användande av finansiella instrument.
I denna reviderade finanspolicy har möjligheten till att använda diverse
finansiella instrument tagits bort; främst de tidigare frekvent använda
ränteswaparna. Bakgrunden till att de nu stryks är att de genom införandet av
den negativa räntan förlorat största nyttan i sin konstruktion. Bankerna kräver
betalt för det korta benet medan de själva inte betalar ut negativ ränta på
underliggande lån. Den ekonomiska nyttan i skillnad i räntepunkter mellan
bundna lån och rörliga lån som räntesäkrats med ränteswapar är idag
svårgreppbar medan det tidigare rört sig om 20-25 punkter.
Borgensavgifterna låg i tidigare finanspolicy som en gemensam nivå om
0,30 % för de helägda bolagen. Rättsfall visar nu att detta inte är förenligt med
eu-rätten och att kraven åtminstone ligger på årligen satta borgensavgifter
differentierade utifrån varje bolags ekonomiska situation. Borgensavgifterna
kommer därför istället att fastslås i kommunfullmäktige i november i samband
med att förnyade borgensbeslut tas.

_____
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§ 143 Placeringsstrategi Stiftelserna Sven Carlssons fond och
Stiftelsen Jöran och Magdalena Öllers fond
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Bägge stiftelserna placerar 95 % av sitt kapital i aktier enligt förslaget.
Årligen utvärdera placeringarna i samband med att årsredovisningarna för
respektive stiftelse ska godkännas.
Sammanfattning
Stiftelserna Sven Carlssons fond och Stiftelsen Jöran och Magdalena Öllers
fond har under senaste 10-årsperioden endast gjort riskfria placeringar i form
av placeringar på fasträntekonton. Med införandet av negativ ränta har det
inneburit att avkastningen i princip helt uteblivit de senaste åren. Det finns
inget i stadgarna för respektive stiftelse som förbjuder styrelsen att ta beslut
om placeringar i aktier. Placering av stiftelsernas kapital i aktier ger möjlighet
till en helt annan avkastning.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Ekonomichef Karl Andrae föreslår att 95 % av kapitalet i respektive stiftelse
placeras med lika delar i tre aktier från Stockholmsbörsens A-lista; LargeCap
och en fastighetsbolagsaktie från First North Stockholm. Aktierna som föreslås
är två investmentbolag, ett fastighetsbolag och en bank. De föreslagna
investmentbolagen är aktiebolag som förvaltar värdepapper eller liknande
tillgångar, vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat
värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning. Fastighetsbolaget
är Akelius Residential Properties som köper, utvecklar, uppgraderar och
förvaltar bostadsfastigheter.
Investor B, direktavkastning 3,28 %
Latour B, direktavkastning 2,34 %
Akelius Residential Pref; direktavkastning 5,85 %
Swedbank A, direktavkastning 6,95 %
Föreslagna placeringar skulle ge en direktavkastning om ca 4,6 %/år.
För Öllerska fonden skulle det innebära en direktavkastning om 26 tkr/år.
För Öllerska fonden ska 10 % läggas till kapitalet och av resterande går 25 %
till Jämshögs folkhögskola vilket skulle vara 6 tkr/år och 75 % var till ändamål
som beslutas av socialnämnden och utbildningsnämnden vilket skulle innebära
att vardera erhåller 9 tkr/år.
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För Sven Carlssons fond skulle det innebära en direktavkastning om 5 tkr/år.
Av avkastningen ska 20 % läggas till kapitalet och 80 % delas ut vilket innebär
att stipendier om 4 tkr skulle kunna delas ut årligen.
Skäl till det föreslagna beslutet
Placeringar i investmentbolag ger större riskspridning än vad placering i
enskilda bolag skulle ge. Vidare förväntas investmentbolag över tid ha högre
totalavkastning än de index de jämförs med. Däremot ger investmentbolag
lägre direktavkastning än de två högavkastande enskilda aktierna som föreslås
i Swedbank och Akelius Residential Properties. För att uppnå både en hög
direktavkastning och större riskspridning placeras därför i enlighet med
förslaget.

_____
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§ 144 Borgensavgift för kommunens helägda bolag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Borgensavgiften 2019 för Olofströmshus fastställs till 0,51%
Borgensavgiften 2019 för Olofströms Kraft AB fastställs till 0,25%
Borgensavgiften 2019 för Olofströms Näringsliv AB fastställs till 0,50%
Borgensavgiften 2019 för Holje Holding fastställs till 0,37%
Sammanfattning
Om en kommun tecknar borgen för ett lån som ett kommunalt bolag tar upp,
krävs det enligt EU-lagstiftningen avseende statsstöd att kommunen ersätts i
form av en borgensavgift. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda
företag en konkurrensfördel genom att subventionera dotterbolagens
finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och
motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Borgensavgift skall således beräknas på marknadsmässiga grunder.
I förslaget till reviderad finanspolicy anges att särskilt beslut om borgensavgift
ska tas. Borgensavgifterna låg i tidigare finanspolicy som en gemensam nivå
om 0,30% för de helägda bolagen. Rättsfall visar nu att detta inte är förenligt
med EU-lagstiftningen avseende statsstöd och att kraven åtminstone ligger på
årligen satta borgensavgifter differentierade utifrån varje bolags ekonomiska
situation.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Söderberg och Partners som upphandlats som finansiell rådgivare till både
kommunen och de kommunala bolagen har tagit fram en modell för att
beräkna borgensavgift med hänsyn tagen till respektive bolags finansiella
status för att nå en marknadsmässig avgift.
Skäl till det föreslagna beslutet
Att fastslå borgensavgifterna beräknade enligt modellen gör att kommunen kan
känna sig trygg med att nivån på borgensavgifterna är marknadsmässiga och
därmed svarar upp mot EU:s statsstödsregler men att de också håller sig inom
den nivå som Skatteverket accepterar utan att det räknas som förtäckt
utdelning. Modellen är väl etablerad och används t.ex. av Göteborg, Borås,
Uddevalla, Skövde, Alingsås, Skellefteå och Karlskrona.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

18(19)

Sammanträdesdatum
2018-09-04

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 145/2018

KS 2018/1502

§ 145 Fastställande av borgensvolym för 2018, VMAB - utökning av
tidigare borgensbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för
Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
32,375 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp. Undantag görs från finanspolicyn punkt 4.4.
Sammanfattning
Nuvarande borgen Västblekinge Miljö AB: 19 mkr.
Behov av utökad borgen: 13,375 mkr.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2018-09-04

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 146/2018

KS 2018/659

§ 146 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten Angus Gourmet Burgers, Olofström Food AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:

Serveringstillstånd beviljas, under förutsättning att kunskapsprovet
godkänns, för servering av spritdrycker, vin/annan jäst alkoholdryck samt
starköl till allmänheten på Angus Gourmet Burgers matsal, Idrottsvägen 2,
293 33 Olofström.
Sammanfattning
Ayman Alahmad har, såsom företrädare för Olofström food AB, org.nr.
559084-2943, Idrottsvägen 5, 298 31 Tollarp, 2018-04-06 med stöd av 8 kap 2
§ alkohollagen ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för
servering av spritdrycker, vin/annan jäst alkoholdryck samt starköl avseende
restaurangen Angous Gourmet Burgers, Idrottsvägen 2, 293 33 Olofström.
Sökt serveringstid är mellan kl.11.00 och 23.00. Alkoholhandläggare gör
bedömningen att meny och köksutrustning uppfyller alkohollagens krav för att
beviljas sökt serveringstillstånd. Enligt verksamhetsbe-skrivningen ska det
bedrivas ett gatukök och restaurang som ska sälja hemgjorda hamburgare
med öppettider från kl. 11.00 till kl. 23.00.
Yttrande
Tillståndsenheten gör bedömningen att sökanden inte uppfyller krav i
8 kap. 12 § alkohollagen vad gäller ekonomisk lämplighet då bevisbördan inte
har kunnat styrkas för sin lämplighet och anser därför att ansökan ska avslås.
_____
Delges: Sökanden
Alkoholhandläggare N.M.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

