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§ 207 Det livsviktiga vattnet - VA-strategi för Olofströms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar:
”Det livsviktiga vattnet – VA-strategi för Olofströms kommun” antas och
därmed fastställs Olofströms kommuns VA-plan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Miljösamordnare i samarbete med Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) får i
uppdrag att se över och uppdatera befintlig vattenförsörjningsplan samt
fastställa VA-verksamhetsområden för Olofströms kommun.
Sammanfattning
Per Fremark VD SBVT, Matilda Johansson SBVT och miljösamordnare Eva
Johansson redogör för ärendet. Resterande medlemskommuner – Östra Göinge,
Osby och Bromölla - har antagit VA-strategier respektive VA-plan. SBVT har även
tagit fram en strategi om ”Ett gränslöst vatten” som gäller för samtliga kommuner i
förbundet.
Många nya framtidsplaner finns i VA-strategin för Olofströms kommun, så som
nytt reningsverk i SBVTs område samt utbyggnad av befintliga reningsverk, ihop
byggnad av vattenledningarna i alla samarbetskommunerna, modernisering av
ytvattenreningen, framtagning av nödvattenplan, planering för nya
vattenreservoarer utifrån behov, översyn och arbete med avloppsnätet samt
arbete med vattennätets långsiktiga funktion.
I strategin finns en rad ställningstagande bland annat att dricksvattnet ska präglas
av kvalitet, kvantitet och leveranssäkerhet, dagvattnet ska berika istället för att
belasta miljön, klimatförändringens påverkan på VA-försörjningen ska proaktivt
mötas och hanteras, VA-anläggningar ska drivas på ett långsiktigt hållbart sätt
med hänsyn till både miljö och ekonomi.
Miljösamordnare Eva Johansson har skrivit följande:
VA-strategin har tagits fram av SBVT, Skåne Blekinge Vattentjänst AB
(kommunens utförare av VA-verksamhet) i samarbete med kommunens
samhällsutvecklingsavdelning. Strategin har även hanterats av OKAB:s styrelse
2018-11-27.
Olofströms kommun står liksom de flesta andra kommuner inför utmaningar i sin
VA-försörjning. De stora utmaningarna för Olofström ligger i
översvämningsproblematik kopplat till dagvatten och ledningsnät med bristande
funktion. Även kommande skärpta reningskrav vid avloppsreningsverk är en
utmaning. VA-försörjningens infrastruktur kan liknas vid strukturerna för trafik och
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el. De är nödvändiga för samhällets funktion, har stora anläggningskostnader och
ska fungera och hållas i drift under många år. Därför är det viktigt att fördjupa sig i
utmaningarna utifrån ett långsiktigt och gränslöst perspektiv för att nå en hållbar
VA-försörjning för 25-50 år framåt.
I maj 2015 beslutade Länsstyrelsen i Blekinge län med stöd av förordningen
2009:389 om statligt stöd till vattenvårdsprojekt (LOVA) att ge Olofströms
kommun stöd för att ta fram en VA-plan. Stödet kommer från Havs- och
Vattenmyndigheten och detta stöd har varit en bas för arbetet med att utreda
nuläget och utifrån detta planera inför framtiden.
”Det livsviktiga vattnet – VA-strategi för Olofströms kommun” är en del av
denna VA-plan. Syftet med strategin är att behandla VA-området från en
övergripande nivå för att kunna se helheten. Med en tydlig helhetsbild kan
sedan långsiktiga och hållbara beslut fattas både på politisk nivå och inom
berörda verksamheter. Målet är en fortsatt robust och trygg
dricksvattenförsörjning och ständigt minskande negativ påverkan från VAverksamheten i sin helhet. Åtgärderna är inte rangordnade – men de är
samtliga av stor vikt för en framtida hållbar VA-försörjning.
Denna strategi har en planeringshorisont till år 2043. Tidsplan för åtgärdernas
genomförande kommer att framgå av kommande investeringsplaner och
handlingsplaner för vatten och avlopp. Framtida planering och budgetar för
VA-verksamheten ska utgå från denna strategi och den ska även fungera som
en vägvisare vid ekonomiska ställningstaganden och som underlag för
beställningar till det kommunala driftbolaget SBVT.
I VA-planen ingår förutom denna strategi kommunens tidigare beslutade VApolicy och vattenförsörjningsplan, samt en handlingsplan som baserar sig på
resultatet från utredningar om ledningsstatus och förnyelsebehov för
kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Även kartmaterial över
beslutade verksamhetsområden och vattenskyddsområden är en del av VAplanen.
Samverkan är över gränser är nödvändigt för robust och trygg vatten- och
avloppsverksamhet. För att trygga dricksvattenförsörjningen i ett regionalt
perspektiv knyter denna strategi an till motsvarande strategier, fastställda av
kommunfullmäktige i Östra Göinge respektive Osby kommun.
_____
Delges:
Miljösamordnare
SBVT
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§ 208 Medfinansiering till projekt "Biogas till folket i Blekinge!"
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Olofströms kommun medfinansierar projektet ”Biogas till folket i Blekinge!”
med 2 tkr per år under projektets tre år samt totalt 288 arbetstimmar.
Sammanfattning
Projektet Biogas till folket i Blekinge pågår mellan januari 2019 och december
2021 (36 månader). Målet med insatsen är att minst dubbla antalet
biogasfordon i länet samt mängden tankad gas på gasmackarna i Blekinge.
Detta ska åstadkommas genom riktade aktiviteter till utvalda målgrupper.
Projektet är ett brett samarbetsprojekt mellan Miljöfordon Sverige och följande
aktörer i Blekinge län: Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och
Sölvesborgs kommuner samt Ronneby Miljö & Teknik, VästBlekinge Miljö AB,
Blekinge Bränslen, E.ON, Landstinget Blekinge, El- och Biogasbilar,
Jeppssons Bil, TRB Sverige AB, Energikontor Sydost och Region Blekinge.
Alla dessa medverkar aktivt i genomförandet och lägger arbetstid och/eller
kontanta medel som medfinansierar projektet. Den totala projektkostnaden
fördelas mellan alla samarbetspartners. Tack vare denna breda förankring har
projektet mycket goda förutsättningar för ett bra resultat och för att leva vidare
efter projekttiden.
Huvudman för projektet, Miljöfordon Sverige, har ett etablerat samarbete med
kommunerna och även med stora delar av näringslivet och olika
organisationer. Miljöfordon Sverige besitter även hög kunskap om gröna
drivmedel i allmänhet och biogas i synnerhet. Kompletterande kompetens finns
även i föreningens nätverk. På detta vis har Miljöfordon Sverige goda resurser
att genomföra denna informationsinsats med lyckat resultat.

_____
Delges:
Miljösamordnare
Miljöfordon i Sverige
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§ 209 Program för naturvård och friluftsliv i Olofströms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Upprättat program godkänns för naturvård och friluftsliv i Olofströms kommun.
Sammanfattning
Jesper Andersson, Daniel Ottosson och Eva Johansson redovisar i ärendet.
Programmet har två fokusområden – naturvård och friluftsliv – och kommer
bidra till ekosystemtjänster och en hållbar miljö, sociala värden samt
ekonomiska värden som tillväxt och landsbygdsutveckling.
Länsstyrelsen i Blekinge har beviljat LONA-stöd (Lokala Naturvårdssatsningen) för att ta fram en Naturvårds- och friluftsplan för Olofströms
kommun. Arbetet har genomförts av samhällsutvecklingsavdelningen i
samarbete med kommunekologen på Miljöförbundet Blekinge Väst. I
framtagningen har vi genomfört medborgarforum i Olofström och Kyrkhult där
invånarna fått komma med synpunkter till planen (som nu fått benämningen
program). Vi har också haft en workshop tillsammans med pedagoger från
skolorna och förskolorna i kommunen. Under genomförandetiden bildades
även Naturvårds- och friluftsrådet i Olofströms kommun som blivit delaktiga i
processen.
Syftet med programmet är att effektivare kunna arbeta med och uppfylla de
nationella målen för naturvårdsarbetet och friluftslivet, både i kommunen och
regionen, samt att fungera som ett underlag till verksamhetsutvecklingen.
Underlaget till framtagandet av programmet finns i dokumentet Naturvård- och
friluftsliv i Olofström – ett underlag för programmet och handlingsplanen.
Programmet gäller från att det har antagits av kommunstyrelsen till och med
2022. Därefter kommer programmet ses över och vid behov revideras.
Till programmet kommer en handlingsplan att tas fram som innehåller konkreta
åtgärder för vad som ska genomföras de kommande åren till och med 2022.
Handlingsplanen fastställs av förvaltningschefsgruppen efter att programmet
har antagits av kommunstyrelsen och att samråd genomförts med allmänheten
och berörda myndigheter.
_____
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§ 210 Utredning gällande uppföljning av tillsynsbesök på
serveringsställe
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Gordana Vidovic Mihajlovic meddelas en erinran, Järnvägsgatan 45, 293 39
Olofström, med stöd av alkohollagens 9 kap 17 §,
Sammanfattning
Alkoholhandläggarna Nadine Millbourn Lindhe och Anna Dahlqvist redovisar
ärendet.
Gordana Vidovic Mihajlovic driver Gordanas Taverna i enskild firma (701227)
och innehar sedan 2013-07-25 ett stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten med fullständiga rättigheter. Servering får ske i restaurangens
matsal samt på intilliggande uteservering.
Yttrande
Alkoholhandläggarens yttrande:
Enligt alkohollagens 3 kapitel 5 § ska den som tar befattning med försäljning
av alkoholdrycker se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.
Bestämmelsen tar sikte på alla former av försäljning av alkoholdrycker enligt 1
kap 11 § andra stycket alkohollagen och gäller alltså såväl vid servering av
som detalj- och partihandel med alkoholdrycker (prop. 1976/77:108 s.65).
Enligt 9 kap 17 § alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade
försummelser, en varning eller återkallelse. Erinran kan nyttjas vid lindrigare
förseelser. I allvarligare fall, dock inte i sådan grad att återkallelse synes
nödvändig, ska istället varning utfärdas.
Händelsen ska i sig inte betraktas som någon förmildrande omständighet men
i den sammantagna bedömningen ska det även vägas in att det inträffade inte
handlar om någon upprepad förseelse utan grundar sig på ett enstaka tillfälle.
En erinran anses därför vara en tillräckligt ingripande åtgärd.
Kommunicering har skett i enlighet med 25 § förvaltningslagen där yttrande
har ingetts av tillståndshavaren.
_____
Delges: Tillståndshavaren
Alkoholhandläggarna
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§ 211 Utredning gällande brister för ordning och nykterhet på
serveringsställe
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Att Restaurang & pizzeria Vakten HB meddelas en erinran, Västra Storgatan
2, 293 38 Olofström, med stöd av alkohollagens 9 kap 17 §.
Sammanfattning
Alkoholhandläggarna Nadine Millbourn Lindhe och Anna Dahlqvist redovisar
ärendet.
Restaurang & pizzeria Vakten HB, organisationsnummer (969782), Västra
Storgatan 2, 293 38 Olofström innehar sedan 2018-06-18 ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten med fullständiga rättigheter för
serveringsstället Restaurang & pizzeria Vakten. Servering får ske på
restaurangens båda plan samt på intilliggande uteservering.
Yttrande
Alkoholhandläggarens yttrande:
Enligt alkohollagens 3 kapitel 5 § ska den som tar befattning med försäljning
av alkoholdrycker se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.
Bestämmelsen tar sikte på alla former av försäljning av alkoholdrycker enligt 1
kap 11 § andra stycket alkohollagen och gäller alltså såväl vid servering av
som detalj- och partihandel med alkoholdrycker (prop. 1976/77:108 s.65).
Enligt 9 kap 17 § alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade
försummelser, en varning eller återkallelse. Erinran kan nyttjas vid lindrigare
förseelser.
Händelsen ska i sig inte betraktas som någon förmildrande omständighet men
i den sammantagna bedömningen ska det även vägas in att det inträffade inte
handlar om någon upprepad förseelse utan grundar sig på ett enstaka tillfälle.
En erinran anses därför vara en tillräckligt ingripande åtgärd.
Kommunicering har skett i enlighet med 25 § förvaltningslagen där yttrande
har ingetts av tillståndshavaren.
_____
Delges:
Tillståndshavare
Alkoholhandläggarna
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§ 212 Tillsynsplaner 2019 för stadigvarande serveringstillstånd
samt försäljning av Folköl
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Upprättade tillsynsplaner antas för år 2019 rörande servering och försäljning
av alkoholhaltiga drycker.
Sammanfattning
Alkoholhandläggarna Nadine Millbourn Lindhe och Anna Dahlqvist redovisar
ärendet.
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
2019 har tagits fram av kommunens Tillstånds- och tillsynsenhet. Planerna har
redovisats för kommunpolis Kikki Dyrvold som har lämnat sitt samtycke.
Tillsynsplanerna för 2018 kommer vid årsskiftet att återrapporteras till
kommunstyrelsen för att delges uppgift om utfört tillsynsarbete.

_____
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§ 213 Medborgarlöfte 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Medborgarlöftet för 2019 godkänns enligt föreliggande handling.
Sammanfattning
Kommunpolis Kikki Dyrvold och hållbarhetsstrateg Sanna Sommén redovisar i
ärendet.
I samband med Polismyndighetens omorganisation infördes medborgarlöften
som en del av myndighetens nya styrmodell. Medborgarlöften tas fram genom
att lyssna på vad kommuninvånare upplever som viktigt för att de ska känna
sig trygga och säkra. Som en del av kommunens och Polismyndighetens
samverkan enligt den lokala samverkansöverenskommelsen tas årligen fram
ett medborgarlöfte.
För 2019 föreslås fortsatt satsning på brottsförebyggande och
trygghetsskapande åtgärder. Medborgarlöftet för 2019 delas in på två
övergripande delar; dels tryggare bostadsområden (fortsatt satsning på
grannsamverkansområden), dels trafikmiljö (bl.a. genom förebyggande arbete
mot hastighetsöverträdelser samt hastighetskontroller).
Årets medborgarlöfte bygger på resultatet av årets trygghetsmätning.
Underlaget visar på det finns oro över att utsättas för bostadsinbrott samt att
bilar kör för fort i och runtomkring orterna.
_____
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§ 214 Information om fastighetsprojekt - Vilboksskolan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Uppdraget överlämnas till Olofströmshus för projektering och upphandling för
samtliga av återstående investeringsprojekt på Vilboksskolan.
Sammanfattning
Bygglovsinspektör Jesper Paulsson redovisar i ärendet.
1.Vilboksskolan,tillbyggnad
Projektnummer: 225911618
Summa: 18000 tkr
Status: Framflyttat från 2018 till 2019
Behov:
Vilboksskolan är som bekant i behov av större ytor. Utformning och placering
av byggnaden har diskuterrats i samråd med verksamheten och beslut om en
permanent byggnad finns från UBN § 66/2018.
Under året så har det förekommit både skadegörelse och klotter på
skolgården. Skolgården är mörk och saknar nästan helt belysning. Ett förslag
har därför gjorts för att komplettera skolgården med både belysningsstolpar
och kamerastolpar.
2.Vilboksskolan, gym. Sal byggkonstruktionsfel
Projektnummer: 225911617
Summa: 1993 tkr
Behov:
Åtgärda de byggkonstruktionsfel som finns i byggnaden.
3.Vilboksskolan, ny ventilation gym.sal
Projektnummer: 225911616
Summa: 495 tkr
Behov:
Säkerställa inomhusklimatet med ett nytt aggregat med tillhörande
kanalsystem. Energiförbrukningarna kommer att förbättras och förminskas.
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Förslag
Komplettera investeringsprojektet tillbyggnad Vilboksskolan med belysning och
kameraåtgärder då detta tros rymmas inom budget. Därefter överlämna
beställningar på ovanstående investeringar till Olofströmshus för projektering
och upphandling. Framtagna förfrågningsunderlag ska därefter godkännas i
KSAU innan byggstart.
_____
Delges:
Olofströmshus AB
Fastighetssamordnare J.P.
Ekonom KLF M.A.
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§ 215 Försäljning del av fastigheterna Södra Rödhult 2:33 och
Norra Rödhult 1:11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar:
Olofströms kommun säljer del av Södra Rödhult 2:33 och Norra Rödhult 1:11.
Lantmäterikostnader och värderingskostnader betalas av köparna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Inför kommunfullmäktige får Samhällsutvecklingsavdelningen i uppdrag att
komplettera ärendet med förslag till köpeavtal.
Sammanfattning
Intressenterna önskar köpa del av Södra Rödhult 2:33 och Norra Rödhult 1:11.
Området är ca 1,9 hektar varav knappt hälften ingår i Halens naturreservat.
Intressenterna äger den intilliggande fastigheten Norra Rödhult 1:21. På
gården har de bland annat nötkreatur som betar i hagarna och de arrenderar
redan idag större delen av den tilltänkta marken. I samband med att nytt syfte
och föreskrifter för Halens naturreservat har tagits fram kommer en del av
deras fastighet, ca 2,3 ha, att införlivas i reservatet. I diskussion med
intressenterna, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har i ett inledande skede
diskuterats ett markbyte. Detta har dock intressenterna sagt nej till och
samhällsutvecklingsavdelningen anser att ett markbyte inte är intressant då
kommunen inte har behov av mer reservatsmark. Det är dock av vikt för
naturreservatets arrondering och betydelse för friluftslivet att införlivande av
Norra Rödhults 1:21 del i reservatet genomförs, inte minst eftersom det har
höga naturvärden och vandringsleder som går genom fastigheten. Därför
föreslår samhällsutvecklingsavdelningen att sälja del av Södra Rödhult 2:33
och Norra Rödhult 1:11.
En värdering av försäljningsområdet är beställd genom Olofströms
Fastighetsbyrå.
_____
Delges:
Teknisk samordnare offentlig miljö D.O
Samhällsvägledare, A.B
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§ 216 Kommunala råd - organisation och uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Kvalitetsstrateg får i uppdrag att skicka förslaget gällande ny organisation för
Kommunala råd på remiss till Välfärdsrådets aktörer samt övriga befintliga råd.
Kvalitetsstrateg får i uppdrag att se över de reglementen kring råden som
finns.
Sammanfattning
Vid arbetsutskottets möte 2018-06-12, § 115 fick kommunchefen uppdraget att
se över det organisatoriska gällande råden och eventuella
förbättringsmöjligheter, inklusive möjlig arvodering. Kvalitetsstrateg Adnan
Samardzic har arbetat med uppdraget.
Adnan Samardzic, kvalitetsstrateg, informerar om införande och organisation
kring de kommunala råden.
Välfärdsrådet ersätts med ett Hållbarhetsforum. Fokus är återkoppling och
utbildning/diskussion samt att uppdraget breddas till fokus på både social och
ekologisk hållbarhet. Hållbarhetsstrateg och miljösamordnare administrerar
rådet.
Målgruppsråden till ungdomar, pensionärer och personer med
funktionsvariationer där syftet är att skapa delaktighet och inflytande för alla
målgrupperna. Perspektivet är att vara remissinstans, informations- och
diskussionsforum. Pensionärsrådet blir Seniorrådet. Råden inrättas av
kommunstyrelsen och ledamöter utses även det av kommunstyrelsen.
Viktigt att råden utformas så att alla grupper i samhället finns representerade.
Målgruppsråden träffas fyra gånger på år och ledamöterna sitter på ett eller två
år.
_____
Delges:
Adnan Samardzic, kvalitetsstrateg
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§ 217 Besvarande av medborgarförslag gällande hjärtstartare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Medborgarförslaget bifalls och uppdrar till teknisk samordnare för offentlig miljö
att svara för att hjärtstartare sätts ut på lämplig plats i samhället och att
hjärtstartarregistret blir uppdaterat med relevant information.
Sammanfattning
Förslagsställaren har i medborgarförslag önskat att hjärtstartare som finns i
Vilshults skola flyttas ut i byn och placeras i skåp samt att information ges till
invånarna.
Bedömning
Hjärtstartare räddar liv och för att kunna göra det behöver de vara tillgängliga. I
Olofströms kommun ska det finnas tillgängliga hjärtstartare i kommunala
lokaler där vi har verksamhet. Dessa ska dessutom kunna användas av alla
och finns då registrerade i Hjärtstartarregistret och vid vilka tidpunkter dessa är
tillgängliga. Vi har inte längre verksamhet i Vilshults skola och det är rimligt att
flytta ut hjärtstartaren så att samtliga i Vilshult får tillgång till denna.

_____
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§ 218 Meddelanden 181204
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Meddelanden tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Följande meddelanden redovisas:
Boverkets beslut om att bevilja Olofströms kommun bidrag med 1 829 342 kr för ökat
bostadsbyggande.
Kammarkollegiets meddelande om ny bidragsförordning för säkerhetshöjande
åtgärder.
Till Europeiska socialfonden - Slutrapport Blekinges Unga Lyfter, BUL 2.0.

_____
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§ 219 Kommunchefen informerar 181204
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Kommunchef Iréne Robertsson informerar om vad som är aktuellt i
kommunens verksamheter. Rekrytering av förvaltningschef till
utbildningsförvaltningen pågår. I processen är en rekryteringsfirma anlitad och
en första gallring är nu påbörjad. Intervjuer beräknas starta i januari 2019.
Ansökningstiden för tjänsten som lokalvårdschef gick ut i helgen.
Rekryteringsprocessen fortsätter nu med intervjuer.
IT- avdelningen har kontaktat Högskolan i för att se över möjligheten till ett
eventuellt samarbete där studenter kan göra praktik/examensarbete hos oss.
Digitaliseringsstrategin antogs i våras och nu håller en handlingsplanen för
digitalisering på att tas fram.
Utifrån det resultat kommunen fick i Kommunkompassen har nu ett antal
strategier börjat tas fram. En strategi för social hållbarhet ska utformas och
underlag för strategin arbetar hållbarhetsstrategen med i dagsläget. En
internationell strategi arbetar EU-samordnare och kvalitetsstrateg med.
På administrativa avdelningen KLF finns nu två personer i receptionen.
Personerna arbetar 50 % i receptionen och har 50 % administrativt arbete.
Utvärdering av kompetensförsörjningsprojektet sker just nu.
Hållbarhetsstrategen kommer vid tillfälle att presentera resultatet av
utvärderingen för KSAU.
Olofströms kommun har ansökt att via Kommunassurans vara pilotkommun i
ett arbete att undersöka mindre företeelser som i slutändan kan kosta mycket
pengar. Ett exempel på detta kan vara klotter på våra fastigheter.
RUS-samtal (Resultat- och utvecklingssamtal) pågår just nu i alla kommunens
verksamheter. Samtalet sker mellan chef och medarbetare. Utöver resultat och
utveckling tas frågor om bisysslor samt kränkande särbehandling upp.
Olofströms kommun har blivit antagna som Modellkommun i SKLs projekt för
jämställdhetsarbete på arbetsmarknaden. Syftet är att säkerställa jämställda
välfärdstjänster. Vi kommer att få Kristianstads kommun som mentor i
projektet.
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Den årliga hedersuppvaktningen där anställda som jobbat hos oss i 25 år firas
har ägt rum. De 12 personer som uppvaktades i år arbetar på
Utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen.
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