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KS 2019/1033

§ 68 Yttrande över förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om detaljplan med planbeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Svar lämnas till Boverket i enlighet med förslag till remissyttrandet nedan.
Sammanfattning
Olofströms kommun har fått tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss från
Boverket. Boverkets förslag till nya föreskifter och allmänna råd syftar till att
skapa enhetlighet med bindande föreskrifter både vad gäller detaljplanen och
planbeskrivningen.
Eftersom det idag endast finns allmänt hållna lagkrav som är kompletterade
med allmänna råd har kommunerna idag stor frihet att själva forma
hanteringen och utformningen av ett beslut om detaljplan. Föreskrifterna
innebär en ändring av detta.
Förslaget till föreskrifter och allmänna råd reglerar visualiseringen av
detaljplanen samt hur olika planbestämmelser får användas och formuleras.
Reglerna hanterar formen på förvaltningsbeslutet för att det ska vara enhetligt
utformat och läsbart. Reglerna anger hur plankartan, legenden,
planinformationen samt övrig information om planen ska utformas och vilket
innehåll dessa olika delar ska ha. Motsvarande bestämmelser finns också för
planbeskrivningen. I föreskriften anges också vilka de olika
bestämmelsetyperna är och hur de utan preciseringar huvudsakligen
betecknas och formuleras.
Riksdag och regering har uttalat att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja
digitala verktyg. Regeringen har mot denna bakgrund pekat på att
samhällsbyggnadsprocessen ska anpassas för digital hantering. Ett enhetligt
system för detaljplaner och detaljplaneinformation är en nödvändig del i en
digital samhällsbyggnadsprocess och Boverkets föreskrifter om detaljplan
behöver därför också ta hänsyn till och skapa förutsättning för en vidare digital
utveckling.
Kommunerna tvingas att efter en given tidpunkt producera detaljplaner med
stöd av programvara som kan uppfylla kraven i föreskrifterna. Detta innebär i
sin tur att kommunerna vid behov innan dess har säkerställt detta genom
upphandling. I princip alla kommuner använder någon typ av digitalt verktyg för
att ta fram detaljplaner idag. Föreskrifterna ställer särskilda krav som påverkar
hur dessa verktyg behöver utformas. Detta innebär att alla kommuner kommer
att behöva uppdatera sin nuvarande programvara och alla kommuner kommer
att ställa samma typ av grundläggande krav vid upphandling av denna typ av
programvara.
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Yttrande
Olofströms kommun har inga synpunkter på Boverkets förslag till föreskrifter
och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.
Kommunen delar Boverkets uppfattning om att enhetligheten för med sig en
ökad rättssäkerhet eftersom tolkningen av detaljplaner kommer att utgå från ett
enhetligt system.
Kommunen ser positivt på att Boverket arbetar för att underlätta användningen
av digitala verktyg. Detaljplaneinformationen utgör en stor del av
samhällsbyggnadsprocesen och det är därför viktigt att kunna tillgängliggöra
viktig information till alla som är i behov av den som t.ex. myndigheter, företag,
lärosäten och allmänheten. Den programvara som kommunen använder sig av
i dagsläget för att ta fram detaljplaner följer Boverkets allmänna råd.
Kommunen bedömer därmed att konsekvenser av förändringarna blir
begränsade.

_____
Delges:
Boverket
Planarkitekt
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§ 69 Uppdrag om detaljplan för Idrottsfältet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Att ge Samhällsutvecklingsavdelningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för
Idrottsfältet (del av fastigheten Holje 2:283 och Holje 2:119) med syfte att
möjliggöra en utveckling av idrottsområdet genom att utöka byggrätten.
Sammanfattning
Kultur-och fritidsnämnden beslutade 2018-12-06 att utreda möjligheter med en
”bollhall” samt att anmoda Kommunstyrelsen att se över detaljplanen för södra
delen av Dannfältet som bland annat avser området för idrottsanläggningar,
grusplan, parkering, bågskyttebanan med mera.
Gällande detaljplan för området medger idrottsändamål. Byggrätten är
begränsad genom prickmark ”mark som icke får bebyggas” inom stora delar av
området.
Planen syftar till att utöka byggrätten inom området för idrottsändamål för att
möjliggöra för en eventuell nybyggnad av en bollhall.
_____
Delges:
Samhällsutvecklingschef
Planarkitekt
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 70 Ombyggnad Klinten och socialförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Samhällsutvecklingsavdelningen ges i uppdrag att tillsammans med
socialförvaltningen och Olofströmshus ta fram ett mer detaljerat underlag och
alternativa lösningar till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den
21 maj 2019.
Sammanfattning
Socialförvaltningen har tillsammans med Olofströmshus tagit fram förslag till
ombyggnad. En närmare analys av vad detta innebär för förvaltningens
driftsbudget återstår.
Bakgrund
Socialförvaltningen har tillsammans med Olofströmshus tagit fram ett förslag
på renovering och viss ombyggnad av äldreboendet Klinten, som efter
skärpningar i arbetsmiljölagstiftningen inte kan längre användas för sitt
ursprungliga ändamål. Tanken är att skapa en central resurs för verksamheter
inom hemtjänsten som idag är utspridda på olika ställen med gemensamma
lokaler för personal och utbildning m.m.
Skärpt lagstiftning har även, tillsammans med ett hårdare
samhällsarbetsklimat, resulterat i behov av ombyggnad av socialförvaltningens
lokaler i centrala Olofström. En separat avdelning med säkerhetsplanerade
mötesrum och egen entré ska, tillsammans med bl.a. ny hiss och trappa inne i
byggnaden, samtidigt som arbetsrum och konferenslokaler ses över, ge bättre
och framförallt tryggare förhållanden för både medarbetare och besökare.
Hyresnivå efter ombyggnad
Olofströmshus har 30 april kommit med en översiktlig kalkyl på vad de
föreslagna ombyggnaderna skulle innebära för hyresnivån, och därmed för
socialförvaltningens driftkostnader.
För Klinten skulle årshyran per kvadratmeter höjas från 700 till 1900 kr/kvm
och år, vilket innebär en ökning av budgetbehovet med 1,2 mkr, från 0,7 till 1,9
mkr.
Ombyggnaden av socialförvaltningen skulle proportionellt sett innebära en lika
kraftig kostnadsstegring, fast från en något högre nivå. Kvm-kostnaden stiger
här från lite drygt 860 till 2300 kronor per år och totalhyran öka med 2,5 mkr till totalt 3,8 mkr.
Som jämförelse kan nämnas, att kontorslokaler i Stockholm i genomsnitt
kostar mer än 2300 kronor i årshyra per kvm på Norrmalm, Stureplan och i
Gamla Stan.
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Delges:
Samhällsutvecklingschef
Byggnadsinspektör
Socialförvaltningen
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§ 71 Ombyggnad aktivitetshall Kyrkhult
Sara Rudolfsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Samhällsutvecklingsavdelningen ges i uppdrag att bistå föreningarna bakom
förslaget med en ansökan till Allmänna Arvsfonden, samt att tillsammans med
föreningarna titta närmare på framtagna kalkyler liksom på driftskostnader och
det föreslagna upplägget m.m.
Sammanfattning
BK Union, KSK och KBTK har tillsammans tagit fram ett förslag på byggnation
av en multisporthall i anslutning till Kyrkhults skola. Föreningarna behöver
dock hjälp från förvaltningen för att fullfölja en ansökan till Allmänna
Arvsfonden behöver
Bakgrund
Föreningarna i Kyrkhult har gått samman och fått ihop 4,4 mkr från Kyrkhults
Sparbanks Utvecklingsstiftelse, 600 tkr från Riksidrottsförbundet och potentiellt
4-5 mkr från Allmänna arvsfonden. Viss privat sponsring från Mellby Gård
m.fl.kan också vara aktuell, och så även landsbygdsstöd. Avsikten är att bygga
en ny multisporthall, som därefter överlämnas till kommunen enligt ett upplägg
med nyttjanderättsavtal som har provats tidigare i andra kommuner. Hallen
kommer att kunna utnyttja samma omklädningsrum som den befintliga
gymnastiksalen.
Kostnaden för att bygga hallen skulle enligt föreningarnas kalkyl hamna på lite
drygt 12 mkr, varav kommunens del då skulle bli 2 mkr. Någon bedömning av
driftkostnaden har ännu inte gjorts.
Regionmuseet anser preliminärt att förslaget i dess nuvarande utformning inte
går ihop med det skydd som befintliga skolbyggnader har då det gäller
gestaltning och omgivande miljö.
_____
Delges:
Samhällsutvecklingschef
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§ 72 Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs
kommuner
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Att godkänna bilagt förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.
De gamla föreskrifterna för skydd för människors hälsa och miljö antagen av
KF 2000-05-08 § 40 upphör därmed att gälla.
Bakgrund
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i
Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner är föråldrade och
behöver uppdateras. En arbetsgrupp bestående av representanter från
medlemskommunerna samt miljöförbundet har under hösten 2018 arbetat fram
ett förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Ambitionen har varit att ta fram föreskrifter som är likalydande i alla tre
medlemskommunerna. Utöver det som regleras i § 7 i bilagt förslag, och som
berör kustnära områden med risk för saltvatteninträngning, så har
arbetsgruppen inte funnit behov av någon ytterligare lokal anpassning på
kommunnivå. Likalydande föreskrifter i samtliga medlemskommuner
underlättar för tillsynsmyndigheten i sitt tillsynsarbete och möjliggör en
effektivare handläggning.
Föreskrifterna, som är tänkta att ersätta tidigare lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön, utgör ett komplement till bestämmelserna
i miljöbalken (1998:808).
Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge väst har godkänt förslaget till
nya föreskrifter som nu läggs fram för beslut i respektive kommuns
kommunfullmäktige.
Lagstöd
Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som behövs för
skydd mot olägenheter för människors hälsa (9 kap. 7-8 och 10-13 §§). Vad
som får regleras i dessa föreskrifter framgår av 13, 17, 39-40 samt 42-44 §§
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Kommunerna har inte möjlighet att gå utöver detta bemyndigande.
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Föreskrifterna ska kungöras enligt reglerna i 8 kap. 10 och 13 § kommunallag
(2017:725) samt i 44 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).
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§ 73 Investeringsbudget 2020 Olofströms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunsstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
Kultur- o Fritidsnämnden/Kultur- o fritidsförvaltningen
Socialnämnden/Socialförvaltningen
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen

29 075 tkr
1 299 tkr
4 900 tkr
1 450 tkr

Beslutet om överföring av 101,346 mkr för projekt 227311616 Holjegården från
2018 till 2019 upphör att gälla.
Reservation
Patrik Krupa (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkanden
Patrik Krupa (M) yrkar avslag på investeringen för äldreboende då
undersökning av möjligheten till privata aktörer bör genomföras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag till beslut mot Patrik Krupas (M) yrkande om avslag
för investeringen av äldreboenden och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt förslag till investeringsbudget 2020.
Sammanfattning
Förslag till investeringar 2020 föreligger från samtliga förvaltningar.
Kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens största investeringar i
förslagen investeringsbudget 2020 är bland annat översvämningsåtgärder 8,4
mkr, beläggning av kommunala vägar 3 mkr, investering för kommunens
fastigheter samt utbyte av kompontenter i fastigheterna OHAB 11,5 mkr samt
bollhall med konstgräs 6,8 mkr.
Kultur- o Fritidsnämnden/Kultur- o fritidsförvaltningens förslag till
investeringsbudget 2020 innehåller inventarier för holjebadet,
fritidsverksamheter, kulturverksamheten, biblioteket och växtverket samt
konstinköp på totalt 1,2 mkr.
I Socialnämnden/Socialförvaltningens förslag till investeringsbudget 2020 finns
bland annat investeringar för digitala medicinskåp 1,1 mkr samt
trygghetslarmsanläggningar 1mkr.
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Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningens investeringsbudget 2020 är på
totalt 1,4 mkr och innefattar inventarier för förvaltningens verksamheter samt
särskilda investeringar för elevvård, gymnasieskolan, Komvux och
musikskolan.
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§ 74 Budgetramar 2020 driftbudget Olofströms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Utbildningsnämndens ram för driftbudget 2020 fastställs till 310,909 mkr.
Socialnämndens ram för driftbudget 2020 fastställs till 345,467 mkr.
Kommunstyrelsens ram för driftbudget 2020 fastställs till 80,764 mkr.
Kultur- och Fritidsnämndens ram för driftbudget 2020 fastställs till 38,507 mkr.
Sammanfattning
Förslaget till ramar är beräknat i enlighet med kommunens
ramberäkningsmodell. Ramberäkningsmodellen tar hänsyn till
volymförändringar genom förändringar i elevunderlag för Utbildningsnämnden
och för Socialnämnden för utveckling av befolkningen i 5-årsintervaller för hur
de nyttjar hemtjänst och särskilda boenden.
Befolkningen har beräknats i enlighet med kommunens officiella
befolkningsprognos med en uppräkning om 35 st personer/år.
Beräkningen av Skatter och generella statsbidrag har gjort i enlighet med
SKL:s skatteprognos 2019-02-15 i cirkulär 19:06. Lönekompensation har getts
med 3,0% där snittlönepåslaget är beräknat till 2,7% och lönesatsningar samt
justering av snedsitsar etc är beräknat till 0,3%. Löneökningarna är sänkta
med 0,3% i förhållande till SKL:s priskostnadsindex i cirkulär 18:64.
Nämnderna har erhållit priskompensation med 2,6 % vilket är i nivå med SKL:s
priskostnadsindex i cirkulär 18:64.
Medel till Kommunstyrelsens förfogande är satt till 3,0 mkr och 15,0 mkr är
avsatt till löneökningar.
Då ramarna beräknats med hjälp av ramberäkningsmodellen saknas 15,6 mkr
för att nå ett nollresultat. När detta skrivs saknar kommunen finansiella mål för
perioden 2020-2023. Skulle de finansiella målen sättas i nivå med föregående
mål om 1 % i resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag skulle
ytterligare 8,0 mkr behöva sparas. I förslagen till ramar har resultatet satts till
noll och besparingskrav har därmed lagts ut på nämnderna om 15,6 mkr.
Eftersom ytterligare besparingar kommer att krävs på planåren med 18,4 mkr
respektive 5,6 mkr är det viktigt att arbeta långsiktigt för att säkerställa att
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kommunen har det handlingsutrymme och beredskap för oväntade händelser
som ett positivt budgeterat resultat medger.
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§ 75 Årsredovisning 2018 Stiftelsen Jöran och Magdalena Öllers
fond samt information om medel att förfoga över för
respektive nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Årsredovisningen fastställs enligt förslaget
Informationen om medel till UBN:s och SN:s förfogande tas till protokollet
Sammanfattning
Öllerska fonden har efter styrelsens beslut under året placerat större delen av
sina medel i aktier i syfte att uppnå en avkastning att fördela enligt stadgarna.
Placeringarna skedde i den 2018-10-10 och hann avkasta
3 615 kr.
Efter avdrag för kostnader blev årets resultat 2 490 kr. Enligt stadgarna ska det
fördelas så att 10% av detta sätts av till bundet eget kapital och 25% av
kvarvarande summa går till bidrag till elevhemmet i Jämshögs Folkhögskola.
Kvarvarande belopp om1 681 kr fördelas lika mellan Utbildningsnämnden och
Socialnämnden.
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§ 76 Årsredovisning 2018 Stiftelsen Sven Carlssons fond samt
information om medel att förfoga över
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Årsredovisningen fastställs enligt förslaget
Musikstipendier delas ut enligt förslaget
Sammanfattning
Stiftelsen Sven Carlssons fond har efter styrelsens beslut under året placerat
större delen av sina medel i aktier i syfte att uppnå en avkastning att fördela
enligt stadgarna. Placeringarna skedde i den 2018-10-10 och hann avkasta
705 kr. Totalt uppgick årets resultat till 753 kr och därav ska 20% avsättas till
bundet eget kapital och resterande 80% ska delas ut till musikstipendier till
musikstuderande eller musikutövande ungdom.
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KS 2019/1013

§ 77 Överlåtelse av samverkansavtal avseende alkoholtillsyn
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Överlåtelsen av samverkansavtal rörande tillsyn av alkoholservering samt
försäljning av öl klass II till Miljöförbundet Blekinge Väst godkänns.
Sammanfattning
Sedan år 2013 finns ett samverkansavtal avseende tillsyn av alkoholservering
och försäljning av öl klass II upprättat mellan Karlshamns, Sölvesborgs och
Olofströms kommuner. Karlshamn har åtagit sig att för egen och
samverkanskommunernas del ta emot anmälningar om folkölsförsäljning samt
bedriva yttre tillsyn av denna försäljning och av de verksamheter som innehar
serveringstillstånd. Arbetet utförs av alkoholinspektören som är anställd i
Karlshamns kommun. Alkoholinspektören är tillika tobakshandläggare i
kommunen. I samband med ny tobakslagstiftning ämnar Karlshamns kommun
överföra denna verksamhet till Miljöförbundet Blekinge Väst, så som
Sölvesborgs och Olofströms kommuner redan gjort. I samband med
verksamhetsövergången blir alkoholinspektören anställd i det gemensamma
Miljöförbundet.
Karlshamns kommun har därför ställt fråga till de övriga
samverkanskommunerna om de kan godkänna en överlåtelse av
samverkansavtalet till Miljöförbundet så att alkoholtillsynen kan fortgå i sin
nuvarande form fast organiserad under förbundet. Enligt § 10 i
samverkansavtalet ska kommunerna godkänna överlåtelsen. Bilagt finns
förslag till överenskommelse om att överlåta avtalet till Miljöförbundet Blekinge
Väst.
Förslaget ska inte innebära några extra kostnader. Alkoholhandläggningen
kvarstår hos Karlshamns kommun
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§ 78 Intention för bostadsbyggande i Blekinge
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Olofströms kommun ställer sig bakom Våra gemensamma intentioner för
bostadsbyggande i Blekinge
Sammanfattning
Under 2017 startade Länsstyrelsen Blekinge ett gemensamt arbete med
kommunerna och företag i fastighets- och byggbranschen verksamma i länet.
Utgångspunkten för arbetet var att försöka bidra till en ökad produktion av
bostäder i länet. Ökat bostadsbyggande är en väsentlig förutsättning för
tillväxt, utveckling och kompetensförsörjning till länets privata och offentliga
näringsliv.
Arbetet har genomförts i nära samverkan med aktörerna inom området där
bl.a. flera workshops, rundabord-samtal och branschseminarium har ägt rum.
Vid ett av seminarierna under våren 2018 beslutade deltagarna att samlas i ett
antal gemensamma intentioner och åtaganden för att sätta ytterligare fokus på
en ökad bostadsproduktion.
Följande områden finns med i Våra gemensamma intentioner för
bostadsbyggande i Blekinge.
-

Utveckla möjligheterna att bygga – tillgång till byggbar mark
Översiktsplanering/Detaljplanerna
Produktionskostnader och finansiering – finns kommunala särkrav som
fördyrar mm
Kompetensförsörjning – tillsammans med byggbranschen och
utbildningssamordnare utreda förutsättningarna för att starta ett
byggcollege i Blekinge
Samverkan – bilda ett gemensamt byggråd
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§ 79 Fastställande av taxa för tillstånd och tillsyn enligt lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Olofströms kommun fastställer föreliggande taxa för tillstånd och tillsyn enligt
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla för Miljöförbundet
Blekinge Väst verksamhet i Olofströms kommun från och med 1 juli 2019.
Sammanfattning
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och
liknande produkter, lagen träder ikraft den 1 juli 2019. Miljöförbundet har
därför föreslagit en taxa för tillstånd och tillsyn enligt denna lag. Det införs
bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Huvudsyftet med den nya
lagen är att stävja den illegala handeln med tobakspro-dukter.
Karlshamns kommun har fram till den 1 juli 2019 valt att utföra tobakstillsynen
på försäljningsställen i egen regi. Karlshamns kommun har för avsikt att fatta
beslut om att överföra all tobakstillsyn till Miljöför-bundet, från och med 1 juli
2019. Miljöförbundet har därför samverkat föreslagna avgiftsnivåer i detta
taxeförslag med Karlshamns kommun, avgiftsnivåerna är därmed likalydande i
Miljöförbundets förslag och i Karlshamns kommuns förslag.
Miljöförbundet anser att det är viktigt att samtliga medlemskommuner väljer att
besluta om taxa för tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter enligt föreliggande förslag.
Detta ärende avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och tillsyn
enligt lag om tobak och liknande produkter.
Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detalj-handel
och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har
tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den
illegala handeln med tobaksprodukter. Kommunerna får ett ändrat och utökat
tillsynsansvar jämfört med tidigare. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett
bestämmelser om anmälningsplikt till att avse bestämmelser om tillståndsplikt
för handel med tobaksvaror. Tillsynsans-ansvaret utökas också till att avse
partihandlare.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan
för att sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsynavden
som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobak och liknande produkter.
Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnad för hanteringen av
tillståndsan-sökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav om självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor. Miljöförbundet föreslår i förslaget till
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taxa vilka avgifter som bör tillämpas för tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen
om tobak och liknande produkter.
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§ 80 Inbjudan - information om OPF-KL och PBF, pensionsavtal för
förtroendevalda
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Kommunstyrelsens presidium ges möjlighet att närvara vid information om
OPF-KL och PBF, pensionsavtal för förtroendevalda den 17 maj 2019:
Kjell-Åke Karlsson (S) 1:e vice och Rolf Jönsson (C) 2:e vice.
Sammanfattning
För att arvode ska kunna betalas ut måste beslut tas för kommunstyrelsens
vice ordförandens medverkan, då dem är inbjudna och ingår inte i
ordförandegruppen, som håller träff efter informationsmötet.
HR-chef Johanna Spånér bjuder in till en informationsträff där Bernt Mahr från
KPA kommer och informera om OPF-KL (pensionsavtal för förtroendevalda)
och PBF (pensionsbestämmelser förtroendevalda).
Samtliga ordföranden i nämnder och bolag har bjudits in och
kommunrevisorerna samt överförmyndaren.
Informationen kommer att hållas i Folkets hus Olofström.
Tid: Den 17 maj kl.9-10
Plats: Folkets hus Klockrike
_____
Delges:
Arvodessamordnare
Kjell-Åke Karlsson
Rolf Jönsson
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§ 81 Inbjudan - temamöte Scenarier Blekinge 2050
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Kjell-Åke Karlsson (S) 1:e vice och Rolf Jönsson (C) 2:e vice ges möjlighet att
närvara vid temamötet Scenarier Blekinge 2050, där KS presidium är inbjudna.
Sammanfattning
En inbjudan har kommit från Region Blekinge m.fl. där temat är ”Scenarier för
Blekinge 2050” som handlar om ”Hur kan vi tillsammans uppnå ett attraktivt
och hållbart Blekinge nu och i framtiden?”
Bl.a. är kommunstyrelsens presidium inbjudna.
Tid: 11 juni kl.09.30-15.30
Plats: Militärhemmet, Stortorget i Karlskrona
Anmälan: Senast 29 maj,
https://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=293287a4791911aa2b3e7
9c1a5aa59358291d09&sessid=v1-dublLwOc9EzVIW065QNMenKiQMMvdHh&page=1
Vid frågor kontakta jenny.rydquist@regionblekinge.se alt.
tfn: 0455-73 71 16.

_____
Delges:
Arvodessamordnare
Kjell-Åke Karlsson
Rolf Jönsson
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§ 82 Meddelanden AU190507
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Meddelandena tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Följande meddelanden redovisas:
Löpnr
1491/2019
2246/2019
2271/2019
2316/2019
2587/2019
2702/2019
2879/2019
2934/2019
3974/2019
4096/2019
4093/2019
4099/2019
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Ärende
Underrättelse om konkurs Lovelipstick AB (GRAND).
Beslut från Skogsstyrelsen om beviljande av ansökan om
miljöinvestering för "Tätortsnära skog i Olofström", inom
landsbygdsprogrammet 2014-2020 .
Information till kommuner, regioner och länsstyrelser från
Arbetsförmedlingens generaldirektör om myndighetens framtid.
Beslut gällande Safeman AB:s ansökan om utökad licens för
användande av varumärket KRONAN OLOFSTRÖM.
Yttrande över översyn/revidering av föreskriften om
vattenområden för användning av vattenskoter i Blekinge Län
(FS2007:38).
Beslut om vattenverksamhet, anläggande av utloppsledning för
dagvatten, pumpstation på fastigheten Holje 2:283 Olofströms
Kommun.
Beslut om bifall med villkor till orienteringstävlingar under
hösten 2019.
Beslut om tillstånd till anordningar för valpropaganda inom
Blekinge län inför val till Europaparlamentet 26 maj
2019/valaffischering
Inbjudan till årsstämma fredag 10 maj 2019- Sydost Leader.
Handlingsplan för export- och investeringsfrämjande 20192021 - beslut från regionala utvecklingsnämnden 2019-04-03
Länsstyrelsens beslut gällande tillstånd att bedriva träning och
arbete med sökhund vid eftersläckning av skogsbränder under
den sk hundförbudstiden i Blekinge län
Information om förordnade vigselförrättare i länet har
uppdaterats på länsstyrelsens hemsida.
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