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KSAU § 131

§ 131 Ändring i dagordningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Följande ärende utgår:
”Redovisning av uppdrag om byggnationsåtgärder på Vilbokens
gymnastikbyggnad”.
Ärendet tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott den 1/10-2019.
_____
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§ 132 Ledningsplan 2019-2023 Hantering vid extraordinära
händelser och under höjd beredskap
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Ledningsplan Hantering vid
extraordinära händelser och under höjd beredskap med giltighetstid till
2023-06-30.
Sammanfattning
Tidigare ledningsplan fastställdes 2016-04-18, § 35 med giltighetstid till
2019-06-30. En ny ledningsplan har tagits fram då denna har upphört.
Ledningsplanen anger hur hantering av särskilda händelser skall hanteras.
Den ger utrymme för att stötta förvaltningar, bolag och förbund i mindre
händelser samt hur kommunen skall hantera extraordinära händelser och
fungera under höjd beredskap avseende det samlade agerandet.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Kommunen behöver ha en fungerande organisation för att kunna hantera
påfrestningar där ordinarie organisation inte är tillräcklig. Planen tar hänsyn till
allvarliga händelser som ett första steg där respektive förvaltning, bolag eller
förbund genom beslut av kommunchefen kan få stöd för att klara av
händelsen.
Extraordinära händelser hanteras genom att krisorganisationen i sin helhet
agerar koncern gemensamt och höjd beredskap hanteras med i princip samma
organisation. Skillnaden mellan hantering av extraordinära händelser och höjd
beredskap är att Kommunstyrelsen har ansvaret under höjd beredskap medan
Krisledningsnämnden finns under extraordinära händelser.
Skäl till det föreslagna beslutet
I enlighet med Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser och höjd beredskap skall kommunen ha en
organisation för hantering av dessa händelser.
_____
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§ 133 Remissvar - Vattenförsörjningsplan Sölvesborgs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Olofströms kommun antar miljösamordnarens yttrande, som svar på remissen
Vattenförsörjningsplan Sölvesborgs kommun.
Bakgrund
Sölvesborgs kommun har tagit fram ett förslag till lokal vattenförsörjningsplan
och Olofströms kommun har bjudits in att lämna synpunkter på förslaget. För
att hinna med den politiska gången har medgivande lämnats om förlängning
av sista svarsdatum till 2019-09-30.
Syftet med lokala vattenförsörjningsplaner är att peka ut och skydda befintliga
och potentiella vattentäktsområden, reservvattentäkter och viktiga
vattenresurser med högre detaljeringsgrad jämfört med de regionala
vattenförsörjningsplanerna. I vattenförsörjningsplaner pekas även risker och
problemområden ut. För Blekinge län finns en regional vattenförsörjningsplan
som antagits under 2019.
Sölvesborgs kommun har identifierat betydande potentiella
dricksvattenresurser. Utifrån kriterier som kvalitet, kvantitet, användning,
befintliga skydd, sårbarhet, värde på befintliga anläggningar, aktuella och
framtida risker redovisas en prioritering av kommunens resurser. Som följd av
prioriteringen har också en kortfattad handlingsplan tagits fram.
Yttrande
Miljösamordnare Eva Johansson lämnar fölande yttrande:
Olofströms kommun anser att det är positivt att Sölvesborgs kommun har tagit
fram en lokal vattenförsörjningsplan. Dokumentet är enkelt och pedagogiskt
upplagt och blir därför lätt att läsa även om det innehåller mycket text och
fakta. De figurer som kompletterar texten är tydliga och tillför nyttig information.
I vattenförsörjningsplanen har man fokuserat på tillgängliga sötvattenvattenresurser inom sitt eget geografiska område. Man har tittat på vattenförekomster med betydligt lägre kapacitet än de som den regionala vattenförsörjningsplanen pekar ut och kan på så sätt få fler potentiella resurser att
kunna använda vid behov. Detta är positivt - men den sammantagna bilden
visar ändå upp en sårbarhet då kommunen i dagsläget saknar renodlade
reservvattentäkter och dricksvattennätet inte är sammanbundet fullt ut mellan
orterna. Man konstaterar i planen att eventuella ledningsdragningar till
grannkommunernas VA-system skulle kunna höja reservvattenkapaciteten,
men specificerar inte hur detta skulle kunna ske.
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I den regionala vattenförsörjningsplanen konstaterar man att de enskilda
kommunernas ledningsnät i högre grad behöver kopplas samman för att skapa
en robust och mindre sårbar vattenförsörjning inför framtiden. Olofströms
kommun delar Länsstyrelsens samlade bedömning från den regionala
vattenförsörjningsplanen; samverkan mellan kommunerna både inom och
utanför länet är viktig för att minska sårbarheten för regionens
vattenförsörjning. Att förse invånarna med dricksvatten är en regional fråga
som inte alltid kan lösas i varje enskild kommun. Vikten av samverkan hade
kunnat belysas tydligare i Sölvesborgs vattenförsörjningsplan. Man hade även
kunnat beskriva hur man tänker sig denna framtida samverkan.
Att avsalta havsvatten nämns i inledningen, men utreds inte närmare i planen.
För en kustkommun utan reservvattentäkter är avsaltning ett alternativ som bör
beskrivas närmare, vare sig det är en resurs som är aktuell att utnyttja eller
inte.
Olofström samarbetar med Bromölla och tar en stor del av kommunens
vattenförbrukning därifrån. Det finns en dialog om ett eventuellt uttag av
grundvatten från Bromölla för Sölvesborgs räkning där även Olofströms behov
är tillgodosedda - men detta redovisas inte i vattenförsörjningsplanen.
Årtalet 2018 återkommer på ett par platser i denna plan. Är det bara ett
misstag eller har tidsåtgången för arbetet varit så lång?
Bilaga 1 upplever vi mer som ett underlag eller arbetsmaterial som kanske inte
ens borde vara en del av planen. Färgläggningen ger ett rörigt intryck och
eftersom flera stora partier inte är färgade alls förlorar den lite av sitt värde
som vägvisare.
Bilaga 2 innehåller flera kartor som kanske inte borde spridas i alltför stor
omfattning.

_____
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§ 134 Remissvar - Klimat- och energistrategi för Blekinge
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Olofströms kommun ställer sig bakom förslaget till Energi- och klimatstrategi
för Blekinge, när de brister som påpekats har rättats till.
Bakgrund
Ny energi- och klimatstrategi kommer att finnas inför mötet med kommunstyrelsen där de brister som påpekats har rättats till.
Länsstyrelsen Blekinge har som uppdrag att främja, samordna och leda det
regionala arbetet i länet för att med ett långsiktigt perspektiv förverkliga de
nationella målen avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. En
del av det uppdraget innebär att ta fram en klimat- och energistrategi för länet.
Sista dag för remissvar är enligt begäran förlängt till 30 september.
Förbättringar och förtydliganden i strategin görs under remisstiden enligt de
förslag som bland andra Olofströms kommun med flera har kommit med. När
dessa förändringar gjorts så blir resultatet en strategi för länet som Olofströms
kommun kan ställa sig bakom och aktivt arbeta för att uppfylla.
Blekinges klimat- och energistrategi bygger på den tidigare framtagna strategin
för länet och utgår ifrån den nationella visionen om ett klimatneutralt Sverige år
2045. Ambitionen med denna revidering är att skapa ett väl förankrat och
användbart underlag till länets klimatarbete som många aktörer kan arbeta
efter. När alla drar åt samma håll skapas större kraft. Strategin har fyra
fokusområden:
 Minskad energianvändning
 Förnybar energi
 Transporter
 Engagera flera
Länsstyrelsen Blekinge vill i remissrundan särskilt ha svar på följande frågor:
1. Kan din organisation ställa sig bakom klimat- och energistrategin, helt eller
delvis? Om svaret är ja; på vilket sätt och vilka delar kan er organisation ställa
sig bakom?
2. Övriga synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade.
Yttrande
Den regionala klimat- och energistrategin behöver få ett mer långsiktigt
strategiskt innehåll och bättre struktur än remissversionen erbjuder. Olofströms
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kommun har tillsammans med länets övriga kommuner framfört konkreta
förslag på förbättringar av strategin och ett arbete med att omarbeta strategin
pågår nu hos Länsstyrelsen.
Nuläget i Blekinge bör självklart beskrivas i detta sammanhang, men fokus i en
strategi är att sträva framåt. Ett exempel: under avsnittet om solkraftens
förutsättningar beskrivs bara den goda potentialen för solenergi i Blekinge
tillsammans med vad som har gjorts de senaste åren. Istället borde det först
och främst framgå vilka strategier som finns - och bör tas fram - för att öka
andelen solkraft i Blekinge och på så sätt kunna nå Blekinges solenergimål.
Det är viktigt att den långsiktiga målsättningen i strategin enkelt kan stämmas
av vid olika tidpunkter. Eftersom klimat- och energistrategin kommer att antas
under hösten 2019 bör den inte ha alltför stort fokus på mål som ska uppfyllas
till 2020. Energi- och klimatstatistik har lång eftersläpning, men inriktningen
och huvuddelen av delmålen behöver ändå sättas längre fram i tiden.
Inom nätverket Klimatsamverkan Blekinge har diskussioner förts om vad
klimat- och energistrategin ska innehålla och vilken övergripande
målformulering som är lämplig för Blekinge. En målformulering man i nätverket
Klimatsamverkan förordat är halvering av växthusgasutsläppen vart fjärde år.
Det motsvarar nivån på den åtgärdstakt som krävs enligt länets
koldioxidbudget och är enkelt att kommunicera. Att halvera utsläppen vart
fjärde år är direkt tillämpningsbart för alla i Blekinge, för såväl kommuner,
företag som privatpersoner.
Strukturen i klimat- och energistrategin behöver bli tydligare så man tidigt ser
vilka mål och fokusområden som strategin har. I nuläget är strategin svårläst
och känns rörig. Strategin behöver även korrigeras språkligt och få en bättre
layout.
Klimat- och energistrategin är som helhet för omfattande och behöver kortas
ned. Alla exempel på åtgärder bör strykas eftersom de redan finns i bilagan
med antagna åtgärder och för att strategin ska hållas aktuell under en längre
tid än de nuvarande beslutade åtgärderna täcker in. Förslagsvis kan
nulägesbeskrivningen som görs i klimat- och energistrategin istället läggas
som en bilaga till strategin för att på så sätt få strategin kortare och mer
kärnfull.
_____
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§ 135 Miljöpristagare 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Miljöpristagare utses för år 2019. Pristagaren offentliggörs på Skördedagen
den 28 september och hålls hemlig fram till dess.
Att godkänna förslaget till redaktionella ändringar i stagar för miljöpris.
Yttrande
Olofströms kommun har delat ut miljöpris sedan 1999. Priset är instiftat för att
uppmärksamma det arbete som sker för att främja miljö och hållbar utveckling.
Som pristagare kan personer som bor och/eller verkar i kommunen utses.
Enskilda personer, företag, organisationer eller föreningar kan bli pristagare.
Priset är på 10 000:- och delas ut på Skördedagen. Nominering pågår fram till
31/8 aktuellt år. KSAU utser pristagaren - men kan även välja att inte dela ut
priset om det saknas kvalificerade kandidater.
Årets nominerade presenteras i den ordning de registrats, men i beslutet är det
alltid kandidat nummer ett som vinner. Pristagaren hålls hemlig fram till
prisutdelningen som sker på Skördedagen - i år den 28 september.
Tidigare år har priset gått till både enskilda personer, företag och föreningar
som arbetat med helt olika områden.
En förnyelse av stadgarna för miljöpriset föreslås för att förbättra språket och
för att stadgarna ska följa kommunens grafiska profil. Ansvariga för beslut av
pris är Kommunstyrelsens arbetsutskott och detta skrivs ut i stället för Agenda
21-gruppen.
_____
Delges: Miljösamordnare E.J.
Samhällsutvecklingschef Ö.H.
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§ 136 Information om luftkvalitetsmätning i Blekinge
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Varje kommun är enligt 26 § i luftkvalitetsförordningen skyldig att kontrollera så
att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inte överskrids inom kommunen.
Kommunen kan antingen sköta kontrollen på egen hand eller samverka med
andra kommuner. Genom samverkan kan kommunerna koncentrera både
kompetens och ekonomiska resurser på ett bättre sätt.
Kontroll av luftkvaliteten i Blekinge utförs i samverkan mellan kommunerna. Ett
samverkansavtal har upprättats och varje år förnyas det program som styr vad
som mäts och på vilka platser det sker. Den grupp som ansvarar för
framtagandet av mätprogram och upphandling av de tjänster som behövs är
sammansatt av miljöansvariga med kunskap om luftmätning från samtliga
kommuner och en representant från Länsstyrelsen. Samverkan sker med
Blekinge kustvatten- och luftvårdsförbund som på varje årsmöte bjuder in
någon som föreläser om luftkvaliteten i länet under det gångna året.
Varje år görs också en objektiv skattning för de ämnen som inte mäts, detta
görs från och med 2018 gemensamt för länet.
Varje kommun ansvarar för att sköta den mätutrustning som krävs för att utföra
de mätningar som mätprogrammet pekar ut. Upphandling görs för de flesta
mätningarna eftersom både specialiserad utrustning och analys på
laboratorium krävs. Men Karlskrona och Karlshamn har sedan tidigare köpt in
utrustning för att mäta partiklar och dessa tre mätstationer används också i
länets gemensamma mätprogram.
Olofströms kommun har under 2018 inte överskridit vare sig miljökvalitetsnormerna eller miljökvalitetsmålen för kvävedioxid, flyktiga kolväten eller
partiklar.
_____
Delges: Miljösamordnare E.J.
Samhällsutvecklingschef Ö.H.
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§ 137 Redovisning inventering av kommunens lokaler och
föreningslokaler
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Samhällsutvecklingsavdelningen får i uppdrag att redovisa vilka
kapitalkostnader och driftkostnader som finns för Vilshults skola.
Redovisas på KSAU den 26 november.
Yrkanden
Rolf Jönsson (C) föreslår att en redovisning ska ges om faktiska kostnader för
Vilshults skola.
Ordföranden instämmer.
Sammanfattning
Fastighetssamordnaren redovisar enligt uppdrag från kommunstyrelsens
arbetsutskott den 12 mars 2019, § 46 att inventera lokaler i kommunen och
föreningslokaler med fokus mötesplatser samt även behov av lokaler vid
beredskapsläge.
I paragrafens sammanfattning, KSAU § 46/2019, står även följande:
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

12(17)

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 138/2019

KS 2019/1967

§ 138 Godkännande av ansökan för projektet Heja Integration 2.0
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Ansökan godkänns och skickas in till Asyl-, migrations- och integrationsfonden
med projektnamnet Heja Integration 2.0.
Sammanfattning
Bodil Nilsson EU-samordnare redovisar vid mötet.
En EU-ansökan har upprättats till Asyl-, migrations- och integrationsfonden
med projektnamnet Heja Integration 2.0. Projektet är en samverkan mellan
samtliga kommunala förvaltningar och det kommunala näringslivsbolaget i
Olofströms kommun. Projekttid 2020-01-01 – 2022-06-30.
Projektets målgrupp är tredjelandsmedborgare bosatta i Olofströms kommun.
Projektets syfte är att utveckla rutiner, strukturer och aktiviteter som omfattar
arbetsförberedande, sociala och hälsorelaterade åtgärder för en effektiv
integration där såväl vuxna som ungdomar i målgruppen får egenmakt, känner
delaktighet och tillhörighet.
Projektets övergripande mål är att utveckla åtgärder och verktyg som
påskyndar och främjar integrationen av tredjelandsmedborgare i Olofström så
att utbildningsresultat i svenska språket förbättras samt en ökning av både
sysselsättningsgrad och deltagande i samhällslivet i Olofström.
Projektmål:




Utveckla Olofströmstrappan, 1 nytt lokalt verktyg för integration
av tredjelandsmedborgare
435 personer deltar i nya åtgärder som främjar integrationen i
Olofströms Kommun

Projektet är indelat i 4 delmål:
• Delmål 1: Projektstyrning & utveckling av en ny samverkansstruktur,
Olofströmstrappan
•

Delmål 2: Livet i Olofström

•

Delmål 3: Lokal arbetsmarknad

•

Delmål 4: Ung integration 2.0

Total budget: 17 491 850 kr varav 13 118 888 kr är medfinansiering från AMIF
(75%). Övrig medfinansiering av projektet sker huvudsakligen genom egen
personal inom Olofströms kommun och Olofströms Näringsliv AB som arbetar i
projektet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-17

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13(17)

Protokoll

14(17)

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 139/2019

KS 2017/1512

§ 139 Information om Holjegården
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Samhällsutvecklingsavdelningen får i uppdrag att redovisa följande:
1. Pris på det underlag som finns för Holjegården med 76 platser, samt
underlag för utökning med ytterligare 14 platser.
2. Kostnad för att riva Holjegården.
3. Redovisa kostnad och alternativa platser för nybyggnation av 90
boendeplatser med traditionellt boende samt småhus med 8-10
boenden i varje huskropp. Även titta på den tomt som SPF och PRO
har utpekat som ett alternativ till att bygga på.
4. Återrapportering till KSAU den 26 november 2019.
Reservation
Rolf Jönsson (C) och Max Nielsen (SD)
Yrkanden
Rolf Jönsson (C) yrkar på att underlag för Holjegården inte ska redovisas.
Ordföranden yrkar på att redovisning av kostnad ska göras för Holjegården
med 76 platser samt underlag för utökning med ytterligare 14 platser.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Sammanfattning
Ärendet redovisas av samhällsutvecklingschef Ö.H., fastighetssamordnare
A.B., Vd Olofströmshus AB M.Ö. samt socialförvaltningschef C.M.
Samhällsutvecklingschefen informerar att han har börjat ta in underlag och
kostnader från olika aktörer, som har byggt äldreboenden.
Vd för Olofströmshus informerar att 3 informationsmöten har genomförts under
våren/sommaren i samråd med socialförvaltningen och politiker. Där man har
utgått från maxantalet på Holjegården, som är 76 personer.
Socialförvaltningschefen informerar att underlag har lämnats till Olofströmshus
efter behovet som finns och behovet är 90 platser. Det ryms endast 76 platser
totalt på Holjegården. Behovet är stort för demensboende. Tanken var tidigare
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att personal från hemtjänsten skulle ha plats på Holjegården också, men efter
det att Klinten har frilagts håller detta på att utredas om hemtjänsten kan vara
på Klinten.
Pensionärsföreningar har föreslagit andra platser i kommunen för ett äldreboende.
_____
Delges: Vd OHAB Michael Örknér
Socialförvaltningschef C.M.
Samhällsutvecklingschef Ö.H.
Fastighetssamordnare A.B.
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KSAU § 140/2019

KS 2018/1221

§ 140 Avsiktsförklaring - Sydostlänken
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom intressentgruppens intention att bilda ett
bolag som blir huvudman i det fortsatta arbetet med att säkra en tidig byggstart
för järnvägen mellan Olofström och Blekinge kustbana.
Bolaget ingår ett samarbete av typen Joint venture/PPP (private public
partnership) med ett av landets största entreprenadföretag. Inledningsvis
kommer bolaget att arbeta för att regeringen tillåter byggnation av sträckan
med ny teknik och med kreativa lösningar även för markfrågan och
planprocessen.
Sammanfattning
Trafikverket bedömer en trolig byggstart för sydostlänken till tidigast 2027–28
med anledning av att objektet inte är fullt finansierat, och förutsatt att
resterande medel aviseras i kommande plan samt det inte framkommer något
annat i inriktningen till ny planperiod från regeringen. Den regionala
utvecklingen med näringslivet i spetsen behöver dock Sydostlänken betydligt
tidigare än så.
Intressentgruppen har efter många års arbete starkt bidragit till att
Sydostlänken nu efter regeringsbeslutet från juni 2018 äntligen är med i
nationella infrastrukturplanen. Gruppens möjlighet att påverka Trafikverket till
en tidigareläggning av byggstarten bedöms dock som små.
Lösningen består i att bygga järnvägen av prefabricerade betongelement vilket
är både snabbare och billigare än vanlig banvall. Större delen av sträckan kan
på det sättet byggas på pelare. Sträckan kan påbörjas 2022 och tas i bruk
2025 till lägre kostnad än den Trafikverket har beräknat. Anläggningen kan i
sedvanlig ordning förskotteras.
Genom att bilda ett bolag av typen Joint venture/PPP med en stark part finns
helt nya möjligheter. Genom att presentera en kreativ lösning på både
planering och genomförande ökar chansen för att väcka intresse och få gehör
för ett sådant upplägg hos regeringen/departementet.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Att bilda bolag för att stärka positionerna är inget nytt, det har gjorts för bl.a.
Ost- länken, Europakorridoren och Norrbottniabanan. Att ingå i ett Joint
venture upp- lägg som beaktar grundläggande principer för kommunal
verksamhet förefaller vara möjligt enligt kommunallagen. Det bör då även gälla
för regionerna. Förslaget att presentera en annan lösning än den traditionella
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är möjligt då andra tekniker att bygga järnväg har utvecklats i modern tid. Att
ett av landets största entreprenadföretag har visat intresse för Sydostlänken är
att det är ett väl avgränsat och lagom stort projekt som kan visa att konceptet
håller även i Sverige. Fördelarna som finns i en enklare planering, snabbare
produktion och till minskad kostnad talar för att det även kan intressera
regeringen och Trafikverket. Även ur deras perspektiv kan just Sydostlänken
vara ett ändamålsenligt projekt.
Skäl till det föreslagna beslutet
Intressenternas uppslutning bakom avsiktsförklaringen är avgörande för att
arbetet med byggandet av Sydostlänken kan gå vidare.

_____
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