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KS 2019/230

§ 2 Åtgärdsredovisning på 2017 års avvikelser gällande
internkontrollen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Tackar för redovisningen, som godkänns och tar den till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att varje nämnd och bolag ska redovisa de
åtgärder de vidtagit under året gällande de avvikelser som identifierats i
internkontrollen. Denna åtgärdsredovisning gäller för
internkontrollen/avvikelserna kalenderåret 2017.
Samtliga berörda verksamheter har vidtagit åtgärder enligt nedanstående
sammanfattande redovisning (upplagt dels efter verksamhet, dels att avvikelse
står i kursiv stil och åtgärd därefter i neutral stil).
HR-avdelningen
Arbetsgivarintygen felaktigt ifyllda
Mall framtagen för att stödja administratörerna som fyller i intyget.
Dokumentation läggs inte alltid in i Heroma (som rehabiliteringsprocessen
kräver)
Utbildning har genomförts för cheferna samt det har påtalat i olika chefsforum
vikten av att dokumentera och att det läggs i IT-systemet.
Arbetsrelaterade sjukdomar anmäls inte som arbetsskada
Infört att man i IT-systemet KIA ska kunna anmäla arbetsrelaterade sjukdomar,
dvs i samma system där övriga skador anmäls. Information till cheferna kring
detta.
Samhällsutvecklingsavdelningen
Grafiska profilen följs inte fullt ut
Den grafiska manualen skickades ut till varje arbetsplats. Då fick också
arbetsplatserna information om de framtagna Word- och Power Point-mallarna
samt att kommunikationsenheten kan hjälpa och stödja. Utöver det har
cheferna fått särskild information på Kommuninfo och ett nytt upplägg på
intranätet kring kommunikation/grafiska profilen har implementerats (i syfte att
ha samlat på ett ställe och få till sig helheten). Nytt är också att en
reklambyråtjänst upphandlats för att hjälpa verksamheterna med olika grafiska
produktioner och marknadsföring (utifrån den grafiska profilen) som
kommunikationsenheten inte kan hjälpa till med.
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Kostavdelningen
Administrationen otydlig/rutiner otydliga vid specialkosthanteringen
Blanketter för registrering har reviderats och det har blivit tydligt var blanketten
skall skickas (inklusive vad som behöver bifogas). Viss digitalisering har
genomförts och en informationsblankett har tagits fram där det bl a framgår
varför intyg behövs, när de skall förnyas och att rektorerna ansvarar för att nya
elever vid skolstart får information om rutinerna.
Barn och Vuxna
Genomförandeplaner saknas
Medarbetare med chef har gått igenom avvikelsen och under året arbetat
intensivt med att påminna varandra om genomförandeplanerna ska finnas på
plats. I det arbetet har man också jobbat med att genomförandeplanerna ska
tas fram med brukaren och varit mer strikt kring att handläggarna gör
vårdplanerna.
Äldreomsorg
Genomförandeplaner saknas och signering för insatser saknas
Information, diskussion dagligen och på APT.
Rutiner för hantering av privata medel följs ej
Då rutinerna var mycket omfattande har revidering gjorts av dem. Information
om de nya rutinerna delges medarbetarna på APT.
Funktionsstöd
Genomförandeplaner saknas och rutiner för hantering av privata medel följs ej
Verksamhetschef, kvalitetsutvecklare och enhetschefer hade gemensam
genomgång av avvikelserna på ett APT. Enhetschefer ska hjälpa
medarbetarna och varandra för att säkerställa att rutinerna följs. För privata
medel har en ny rutin tagits fram i samarbete med medarbetarna.
_____
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§ 3 Redovisning av genomförda internkontroller under 2018 i
nämnder och bolag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Tackar för redovisningen, som godkänns gällande utfall Intern kontroll 2018
från förvaltningar och bolag och tar den till protokollet.
Sammanfattning
Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ha en fastställd rutin för intern kontroll och
ska genomföra kontroller. I enlighet med regelverket har alla nämnder och
styrelser förutom utbildningsnämnden genomfört kontroller.
Kontrollerna visar i huvudsak på god efterlevnad av rutinerna/processerna,
även om vissa brister finns (avvikelserna redovisas nedan). Ett konstaterande
är att vissa av socialnämndens avvikelser återupprepas (inom äldreomsorg
och funktionsstöd). De är också de allvarligaste då brukare inom nämndens
verksamheter kan ha svårigheter med att skydda sina intressen på egen hand.
Åtgärder vidtas av förvaltningarna för att komma tillrätta med dem.
Redovisningen av de vidtagna åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen.
Kontroller som fungerar:
o Lägenhetstilldelning enligt poängsystemet
o Upphandlingen görs när lagen kräver det
o Förlorad arbetsförtjänst överensstämmer med avdrag
o Bilder används enligt avtal och upphovsrätt
o Att elever erbjudits scenkonstupplevelse
o Beviljat ekonomiskt bistånd betalas ut (i tid)
o Hälsoplaner för vårdtagare
o Felanmälningar åtgärdas i tid
o Löneskulder/extrautbetalningar vid löneutbetalningar
Avvikande kontroller - Kommunstyrelsen
o Direktupphandlingar – dokumentationskravet uppfylls ej
o Delegationsbeslut – anmäls inte alltid till nämnden
o Specialkosthantering (registrering, om specialkost är märkt, allergener,
anmälan) – Gamla registreringsblanketten används av skolan (inkl.
elevhälsan). Placering ej känd av checklista/rutin och anmälan.
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Avvikande kontroller - socialnämnden
o Inom funktionsstöd saknas genomförandeplaner
o Äldreomsorg samt funktionsstöd - rutiner privata medel följs ej.
o Barn och Vuxna – Förhandsbedömningar görs inte i tid (inom 14 dagar)
._____
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§ 4 Ansökan ur sociala investeringsfonden för projektet
Kvalitetssäkra ditt liv - Ge dig bästa möjliga liv hela livet Socialförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Ansökan från socialförvaltningen godkänns om totalt 600 tkr för år 2019
(300 tkr) och 2020 (300 tkr) ur sociala investeringsfonden för projektet
”Kvalitetssäkra ditt liv! Ge dig bästa möjliga liv hela livet!”
Sammanfattning
Enligt äldreomsorgschef Ingela Colléen har projektet blivit försenat. Tanken
var att starta upp hösten 2018 men all planering fick läggas under hösten 2018
och nu blir starten istället år 2019-2020 med en kostnad på
300 000 kr per år, totalt 600 tkr för projektet. Det är då studiecirklarna aktivt
kommer att vara igång.
Pilotprojekt har genomförts september 2005 - juli 2006 som ett
samverkansprojekt mellan Qulturum, Landstinget i Jönköpings län och
Sveriges Kommuner och landsting. Deltagare i projektet var pensionärer från
SPF och PRO i Jönköping och Göteborg. Då var namnet "Passion för livet".
Socialförvaltningen kallar projektet för ”Kvalitetssäkra ditt liv! Ge dig Bästa
möjliga liv – hela livet.”
Mål
Att alla 70 år och över ska erbjudas att delta i cirkel/livscafé under tiden hösten
2018 - 2020- 06-30.
Att de som gått cirkeln/livscaféerna upplever en förbättring i sitt liv.
Att behov av hjälp i hemmet skjuts upp.
Att de som går håller sig friskare längre.
Att genomsnittsåldern ska minska vid start av hemtjänst i ordinärt boende.
En arbetsgrupp bestående av verksamhetschef äldreomsorg, verksamhetschef
för hälso- och sjukvård, fritidskonsulent Seniorer, representanter från PRO och
SPF, representanter från landstingets primärvård samt äldreomsorgens
kvalitetsutvecklare planerar för innehållet i cirkeln/Livscaféet. Dessa övergår
sen till att vara styrgrupp för caféerna/ studiecirkeln. Cirklarna kommer att
hållas i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler.
Fritidskonsulent för Seniorer håller i projektet. Bjuder in, samverkar med
studieförbundet Vuxenskolan, ser till så att allt fungerar. Rapporterar tillbaka till
arbetsgruppen regelbundet.
_____
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§ 5 Information om tidplanen för Holjegården
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Samhällsutvecklingschef Öjvind Hatt informerar vid mötet.
Projektet Holjegården är tänkt som en partnering, som inte är någon
upphandlingsform eller entreprenadform utan kan sägas vara ett strukturerat
sätt att samverka mot gemensamma mål som fastställs tidigt i projektet. Det
gynnar både beställaren och entreprenören.
Sannolik tidsplan:
Mitten av mars-juli anbudserbjudande och utvärdering i augusti. Beslut i
september.
_____
Delges: Samhällsutvecklingschef Ö.H.
OHAB
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§ 6 Svar på motion om ny gräsplan i centrala Olofström - Patrik
Krupa (M)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås med hänvisning till att det inte är aktuellt att anlägga en
gräsplan.
Utredning pågår om anläggande av en bollplan som fritidschef Lori Mortensen
arbetar med.
Sammanfattning
Följande motion har lämnats in 2018-03-09 av Patrik Krupa (M).
”Konstgräsplan - numera ett populärt alternativ till naturgräsplan.
Kultur och fritidsnämnd har fått ett uppdrag på sitt bord att välja mellan olika
alternativ på ny konstgräsplan på Dannfältet. Av alla förslag blev två kvar.
Inget av dessa förslag är dock tillfredsställande när det gäller miljön och
användbarheten. Synpunkter bifogas från lokala fotbollsklubbar samt
miljösamordnaren.
1. SBR-granulat som är gjort på återvunna bil-, maskindäck skadar miljön i och
med att det skottas och borstas och då hamnar utanför plan och vid regn
rinner iväg och slutligen hamnar i våra vattendrag. Rapporter från USA visar
att många unga spelare, speciellt målvakter har drabbats av leukemi.
Målvakter är speciellt utsatta eftersom de dyker ner i målområdet och får in
granulat i hår, öron och mun.
2. eCork är troligtvis bättre både för miljö och hälsa, men har visat sig ha
dåliga vinteregenskaper. Det klumpar ihop sig och gör planen både ojämn och
hal. Vid snöskottning följer korken med och hamnar i kanterna.
En annan aspekt än miljö och hälsa är att både investeringskostnaden och
driften är orimligt hög för en liten kommun som Olofström. Vi har ju inga lag på
elitnivå. Förr var fotboll en sport för vår, sommar och höst. På vintern var det
hockey som gällde. ldag kräver klubbarna så mycket mer. Man vill spela åter
runt. Det kommer dessutom krävas nya planer i andra
tätorter i kommunen.
Att spendera 9-10 miljoner på ett enda konstgräs fotbollsplan med en årlig
driftskostnad på ca 1,1 alt 1,2 miljoner kronor är inte försvarbart när vår
ekonomi är så ansträngd.
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Ett bättre - rentav miljövänligare och billigare alternativ är istället att man på
Dannfältet anlägger en naturgräs plan.
l England spelar man på gräsplan och här i södra Sverige har vi mestadels
både varma och snöfattiga vintrar.
Det finns exempelvis något som heter English Grass, som säljs på rulle och för
en plan kostar det
1 - 1,5 miljoner.
Moderaterna yrkar på att:
Kultur och Fritidsförvaltningen undersöker möjligheten att anlägga en
naturgräsplan på Dannfältet. Beräkna investerings och driftskostnad samt
beakta miljöaspekter och hälsoaspekter i förhållande till en konstgräsplan.
Eftersom vi har fjärrvärme till Dannfältshallen kan man låta fotbollsplanen
värmas upp på returvattnet från fjärrvärmen. Det är ett både miljövänligt och
ekonomiskt alternativ. Både kommunen och lokala leverantörer får bättre
avsättning för sin flis - Undersöka om det är ett ekonomiskt hållbart alternativ.
Om ovanstående undersökning faller väl ut yrkar Moderaterna på att:
Anlägga en fotbollsplan på Dannfältet i en naturgräskvalitet som avses för
fotbollsplaner med ovan nämnt fjärrvärme — returvatten.”
Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden, KFN § 33/2018, har hanterat ärendet vid mötet
2018-06-07 och lämnat ett yttrande, som tidigare fritidschef Stefan Mårtensson
skrivit fram.
Olofströms kommun har för närvar-ande 9 fotbollsplaner (Olofström 2,5,
Jämshög 2, Kyrkhult 1, Vilshult 1, Gränum 1,5 och Hemsjö 1). Dessa planer
gör att det f.n. inte finns något större behov av fler planer under
sommarhalvåret.
Från cirka mitten av oktober till början av april är dessa planer ej spelbara
p.g.a. väderlek och används ej. Då hänvisas fotbollsträning till inomhushallar
eller till konstgräsplanen i Kyrkhult. För att öka möjligheten till året-runt-träning
finns önskemål/behov av fler planer under vinter-halvåret.
Undertecknad har konsulterat representant för Jordelit som är ”expert”
på gräsplaner:
”Att kunna erbjuda en naturgräsplan för fotbollspel under vinterhalvåret
är inget bra alternativ i vårt klimat. Vi har inte de varma vintrar som behövs
för att gräs skall klara att växa och klara de påfrestningar de skulle
utsättas för vid fotbollspel.
Vid uppvärmning av naturgräsplan behöver man lägga rör på cirka
30 cm djup och behöver ha cirka 12-15 graders värme i ledningarna för att
få de minst 8 grader som behövs till gräsrötterna. Förutom markvärme
behövs även sollampor för att få gräs att växa under vinterhalvåret. En
plan med värme kräver också en annan uppbyggnad. Man räknar med
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att den är uppbyggd med cirka 85 % sand och detta medför att det
krävs mycket gödsel (cirka 10 gånger mer än en plan uppbyggd på jord) samt
mycket mer bevattning eftersom sanden ej behåller fukten på samma sätt som
jord. En plan som skall användas under vinterhalvåret
kräver också marktäckning med fiberduk efter användning för att skydda
mot snö. Snöskottning på naturgräsplan utan marktäckning är inte möjligt
utan att fördärva den. Fotbollslag i Allsvenskan och Superettan har krav från
SvFF att ha planvärme för att kunna tidigarelägga tävlingssäsongen och kunna
spela matcher i mars/april. Dessa planer används dock ej under de kallare
månaderna och kostnaden är så hög för uppvärmning att vissa lag inte
använder sig av möjligheten till tidigare lägga säsongsstarten.
Gamla Ullevi i Göteborg har planvärme i kombination med sollampor
och man beräknar att kostnaden är cirka 300 000 kr/månad. Man beräknar
att uppvärmning med direktel skulle kosta cirka 20 000 kr/dag”.
Kostnaden för att använda restvärme från fjärrvärme är svår att uppskatta då
det är beroende av vilka vintrar vi har. Per-Ola Svensson, Kraftbolaget, gör en
grov gissning på en kostnad om cirka 300-400 000 kronor per år.
Vi ser inte att en naturgräsplan är ett alternativ för att erbjuda fotbollsträning
under vinterhalvåret. Att bedriva cirka 40-50 timmars träning per vecka på ett
bra underlag är omöjligt trots stora investeringar i värmesystem, bevattning,
sollampor och täckduk. Detta tillsammans med de utökade driftskostnaderna
(energi, mer skötseltid, gödsel, stödsådd, vatten) känns inte försvarbart för den
breddfotboll som bedrivs i Olofström.
_____
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§ 7 Medfinansiering i projektet Stärkt regionalt servicearbete för
landsbygden - Region Blekinge
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Olofströms kommun beslutar att delta i projekt Stärkt regionalt servicearbete
samt medfinansierar med högst 30 000 kronor totalt för 2019-2021.
Sammanfattning
Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret och kommer att vara
drivande i systemsamverkan.
Blekinge behöver stärkt samverkan mellan olika strategiska områden som är
viktiga för utvecklingen för landsbygden, såsom bredband, infrastruktur, fysisk
planering, näringsliv med flera. Vi behöver också utarbeta nya strukturer och
arbetssätt för att flernivåsamverkan ska fungera och bli en naturlig del i
utvecklingsarbetet.
Syftet med projektet är att stärka samverkan regional och lokalt, samt med
andra strategiska områden och angränsande län som är viktiga att utveckla
Blekinges landsbygd till en attraktiv plats att leva, bo, verka och besöka.
Målen för projektet är:
Projektet har etablerat en struktur för tvärsektoriell samverkan på lokal och
regional nivå.
Efter projektet har vi ökat kunskapen lokalt och regionalt, kring regionalt
servicearbete med utgångspunkt i innovation och attraktiv livsmiljö.
Samtliga kommuner i Blekinge ska ha uppdaterat sin lokala
varuförsörjningsplan och implementerat den i regional plan.
Utifrån ett breddat samverkansperspektiv har vi tagit fram ett nytt Regionalt
serviceprogram för 2021 och framåt.
Region Blekinge söker nu medel för projektet hos Tillväxtverket på
2 000 000 kronor.
Samarbetspartners är Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsbygderådet i Blekinge
samt de 5 kommunerna i Blekinge.
Medfinansiering för Olofströms kommuns del är högst 30 000 kronor.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-29

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 8/2019

KS 2018/2093

§ 8 Försäljning av Vilshult 1:191
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Försäljningen godkänns av Vilshult 1:191 för 36 750 kr.
Sammanfattning
Intressenten önskar köpa Vilshult 1:191 för tomtutvidgning. De äger Vilshult
1:160 som gränsar till Vilshult 1:191. Vilshult 1:191 har under många år
arrenderats av intressenten.
Priset på fastigheten är 36 750 kronor. Fastigheten är 750 kvm.
Yttrande/Bedömning/Förslag
I ärendet har samråd skett med samordnaren för offentlig miljö Daniel
Ottosson. Han ställer sig positiv till försäljningen.

_____
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§ 9 Försäljning av Gränum 4:71
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Försäljningen godkänns av Gränum 4:71 för 41 300 kr.
Sammanfattning
Intressenterna önskar köpa Gränum 4:71 för tomtutvidgning. De äger Gränum
4:72 som gränsar till Gränum 4:71.
Priset på fastigheten är 41 300 kronor och är 932 kvm.
Yttrande/Bedömning/Förslag
I ärendet har samråd skett med samordnaren för offentlig miljö Daniel
Ottosson. Han ställer sig positiv till försäljningen. Om försäljning sker slipper
kommunen skötseln av fastigheten.

_____
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KS 2019/61

§ 10 Samråd angående nytt tillstånd för avloppsreningsverk i
Bromölla
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Olofströms kommun antar miljösamordnarens yttrande som svar på samrådet
om utökad verksamhet för avloppsreningsverket i Bromölla.
Sammanfattning
Olofströms kommun har fått inbjudan att delta i ett samråd runt utökad
verksamhet för avloppsreningsverket i Bromölla. Sista svarsdatum är den 31
januari 2019.
Den tillståndsgivna dimensioneringen för Bromölla reningsverk är i dagsläget
9 500 personekvivalenter (PE) vilket inte medger anslutning av spillvatten från
alla tätorter i kommunen. Det finns heller inte utrymme för att ansluta nya
kommunala verksamhetsområden. I nuläget är Nymölla, Valje och Edenryd
anslutna till Sölvesborgs reningsverk via en överföringsledning och
Sölvesborgs kommun har aviserat att man inte längre vill ta emot spillvatten
från Bromölla kommun.
Bromölla kommun kommer av dessa skäl att söka ett nytt tillstånd för att öka
kapaciteten till att kunna rena spillvatten från motsvarande 15 000 PE.
Utbyggnad av reningsverket är tillståndspliktig enligt Miljöbalken och Bromölla
Energi och Vatten (BEVAB) är ansvariga för ansökan. Detta samråd riktar sig
till både närboende, myndigheter och en bred allmänhet. Samrådet kommer att
utgöra en del av underlaget för ansökan.
Yttrande
Olofströms kommun anser att det är positivt att Bromölla reningsverk
dimensioneras efter det behov som finns och att modernisering samtidigt sker
så att reningen blir effektivare. Det är viktigt att planeringen av den nya
verksamheten sker med inriktning på kommande skarpare krav på
vattenrening som exempelvis rening av läkemedelsrester och mikroplaster. Att
planera för sådan rening redan från start är bättre ur både
verksamhetssynpunkt och kostnadssynpunkt.
I samrådsunderlaget beskrivs endast den nuvarande platsen som
lokaliseringsalternativ. Att även utreda alternativa placeringar borde vara en
del av underlaget i en ansökan. Särskilt den risk för översvämning som MSB
bedömer finns för området ger anledning att fundera på placeringen av
reningsverket. Ytterligare ett skäl att fundera på lokaliseringen är närheten till
Skräbeån. Att reningsverkets nuvarande placering befinner sig inom den
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föreslagna zonen för vattenskyddsområde för Bromöllas grundvattentäkt är
ytterligare ett skäl.
_____
Delges: Bromölla kommun, miljösamordnare E.J.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16(26)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-29

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 11/2019

KS 2018/2033

§ 11 Val av leverantör - tolkförmedlingstjänster
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Val av leverantör antas i följande rangordning för tolkförmedlingstjänster:
Anbud nr 9
Anbud nr 3
Anbud nr 2
Sammanfattning
Nuvarande leverantörer
 Semantix Tolkjouren
 Språkservice Sverige
Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande
Handläggare: Ronneby kommun
Övriga deltagare: Karlskrona kommun och Sölvesborgs kommun
Avtalstid: 2019-02-01 – 2021-01-31 med option på 2 år.
_____
Delges: Inköpssamordnare M.S.
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KSAU § 12/2019

KS 2019/218

§ 12 Information om nytt EU-projekt inom programmet Europeisk
Hågkomst
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
EU-samordnare Bodil Nilsson informerar om projektet.
Olofströms kommun, Högavångskolan och Stutthof Museum arbetar med att ta
fram en EU-ansökan inom programmet ”Europa för medborgarna”, delprogram
”Europeisk hågkomst”. Det övergripande syftet är att möjliggöra för en klass i
åk 9 att besöka Stutthof och andra historiska platser i Gdansk-området i Polen
under höstlovet 2019 samt 2020.
Projektet är tänkt att starta i september 2019 om det går igenom.
_____
Delges: EU-samordnare B.N.
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KSAU § 13/2019

KS 2018/2428

§ 13 Ägardirektiv till bolagsstämma i Holje Holding - Utdelning
2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Bolagsstämman i Holje Holding ges direktiv att göra en utdelning till ägaren
Olofströms kommun med 3 mkr under 2019.
Sammanfattning
I enlighet med 5 § i ägardirektivet för Olofströms Kraft (dotterbolag till Holje
Holding) åligger Kommunstyrelsen att besluta om särskilt direktiv avseende
utdelning i samband med årsstämma.
I kommunens budget för 2019 ingår en beräknad utdelning från Holje Holding
med 3 mkr.
I Olofströms Kraft plan för 2019-2021 ingår koncernbidrag till Holje Holding för
att finansiera ränta på befintliga lån om 159,5 mkr samt utdelning till Holje
Holding som i sin tur gör motsvarande utdelning till Holje Holdings ägare d v s
Olofströms kommun.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Föreslås att Holje Holding genomför utdelning till ägaren; Olofströms kommun;
med 3 mkr och att detta finansieras genom utdelning om 3 mkr från Olofströms
Kraft till Holje Holding.

_____
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KS 2018/1875

§ 14 Förslag till ny förbundsordning - Kommunsamverkan Cura
Individutveckling
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Olofströms kommun godkänner den nya förbundsordningen för
Kommunsamverkan Cura Individutveckling, som gäller fr.o.m. 2019-01-01.
Sammanfattning
Förbundschef Therese Magnusson har översänt förbundsordningen och ber
kommunerna behandla förslaget i respektive kommunfullmäktige för beslut så
snart som möjligt. Förslaget är att den nya förbundsordningen ska gälla från
och med 2019-01-01.
Med anledning av 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 arbetats fram.
I kommunallagen 2017:725 9:6§ anges vad som ska finnas i förbundsordningen. Kommunsamverkan Cura individutveckling har valt att följa den
ordning som lagen anger för att öka tydligheten och strukturen även om de
flesta punkterna redan finns i vår nuvarande förbundsordning, 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,
ordningsföljden 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.
Curas direktion tog 2018-08-24 beslut om att föreslå medlemmarna ändringar
av förbundsordningen och denna skickades ut till respektive medlemskommun
för beslut. Efter synpunkter från Karlskrona och Karlshamns kommun tog
direktionen ett nytt beslut 2018-12-07 att godkänna den reviderade
förbundsordningen samt att skicka det till respektive kommun för beslut.
_____
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KS 2019/190

§ 15 Val av representant i Skräbeåns vattenvårdskommitté
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Miljösamordnaren utses som kommunens representant i Skräbeåns
vattenvårdskommitté.
Bakgrund
Skräbeåns vattenvårdskommitté har som huvuduppgift att administrera
vattendragskontrollen för Skräbeåns avrinningsområde. Detta görs enligt ett
kontrollprogram som beslutas av vattenvårdskommitténs styrelse. Utöver
kontroll av vattenkvalitéten har vattenvårdskommittén som uppgift att vara
rådgivande, erbjuda kontaktmöjlighet och verka för vattenförbättrande
åtgärder. Aktuella stadgar för Skräbeåns vattenvårdskommitté finns bifogade.
Skräbeåns vattenvårdskommitté samarbetar med Skäbeåns vattenråd, men
det är två skilda organisationer med var sin styrelse och delvis olika inriktning
för sin verksamhet.
Förslag
Kommunen har hittills representerats i vattenvårdskommittén av VAverksamheten i form av SBVT (tidigare OKAB). SBVT har därmed en dubbel
roll i styrelsen som både representant för Olofströms kommun och
verksamhetsutövare i fyra kommuner. Förslaget är därför att kommunen utser
en egen representant i vattenvårdskommittén. SBVT behåller sin plats i
kommittén som verksamhetsutövare och påverkas därför inte av detta beslut.
Miljösamordnaren är sedan vattenvårdskommitténs årsmöte 2018 vald till
sekreterare (adjungerad) och deltar därför redan på de möten som är aktuella.
Detta uppdrag kan med fördel kombineras med att vara kommunens utsedda
representant i vattenvårdskommittén.
_____
Delges: Miljösamordnare E.J.
Skräbeåns vattenvårdskommitté
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KS 2019/211

§ 16 Information om kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Tackar för redovisingen och tar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommunchef Iréne Robertsson redovisar vilka uppdrag som hanteras av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
-

Krisledningsnämnd är kommunstyrelsens arbetsutskott
Styrelse i Holje Holding
Bereda ärenden till kommunstyrelsen
Beslut i ärenden gällande upphandlingsunderlag och antagande av
leverantör
Besluta i ärenden som är av negativ karaktär gällande serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Delegationer
 Rapporteras till KS
 Delegationsärenden:
- Kurser och konferenser
- Yttranden i brådskande fall
- Beslut enligt alkohollagen som inte kan fattas av ordförande
- Förvaltningsövergripande upphandlingar över 1 mkr
- Upplåtelse av fast egendom över två år
- Upplåtelse av jakträtt
- Överlåtelse av bebyggd fastighet utan strategisk betydelse om
marknadsvärdet/köpeskillingen är över bokfört värde
- Påbörja begränsat förfarande i enlighet med pbls definition, dock ej att
påbörja detaljplaner som är av stor vikt eller har principiell betydelse
Upphandling
Upphandling och inköpspolicyn gäller även för våra helägda bolag.
Direktupphandling upp till 28 % (ca 600 tkr) av tröskelvärdet
Köp mellan 10 tkr och 100 tkr bör 3 leverantörer frågas och över 100 tkr ska
3 leverantörer frågas.
Förvaltningsövergripande upphandlingar över 1 mkr ska beslutas av
kommunstyrelsens arbetsutskott (delegation från KS).
Förs diskussion om anbudstider och hur man hanterar optionstiden.
Krisledningsnämndens ansvar
Krisledningsnämndens ordförande beslutar om nämnden ska aktiveras
Justerandes signatur
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Nämnden kan besluta om att:
1. Överta hela eller delar av andra nämnders verksamhet
2. Lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild
3. Lämna stöd till annan kommun som drabbats av extraordinära händelser
4. Begära bistånd och hjälp utifrån
5. Vidta åtgärder som får ekonomiska och eller miljömässiga konsekvenser
samt ev. skadar enskildas intresse
6. Besluta om återgång till normal organisation
Krisledningsplan
 Normalläge - störningen hanteras inom berörd förvaltning eller bolag
 Allvarlig händelse - berörd förvaltning eller bolag klarar inte själv eller
situationen berör flera delar. Delar av krisledninsstab aktiveras och
ordförande informeras.
 Extraordinär händelse - innebär en allvarlig störning eller
överhängandre risk om allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
Krisledningsstab är aktiverad och krisledningsnämnd informerad och
kan aktiveras.
Holje Holding AB (styrelsen kommunstyrelsens arbetsutskott)
• Syftet är att enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande tillgodose
kommuninvånarnas behov genom den verksamhet bolaget bedriver.
• Bolaget ska direkt eller indirekt äga samtliga helägda bolag för att
skattemässigt hantera bolagen på bäst sätt.
• HH ansvar för att koncernen anpassar redovisning, finansiering och
styrning som gäller för kommunens samlade verksamhet.
Styrelsen består av lägst fem och högst sju styrelseledamöter med lägst
fem och högst sju suppleanter.
Aktuell information från kommunledningsförvaltningen
o Anna Blissing ny byggnadsinspektör har börjat (efterträtt J. Paulsson).
o Avtackning Ola K. teknisk samordnare den 15/2.
o Sofia Vestermark ny lokalvårds chef, börjar 25/2.
o Modellkommun uppstart v.6, kommunchefen och KS ordförande till
Stockholm
o Verksamhetsdag 26 mars, tema ta fram Mål för de övergripande
målen.
o 13497 invånare, 19 färre än vid årsskiftet och 15 fler än 1/1 2018 och
21 fler än 1/11 2017.
_____
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KS 2019/207

§ 17 Genomförd utbildningsdag Personalekonomisk utbildning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Klavs Wix Nielsen (KD) och Pirjo Veteli (S) beviljas i efterhand för sin närvaro
på Personalekonomisk utbildning - rehabekonomi, som hölls den 18 januari
2019 i Folkets hus Olofström.
Sammanfattning
En utbildningsdag hölls om Rehabekonomi den 18 januari 2019,
kl.10-14, i Folkets hus Olofström. På utbildningsdagen närvarade Klavs Wix
Nielsen (KD) och Pirjo Veteli (S), som är ledamöter i personalutskottet.
Olofström genomför projektet Heja Hälsan 2.0, med finansiering av ESF.
Utlysningen benämns ”Kompetens och verksamhetsutveckling för hälsa och
hållbart arbetsliv”. ESF är i sin tur intresserade av att följa upp och
utvärdera tre liknande satsningar i södra Sverige; Heja Hälsan 2.0, PEPP och
Stickut. Detta görs genom en så kallad klusterutvärdering. Syftet är att dra
lärdomar på en aggregerad nivå av de satsningar på hälsa och ett
hållbart arbetsliv som ESF genomför i de projekt som ingår i klusterutvärderingens uppdrag.
Som en del i klusterutvärderingen kommer en rehabekonomisk
effektutvärdering att göras. Tanken är att beskriva, i ekonomiska termer, vilka
resultat som de ESF-finansierade projekten skapar samt förklara
grundläggande rehabekonomiska sammanhang och föra diskussioner kring
case kopplade till den egna organisationens verksamhet.
_____
Delges: Klavs Wix Nielsen (KD)
Pirjo Veteli (S)
Arvodessamordnare C.T.
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§ 18 Meddelanden AU190129
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Meddelandena tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Följande meddelanden redovisas:
Beslut om avslag för klimatinvesteringsstöd gemensam ansökan "Biogas till folket i
Blekinge".
Länsstyrelsen i Blekinge har beviljats tillstånd till kamerabevakning med drönare i
naturreservat och Natura 2000 enligt beslut från Datainspektionen, DI 2018-14911
samt information om bevakning med kamera.
Protokoll Bolagsstämma VMAB 2018-12-13 samt 2018-12-21.
Länsstyrelsens beslut om tillstånd för jakt i Halens naturreservat.
Beslut enligt 26 kap 9 § miljöbalken för vattenverksamhet på fastigheterna Holje 6:178
och Holje 116:56 i Olofströms Kommun (Dnr 535-4886-2018)
Information från SKL - SOS Alarm tar bort kartlager över asylboenden och HVB-hem

_____
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§ 19 Information om snöröjning och halkbekämpning, extra ärende
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Tackar för redovisningen och tar den till protokollet.
Sammanfattning
Samhällsutvecklingschef Öjvind Hatt informerar om snöröjning och
halkbekämpning.
Sträckorna som körs innefattar:
- 10 mil kommunala gator i tätorterna
- 5 mil gång- och cykelvägar
- 16,5 mil enskilda vägar: Ekne Gård
- Snöröjning och halkbekämpning i övrigt (parkeringar, parker, trappor
och kommunala fastigheter): OKAB/andra entreprenörer.
- Jourbas
Snöröjning
• Påbörjas normalt vid 5-6 cm snödjup.
• Mål: Klart efter 6-8 timmar.
• Hastig påfrysning eller töväder: Snöröjning avgörs av jourbas.
• Stora snömängder: Vissa trottoarer snöröjs inte utan används som
snöupplag.
Halkbekämpning
• Åtgärder påbörjas normalt redan efter 1 cm snö/påfrysning.
• Vägsalt vid temperaturer mellan nollgradigt och -8
• Vid sträng kyla används stenflis (halkstopp).
• Efter snöröjning/påfrysning kan i vissa fall även villagator
halkbekämpas, då med sandningssand.
Principer
• Halkbekämpning på bostadsgator utan genomfartstrafik skall ske med
sand.
• Saltinsatsen på övriga gator och vägar skall inskränkas till ett minimum,
med beaktande av trafiksäkerheten.
• Backar, korsningar och stora vägar skall under alla omständigheter
saltas eller sandas med extra stor omsorg.
_____
Delges: Samhällsutvecklingschef Ö.H.
Teknisk samordnare infrastruktur O.K.
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