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§ 44 Godkännande av förfrågningsunderlag måltidstjänster
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Förfrågningsunderlaget godkänns inför upphandling av måltidstjänster.
Arbetsutskottets ledamöter ges möjlighet att närvara som representanter vid
provsmakningen den 2 maj 2019. Anmälan görs snarast till inköpssamordnare
Mikael Särnevång, som kommer att lämna mer information när det närmar sig.
_____
Reservation
Rolf Jönsson (C) reserverar sig och kommer att lämna en skriftlig reservation,
bilaga.
Sammanfattning
En fortsatt upphandling av måltidstjänster ska genomföras.
Upphandlingsförfarandet är ett öppet förfarande.
Avtalsperioden är mellan 2019-06-01 – 2020-05-31 med option 1+1+1.
Idag beställs ca 400 portioner per vecka för ca 60 kunder.
Den 2 maj 2019 är det provsmakning, där arbetsutskottets ledamöter kan
delta.
Yrkande
Rolf Jönsson (C) med instämmande av Max Nielsen yrkar att viktade
tilldelningskriterier ska ändras till pris 40 % och kvalitet 60 %.
Ordföranden yrkar enligt tjänstemannaförslaget att godkänna
förfrågningsunderlaget, som har tilldelningskriterier pris 50% och kvalitet 50%.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt ordförandens förslag att godkänna tjänstemannaförslaget i
förfrågningsunderlaget.
Yrkande
Rolf Jönsson (C) yrkar med instämmande av Max Nielsen (SD) att samtliga
produkter ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för
livsmedel och att procentsatser för sammansatta produkter tas bort.
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Ordföranden yrkar att följa tjänstemannaförslaget avseende Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier i förfrågningsunderlaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt tjänstemannaförslaget att förfrågningsunderlaget godkänns.
_____
Delges: Inköpssamordnare M.S.

Bilaga: Skriftlig reservation, ärende § 44 – Upphandling
måltidstjänster, inlämnad 2019-03-13
Den portionsförpackade kylda maten startade som ett försök 2012. Den har
fått många kritiska omdömen av flera anledningar. Långa transporter,
osmakligt innehåll, ej ursprungsmärkt, dålig kontroll på hur den bereds och
osäkerheten över de äldres förmåga att planera portionerna under en vecka.
Socialdemokraterna har i flera år förklarat att vi ska tillaga maten själv i eget
nytt kök på Holjegården. Osäkerheten kring projektet är mycket stor och lär
dröja många år.
Maten vi äter, serverar och dess kvalitet är en mycket viktig fråga för
Centerpartiet och vi har därför alltid ställt höga krav på det som serveras.
När det nu ska beslutas om ett nytt förfrågningsunderlag föreslår Centerpartiet
skärpta krav på ett par punkter.
När det gäller sammansatta produkter finns i förslaget inget krav på
ursprungsmärkning om andelen är mindre än 10%.
Det kräver vi att det ska finnas. Annars kan låga andelar kött komma var som
helst ifrån.
I värderingen av anbuden heter det att fördelningen ska vara 50% pris och
50% kvalitet. Här kräver Centerpartiet att fördelningen ska vara 40% pris och
60% kvalitet. Detta för att få ännu godare och bättre mat och smakupplevelser.
Vi blev nerröstade av Kjell-Åke Karlsson, (S) Annika Sjöstedt, (S) och Tommy
Svensson, (KD).
Centerpariet reserverar sig genom undertecknad.
Rolf Jönsson, gruppledare
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§ 45 Holje 160:57 Avsiktsförklaring Getsocial/Olofströms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Avsiktsförklaringen godkänns gällande Holje 160:57 mellan Olofströms
kommun och Getsocial Alfred Appelros AB.
Sammanfattning
Förfrågan om köp för byggnation på Holje 160:57 inkom 2018-06-18.
Olofströms kommun och Getsocial Alfred Appelros AB, har nu gemensamt
undertecknat en avsiktsförklaring gällande Holje 160:57.
_____
Delges: Samhällsutvecklingschef Ö.H.
Getsocial Alfred Appelros AB
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§ 46 Uppdrag att inventera kommunens lokaler och
föreningslokaler
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Fastighetssamordnaren får i uppdrag att inventera lokaler i kommunen och
föreningslokaler med fokus mötesplatser och lämna en redovisning på detta till
kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 2019, samt även behov av lokaler
vid beredskapsläge.
Sammanfattning
KS ordförande Sara Rudolfsson har lagt fram uppdraget om att en inventering
genomförs av lokaler och föreningslokaler.
En redovisning ska lämnas över lokaler i kommunen och föreningslokaler med
fokus mötesplatser. Hur mycket används lokalerna. Det finns många
mötesplatser, kan de samordnas och nyttjas bättre? Samt behov och
önskemål från PRO, SPF och ev. andra föreningar. Framtida mötesplatser?
Holjegården, Holjebäck, Garvaregården.
1:e vice ordförande Kjell-Åke Karlsson vill att man lägger till i uppdraget om
behov av lokaler vid beredskapsläge.
_____
Delges: Fastighetssamordnare A.B.
Samhällsutvecklingschef Ö.H.
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§ 47 Ändring av detaljplan Holje 116:30 Ö. Storgatan 39-41
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Samhällsutvecklingsavdelningen får i uppdrag att genomföra detaljplanändringen för Holje 116:30 Ö. Storgatan 39-41.
Sammanfattning
Säljfast AB har kommit in med en förfrågan om att ändra detaljplanen för
fastigheten Holje 116:30 Ö. Storgatan 39-41, som ägs av Säljfast AB. Det är
fastigheten där Kapp Ahl och Intersport bl.a. inryms.
Idag medger detaljplanen ett H som betyder Handel och detta vill
fastighetsägaren ändra till ett C som står för Centrum, samlingsbeteckning
som medger det mesta t.ex. gym, biograf, folktandvård utom bostäder.
Detaljplanändringen kommer att bekostas av Säljfast AB.
_____
Delges: Planarkitekt A-C. S.
Planarkitekt F.I.
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§ 48 Information om Kulturskola
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Tackar för en mycket bra information och tar den till dagens protokoll.
Sammanfattning
Förvaltningschef Joanna Holden för kultur och fritid och kultursekreterare Anna
Lundholm redovisar.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-14, § 46 att ge kultur- och fritidschefen
samt utbildningschefen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som, inom ramen
för tillgängliga resurser, undersöker möjligheten att samverka under paraplyet
Kulturskola. Det var en motion från Rolf Jönsson (C) och Maj Lindström (C)
daterad den 11 februari 2013 som mynnade till att utreda vilka förutsättningar,
som finns för att bedriva en kulturskola.
Kultursekreteraren på kultur- och fritidsförvaltningen har lett en arbetsgrupp
där samordning av kulturskola har diskuterats och inventerats. År 2015 fick
kommunstyrelsens arbetsutskott en redovisning över arbetsgruppens arbete.
Arbetsgruppen har kommit fram till följande i korthet
Kultursekreteraren redovisar:
- Kommunen erbjuder idag kulturaktiveteter till barn och unga; såväl
scenkonstupplevelser som skapande skola inom ramen för skolans
ordinarie verksamhet. Scenkonst och aktiviteter för eget skapande erbjuds
även på fritiden, ofta som lovaktiviteter. Den skapande verksamhet som då
kontinuerligt erbjuds på fritiden var kommunala musikskolan, Susekullens
dansundervisning och Cirkusskolan på Tulseboda Kulturhus.
- Det finns redan ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltning och
utbildningsförvaltning. När det gäller kultur för barn och unga sker också
samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltning, föreningsliv, regionala
kulturinstitutioner m fl.
- En tydlig plattform för informationsutbyte skulle underlätta samverkan.
- Arbetsgruppen tittade på hur Tjörns, Tingsryds, Sölvesborgs och
Emmaboda kommuner utvecklat modeller för förvaltningsöverskridande
samverkan i olika former.
- Ovanstående kommuner arbetar med integrerad kulturpedagogisk
verksamhet, men med lite olika inriktningar och organisation. Dessa
modeller nämndes som tänkbara för utökad samverkan. De kommuner som
per definition driver kulturskolor, har också satsat ekonomiska resurser.
Justerandes signatur
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Förvaltningschef för kultur- och fritid redovisar:
Sedan utredningen gjordes har kultur- och fritidsförvaltningen, många gånger i
samverkan med utbildningsförvaltningen, arbetat vidare inom de ramar som
gäller i nuläget.
När den nationella strategin för kulturskola gick ut på remiss lämnade de båda
förvaltningarna ett gemensamt remiss-svar genom Region Blekinge. Efter att
strategin antagits avsattes nationella sökbara medel för utveckling av
kulturskola. I det regleringsbrev Kulturrådet fått från regeringen för 2019 finns
kulturskolebidraget inte med. Det innebär att bidraget inte kan sökas för nästa
år.
Vidare har kommunen genom regionala medel breddat sitt utbud i skolan
genom att testa att utöka de konstformer man får ta del av med film. Kulturoch fritidsförvaltningen har fått tillgång till kanaler genom skolan som gör att
man mer effektivt når ut till barn och unga med det fritidsutbud som finns. I
samband med Berättarkraftsfestivalen har det förekommit projekt med
författare i skolan som har stimulerat till skrivande. Kommunen tillsammans
med Region Blekinge arbetar nu för att erbjuda ”feriepraktik som författare”
och genom statliga lov-pengar har förvaltningen satsat på en del konstnärliga
program så som ”alla-tecknar-turnén”, med mera.
Förvaltningschefen har samtalat med Kulturrådet om begreppet kulturskola.
De menar att traditionellt har man bedrivit kulturskoleverksamhet under
skolliknande former där man förväntar sig en progression hos eleven. Alltså
med ett fokus på konstnärlig utveckling och utbildningsinsatser som är
återkommande och långsiktiga. Man brukar traditionellt tala om samhällets
övriga kulturinsatser för barn och unga som ett komplement till kulturskolan då
de ofta är mer tillfälliga. Men det förekommer att kulturskola drivs genom andra
aktörer än kommunen där man exempelvis har tecknat samverkansavtal med
fria grupper, studieförbund m.fl.
_____
Delges: Kultursekretrare A.L.
Förvaltningschef Kultur och fritid J.H.
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§ 49 Redovisning medborgarforum "Utveckla Jämshög" och
förslag till prioritering av genomförande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Föreslagen prioritering godkänns och samhällsutvecklingsavdelningen får i
uppdrag att genomföra åtgärderna i Jämshög inom ramen för 2019 års budget
250 000 kr för investeringsprojekt 233111419: Försköning och utveckling av
byarna.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningens samhällsutvecklingsavdelning har under
perioden 2018-12-01-2019-01-31 genomfört medborgarforumet ”Utveckla
Jämshög” inom ramen för investeringsprojektet Försköning och utveckling av
byarna. Invånarna i Jämshög har fått möjlighet att lämna sina förslag och
synpunkter hur byns offentliga utemiljöer ska utvecklas via e-post, facebook,
telefon och brev. Vi har också anordnat en träff i Petrusgården 6/12.
Av inkomna önskemål föreslår samhällsutvecklingsavdelningen att följande
prioriteras att genomföras:
1) Utveckling av promenadstråket längs Holjeån med bänkar,
utegym- eller lekredskap och ledstång vid stigen nedanför skolans
pulkabacke.
2) Lekplatsen på Åsvägen kompletteras med ett par nya lekattraktioner.
3) Nya fotbollsmål monteras på Idebergets fotbollsplan samt att en
grusgång anläggs mellan Idebergsvägen och Stigmansvägen.
4) Belysning längs den asfalterade gång- och cykelvägen mellan
Tullbacken och De Ungas väg.
5) Juldekorationer längs centrala delen av Bygatan från kyrkan till ICA.
Investeringarna genomförs under året inom ramen för projektets budget.
Utöver ovanstående investeringar genomförs plantering av nya fruktträd och
bärbuskar i parken mitt emot kyrkan, åtgärder av brunnslock i diket mellan
Harry Martinssons väg och Skräddarevägen, städning längs Holjeån och
bäcken från Hantverkaregatan till gamla Jämshögs grus samt
flytt av hundlatrinen vid Jämshögs museum. Dessa åtgärder genomförs inom
förvaltningens driftsbudget.
Förslag som vi inte klarar av att genomföra inom projektets budget är:
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-

Belysning av gång- och cykelvägen mellan idrottsplatsen och
Boafallsvägen.
Belysning längs Rosenforsvägen mellan den gamla stenbron och Harry
Martinssons väg.
Anläggning av hundrastgård.

Flera önskemål har kommit in gällande renovering av träbron över Holjeån
väster om Ängsdunsvägen. Denna ägs dock till hälften av privat markägare. Vi
har inlett en diskussion om renovering men vi måste utreda detta ytterligare
samt ta fram pris på vad åtgärderna kostar. Renoveringen inryms inte i det här
projektets budget utan måste i sådant fall finansieras av egen budget.
Sammanställningen av inkomna synpunkter och kommentarer publiceras på
hemsidan tillsammans med föreslagen prioritering efter KSAU:s möte 12/3.
Medborgarna får då ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på
prioriteringen innan kommunstyrelsens möte 9/4.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

12(13)

Sammanträdesdatum
2019-03-12

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 50/2019

KS 2019/425

§ 50 Försäljning av fastigheten Jämshög 4:7 (Höjdaliden)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Olofströms kommun säljer fastigheten Jämshög 4:7 till Jämshögs församling.
Sammanfattning
Förfrågan har kommit från Jämshögs församling om möjligheten att köpa
fastigheten Jämshög 4:7, som idag ägs av kommunen, till församlingen.
Ärendet diskuterades på arbetsutskottet den 12 februari. Diskussionen har
uppkommit i samband med ett gemensamt åtagande att renovera stenmurar i
anslutning till kyrkogården där församlingen är angelägen att renoveringen
genomförs.
Överenskommelsen innebär att Jämshögs församling bekostar och genomför
renovering av stenmur på kommunens mark. Stenmuren ligger bredvid
parkeringsplatsen i hörnet av Bygatan-Kyrkovägen. I utbyte mot denna insats,
som är kostnadsberäknad till 180 000 kr, säljer Olofströms kommun
fastigheten Jämshög 4:7, areal 0,5153 hektar, till församlingen. Fastigheten
ligger i direkt anslutning till församlingens övriga fastigheter.
En översiktlig värdering av fastigheten har genomförts och värdet på
fastigheten överstiger inte kostnaden för renoveringen av stenmuren.
_____
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§ 51 Inbjudan - Regional nätverksträff för hälsa i Blekinge
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Pirjo Veteli (S) ges möjliget att medverka på den regionala nätverksträffen för
hälsa i Blekinge den 20 mars 2019 i Ronneby.
Sammanfattning
En inbjudan har kommit från Ronneby kommun gällande dialog i regionalt
nätverk i Blekinge för erfarenhetsutbyte och gemensamt arbete mot ett
hälsosammare arbetsliv i länet ”Regionalt nätverk i Blekinge för att öka hälsa i
arbetslivet”.
HR-chef Johanna Spånér vill bjuda med Pirjo Veteli (S) som är
personalutskottets ordförande till denna träff och därav krävs ett beslut för att
arvode ska kunna betalas ut.
Plats: Stadshuset i Ronneby
Tid: onsdag den 20 mars 2019, kl.12-16

_____
Delges: Pirjo Veteli (S)
HR-chef J.S.
Arvodessamordnaren C.T.
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