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KSAU § 165/2018

KS 2018/1909

§ 165 Internkontroll 2019 för kommunstyrelsens verksamheter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Kontrollplan fastställs för intern kontroll 2019 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Varje nämnd och bolag ska fatta beslut om plan för intern kontroll varje år.
Föreliggande förslag grundar sig på en risk- och väsentlighetsanalys som
kommunstyrelsens verksamheter har genomfört.
Process
Jan-maj risk och väsentlighetsbedömningar som görs av chefer. Juni-augusti
förankring med kommunchef.
Inköpstrohet (följsamhet ramavtal)
Behörighet parkeringsböter – om den som utfärdar boten har rätt behörighet
Anställningsavtal korrekt ifyllt
Hantering av avvikelser vid felmeddelanden och manuella stämplingar – hur
ofta man ändrar och varför
Drogtester nyanställda
Kontor och behörigheter vid avslutad anställning
Egenkontroll av livsmedelssökerhet (dokumentering och åtgärder vid
upptäckta avvikelser)
Rapportering av portionsantal
Kvalitetskontroller städning
Personuppgiftsbiträdesavtal
Protokoll anslås korrekt
.
_____
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KSAU § 166/2018

KS 2018/1907

§ 166 Kommunstyrelsens mål för 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Till kommunstyrelsens möte den 13 november får kvalitetsstrategen i uppdrag
att ta fram en kvalitetsindikator kopplat till kommunstyrelsens verksamheter
samt lägga in högsta möjliga värde för respektive indikator.
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Målen för 2019 antas enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Olofströms kommun arbetar efter visionen ”Heja Olofström! Olofströms
kommun ska vara expansiv och stolt. År 2025 är vi 14 000 invånare.” För att
uppnå visionen fokuserar kommunkoncernen på tre övergripande mål som
kommunfullmäktige antagit för målperioden 2016-2019.
Jobb till 1000 – fokus på näringslivsklimatet
Barnen i centrum – fokus på barnfamiljer
Nära till allt – fokus på hållbarhet, attraktiv arbetsgivare samt bemötande och
tillgänglighet i kommunen.
Det finns olika indikatorer kopplade till målen utifrån kommunstyrelsens
ansvarasområden.

_____
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KS 2018/1592

§ 167 Val av leverantör - Renovering av bron på Norra Ringvägen i
Olofström
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Anbud nr 1 antas.
Sammanfattning
Olofströms kommun har gjort en upphandling gällande renovering av bron
(viadukten) vid Norra Ringvägen i Olofström. Ärendet behandlades i KSAU
den 4 september och gällde då godkännande av förfrågningsunderlaget.
Yttrande/Bedömning/Förslag
En utvärdering av inkomna anbud görs efter sista anbudsdag, 2018-10-10.
Anbud med lägsta pris kommer att antas under förutsättning att samtliga ”skallkrav” är uppfyllda.
_____
Delges: Teknisk samordnare O.K.
Samhällsutvecklingschef Ö.H.
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§ 168 Motion - Olofström är i stort behov av fler bostäder Rolf
Jönsson (C)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad genom att utredningsuppdrag ges till
samhällsutvecklingschefen enligt följande:
1. Utreda möjligheten om bostadsbyggande på området ovanför
Toffelfabriken.
2. Förändring av en del av gamla flygfältet/Dannfältet från handelsområde
till bostadskvarter.
Sammanfattning
Följande motion och lämnats in av Rolf Jönsson (C).
”Olofström är i stort behov av fler bostäder, både flerfamiljs och tomter för
vanliga villor. Det pågående området vid Strandplan gav inte det antal som var
tänkt från början samtidigt som allt blev mycket dyrare.
Ett område som Centerpartiet lyft fram vid olika tillfällen tidigare är planen vid
Nordenbergskolan där vi idag har arbetscenter.
Det skulle bli mycket attraktiva tomter med centralt läge och fin utsikt över vårt
samhälle. Ett annat område som vi borde hanterat annorlunda är flygfältet där
ett antal bostäder i form av marklägenheter eller tvåvånings hyreshus utmed
Holjeån borde vara attraktiva med sitt nära avstånd till centrum med affärer
och rekreationsutbud.
Härmed föreslår Centerpartiet:
Att detaljplaner över dessa områden justeras så att bostäder blir möjligt.
Att vi startar upp för byggande så vårt behov av bostäder blir tillgodosett så
snart som möjligt.
Sammanfattning
Arbetscentrum bedriver idag en ganska omfattande verksamhet sedan ganska
många år på fastigheterna Holje 212:19 och 212:20, där gamla toffelfabriken
är belägen på den senare. Detaljplanen för Holje 212:19 tillåter bostäder i två
plan, med drygt en tredjedel av ytan (1 600 kvm) avsatt för parkering/garage.
En flytt övervägdes redan 2003, men den försäljning av fastigheten som då var
genomfördes aldrig. Under 2008-2009 genomfördes en ny utredning av
Arbetscentrums lokalbehov, med kontentan att verksamheten skulle ligga kvar
i anslutning till Nordenbergskolan, samtidigt som det gjordes ganska
omfattande investeringar i gamla toffelfabriken för att göra lokalerna mer
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ändamålsenliga och arbetsmiljön bättre. Efterhand som fler aktiviteter förlades
till området, uppmonterades även två större lagertält med tillfälliga bygglov.
När det gäller gamla flygfältet, så finns det sedan 2012 en antagen detaljplan
för området med inriktningen att det ska exploateras och inrättas för
handelsändamål. Som en följd av detta har kommunen ansökt om och fått
vattendom för att fylla upp området och anlägga skyddsvallar längs Holjeån,
en vattendom som måste vara ianspråktagen senast vid 2019 års utgång.
Arbetet är projekterat och kommer att påbörjas under hösten 2018.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Det är i dagsläget inte möjligt att uttala sig med säkerhet om förutsättningarna
för en eventuell förändring av detaljplanen från handelsområde till bostäder,
mer än att kraven på anpassning med avseende på klimatförändringar och
byggande i anslutning till vattendrag har förändrats under samma period.
Förslaget är att motionen anses besvarad genom att utredningsuppdrag ges till
samhällsutvecklingschefen att utreda möjligheten om bostadsbyggande på
området ovanför Toffelfabriken samt utreda förändring av en del av gamla
flygfältet/Dannfältet från handelsområde till bostadskvarter. Ändring av
detaljplanen för Holje 2:283 kommer att komma upp till ca 200 tkr, eget arbete
oräknat.
_____
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§ 169 Svar på remiss från Sydarkivera om Analogt slutarkiv
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Olofströms kommun ställer sig positiva till att Sydarkivera erbjuder
medlemskommuner analogt arkiv som tilläggstjänst.
Olofströms kommun önskar inte överföra analogt arkiv till Sydarkivera.
Sammanfattning
Sydarkivera har översänt en remiss till medlemskommunerna angående
utökad verksamhet inom analogt arkiv. Ett antal medlemskommuner har
kontaktat Sydarkivera med önskan om att förbundet ska ta hand om
kommunernas analoga arkiv. Planer finns att bygga ett gemensamt arkiv och
att öppna upp för att hantera medlemskommuners analoga arkiv som en
tilläggstjänst. Sydarkivera önskar nu veta:
1. Hur ställer sig medlemskommunerna till att Sydarkivera utökar sin
verksamhet genom att bilda ett analogt arkivcentrum för intresserade
kommuner.
2. Vilka medlemskommuner som är intresserade av att leverera 2021 till
arkivcentrumet
Yttrande/Bedömning/Förslag
Olofströms kommun har egna fungerande arkivlokaler och fungerande
bemanning vilket gör att inget behov av att ansluta sig till ett arkivcentrum finns
i nuläget.
Utifrån de förutsättningar som finns i Olofströms kommun bedöms inte att
insatsen skulle varken vara en besparing eller en verksamhetsförbättring.
_____
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§ 170 Information från Trafikverket och Region Blekinge om
ombyggnaden av väg 15 genom Olofström
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Samhällsutvecklingschefen får i uppdrag att informera vid arbetsutskottets
möte den 30 oktober 2018 om kommunens kostnader för åtgärder inför
ombyggnad av riksväg 15.
I övrigt tas informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Vid arbetsutskottets möte den 2 oktober 2018 beslöts att Trafikverket skulle
bjudas in till mötet den 16 oktober för att ge information om projektet väg 15.
Vid mötet informerar Peter Hermansson från Region Blekinge samt Malin
Dahlberg och Johan Wolgast från Trafikverket om projekt väg 15 genom
Olofström.
Ordföranden önskar fördjupad information om arbetet med riksväg 15 samt om
anslutningen av de kommunala gatorna med tanke på den kommande
Sydostlänken.
I den Regionala vägplanen ligger projektet med riksväg 15 med att göra nu,
detta går inte att ändra, för då går bidrag om statliga miljoner förlorade för
projektet. Det är regionala medel och nationella medel som ges.
2005/2006 byggdes Jämshögs rondellen på den tiden av Vägverket. Bidraget
ingick då för åtgärder ”slitna och tätortsnära miljöer”, som det kallades för då.
Idéstudien började tas fram år 2005 för länsväg 121, där många förslag gavs
med inslag från konstnärer. Tvärleden började byggas år 2011, som övergick
till riksväg 15. Viktigt godsstråk från Karlshamn-Markaryd/E4 – Halmstad/E6.
Trafikflödet E22 -Olofström motiverar utbyggnad till 2+1 väg med mitträcke för
100 km/h.
Vägen genom Olofström har brister i:
Framkomlighet, tätortens sammanhållning, trafiksäkerhetsmiljö.
Syftet med projektet riksväg 15 är att öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och
framkomligheten. Cirkulationsplatser har en hög kapacitet. Man förtätar
samhället mer med cirkulationsplatser.
Nationell hastighetsöversyn gjordes för ca 2 år sedan. Sidomålsåtgärder
gjorde att man fick upp 90-skyltar, men nu får man inte ha mer än 80 km/h vid
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sådana vägar och detta gör det än mer angeläget att uppföra 2+1 väg så att
hastigheten kan vara minst 90 km/h.
Det är inte förenligt med vägplanen att göra några ändringar med att inte
bygga om de kommunala anslutningarna.
Peter Hermansson menar att riksväg 15 projektet har inte med Sydostlänkens
dragning att göra i nuläget. Byggstarten är nu för riksväg 15 och Sydostlänkens byggstart är längre fram.
Vägplanen vann laga kraft 7 juni 2018 och upphandling av entreprenör pågår.
Slutlig dag för att lämna anbud är den 18 oktober 2018.
Tilldelning sker v. 43. Bygget ska vara klart för slutbesiktning 2019-10-31.

_____
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§ 171 Avveckling av kommunalförbund Region Blekinge
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunalförbundet Region Blekinge ska avvecklas från och med
2019-01-01.
2. Region Blekinges regionstyrelse (Regionkommunen) från och med
1 januari 2019 utses till likvidator för kommunalförbundet Region
Blekinge.
3. Godkänna förslaget till avvecklingsprocess för kommunalförbundet
Region Bleking.
4. Besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet och
Landstinget Blekinge fattar samma beslut.
Sammanfattning
Från och med 1 januari 2019 kommer landstinget att övergå till att vara en
region och kommunalförbundet Region Blekinges verksamhet kommer då att
övergå till den nybildade regionen.
Ett förslag har tagits fram för avvecklingsprocess. Förslaget behöver beslutas i
respektive medlems fullmäktige.
Förslaget innebär avsteg från nuvarande förbundsordning, avsteget innebär att
den blivande regionstyrelsen (Regionkommunen) blir likvidator från och med
2019-01-01och fram till årsskiftet är det nuvarande regionstyrelsen.
I förbundsordningen står det att det är nuvarande regionstyrelse som är
likvidator.

_____
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§ 172 Ändring av förbundsordning - Kommunsamverkan Cura
Individutveckling
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Olofströms kommun godkänner ändringarna i förbundsordningen för
Kommunsamverkan Cura Individutveckling att börja gälla från och med
2019-01-01.
Sammanfattning
Curas direktion har 2018-08-24 beslutat att föreslå medlemmarna Karlskrona-,
Ronneby-, Karlshamns-, Sölvesborgs- och Olofströms kommun att besluta om
ändringar av förbundsordningen att börja gälla från och med 2019-01-01. När
det gäller Reglementet tar Curas direktion beslut om detta.
Anledningen till ändringarna är följande:
I och med den nya Kommunallagen 2017:725 som trädde i kraft
2018-01-01 och Förvaltningslagen 2017:900 som trädde ikraft 2018-07-01 har
förslag till ändringar i Curas förbundsordning och reglemente arbetats fram.
I kommunallagen 2017:725 9:6§ anges vad som ska finnas i förbundsordningen. Cura har valt att följa den ordning som lagen anger för att öka
tydligheten och strukturen även om de flesta punktema redan finns i den
nuvarande förbundsordningen, men i annan ordningsföljd, eller med
delvis annan formulering. Förbundsordningens text är av förklarliga skäl mer
omfattande än lagen och är därför indelad i fler punkter, ordnings-följden är
dock lagen trogen. Även andra förändringar av mer redaktionell art har
föreslagits för att följa lagen eller för att förtydliga och förenkla skrivningen och
läsbarheten.

_____
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§ 173 Sammanträdesplan 2019 för KSAU, KSPU, KS, KF
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns enligt
följande:
Tisdagar kl.08.30, kommunhuset lokal Olofström.
29/1, 12/2 (årsr), 12/3, 19/3, 2/4, 7/5, 21/5, 13/8, 3/9, 17/9, 1/10 (delår),
15/10 (budg), 19/11, 3/12
Sammanfattning
KSPU behandlar sitt förslag till mötesplan 2019 vid deras möte den 19
oktober.
Förslag till kommunstyrelsens sammanträdestider 2019:
Tisdagar kl.14.00 kommunhuset lokal Olofström.
15/1, 5/3 (årsr.), 9/4, 28/5, 27/8, 24/9, 8/10 (delår), 12/11 (budg kl.09.30),
10/12
Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdestider 2019:
Måndagar kl.19.00 Folkets hus Olofström
11/2, 18/3, 29/4 (årsr), 17/6, 9/9, 21/10 (delår), 25/11 (budg)
_____
Delges: KSAUs ledamöter+ersättare
Kommunchef
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§ 174 Information om kylda maten, extra ärende
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Rolf Jönsson (C) lyfter frågan om hur läget är med den kylda maten.
Kommuninvånare i ordinärt boende har i ett flertal år erbjudits kyld mat som
lunch. Maten levereras en gång i veckan av måltidsservice och den enskilde
kan välja mellan ett antal olika rätter.
Socialförvaltningen tillsammans med kostenheten har försökt att hitta lösningar
på att servera varm mat, men det har varit problem med att klara
varmhållningstiderna.
Avtalet med Sodexo, som är leverantör av den kylda maten, löper ut i början
av år 2019 och ny upphandling behöver göras.
När väl Holjegårdens särskilda boende är på plats är det tänkt att ett
tillagningskök ska finnas där och då även ge möjligheten till brukare som bor i
ordinärt boende att komma och äta där.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

