Protokoll

1(19)

Sammanträdesdatum
2020-01-14

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Plats och tid

Kommunhuset lokal Olofström,

Beslutande

(S)
(S)
(C)
(S)
(SD)

Övriga deltagande

Iréne Robertsson kommunchef
Ann-Sofie Belec sekreterare
Anna Blissing fastighetssamordnare §§ 1-3
Öjvind Hatt samhällsutvecklingschef §§ 1-3, 11
Camilla Munther socialförvaltningschef §§ 1-3, 7-8
Pernilla Andersson adm.chef/ekonom soc.förv. §§ 1-3, 7-8
Nadine M. Lindhe alkoholhandläggare Blekinge Väst § 4
Anna Dahlqvist miljöinspektör Miljöförbundet § 4
Sara Holmgren miljöinspektör Miljöförbundet § 4
Mikael Särnevång inköpssamordnare §§ 5-6
Per-Ola Svensson Vd OKAB § 9
Jesper Andersson GiS-samordnare KLF/SBVT § 9
Per Fremark Vd SBVT § 9
Patrik Håkansson utbildningsförvaltningschef § 10
Fredrik Ingstorp planarkitekt § 11
Anna Grönlund fysisk planerare § 11

Utses att justera

Annika Sjöstedt (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2020-01-20

Sekreterare

.....................................................................................
Ann-Sofie Belec

Ordförande

.....................................................................................
Morgan Bengtsson

Justerande

.....................................................................................
Annika Sjöstedt

2020-01-14

Kl. 08:30-11.35

Morgan Bengtsson
Sandra Danielsson
Rolf Jönsson
Annika Sjöstedt
Tommy Holmgren ersätter Max Nielsen

Paragraf 1-13

ANSLAGSBEVIS
Justerat protokoll finns på kommunledningsförvaltningen och har tillkännagivits på www.olofstrom.se .

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-01-14
Datum för anslags
2020-01-21
Datum för anslags
nedtagande
uppsättande

2020-02-12

Underskrift: Ann-Sofie Belec ...........................................................................

Protokoll

2(19)

Sammanträdesdatum
2020-01-14

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Ärendelista
Sid
§ 1 Information om ombyggnad på Klinten för samlokalisering av hemtjänst
och hemsjukvård ...........................................................................................3
§ 2 Information - ombyggnad socialförvaltningens lokaler ....................................4
§ 3 Redovisning av driftkostnader mm för Vilshults skola .....................................5
§ 4 Information om tillsynsplan för serveringstillstånd Olofströms kommun
2020 ..............................................................................................................6
§ 5 Val av leverantör - persontransporter ..............................................................7
§ 6 Val av leverantör – verkstadstjänster ..............................................................8
§ 7 Taxor och avgifter 2020 - Avgift för den enskilde vid vård utanför hemmet ....9
§ 8 Taxor och avgifter 2020 - Revidering rörande definition av varaktighet
gällande långvarig psykiatrisk diagnos .......................................................10
§ 9 Godkännande av befintliga verksamhetsområden för VA .............................11
§ 10 Motion - Policy gällande huvudduk i skola, förskola och fritids - Patrik
Krupa (M) ....................................................................................................12
§ 11 Lägesrapport januari 2020 - Ny översiktsplan för Olofströms kommun .......15
§ 12 Val av ytterligare ledamöter till kommunala funktionsstödsrådet
(föreningarnas ledamöter) ...........................................................................16
§ 13 Revidering av styrdokument för SBVT, Skåne Blekinge Vattentjänst AB,
extra ärende ................................................................................................18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

3(19)

Sammanträdesdatum
2020-01-14

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 1/2020

KS 2019/675

§ 1 Information om ombyggnad på Klinten för samlokalisering av
hemtjänst och hemsjukvård
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Byggnadsarbete för etapp 1 sätter igång snarast. Etappen innefattar rum för
chefsadministrationen hemsjukvård, seniorkonsulten, personalrum och matsal.
Fastighetssamordnaren tar kontakt med Olofströmshus AB.
Sammanfattning
Fastighetssamordnare Anna Blissing redovisar ärendet.
Möte med socialförvaltningen hölls den 13 januari, för att sammanställa de
sista lösningarna och åstadkomma nödvändiga basfunktioner så kostnadseffektivt som möjligt. Därefter kan upphandlingsunderlag tas fram och
processen komma igång. Byggnadsarbetet delas in i 3 etapper, med start av
etapp 1 omgående.
Förväntad kostnad: Betydligt mindre än det antal miljoner som varit på tal om
tidigare (ca 12 mkr), men hur mycket går inte att säga säkert förrän anbuden
kommit in.
_____
Delges: Fastighetssamordnare A.B.
Samhällsutvecklingschef Ö.H.
SN
OHAB
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 2/2020

KS 2019/675

§ 2 Information - ombyggnad socialförvaltningens lokaler
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Fastighetssamordnare Anna Blissing informera i ärendet.
Planlösningen är klar för ombyggnad av socialförvaltningens lokaler.
Olofströmshus ska projektera tekniska detaljer (ventilation, el mm) och ta fram
en kalkyl för entreprenaden och utifrån den ta fram hyresjusteringar. Antalet
arbetsplatser är i ritad planlösning 64.
Folktandvården har gett klartecken för en lösning där de får en egen hiss, så
projektledaren på Olofströmshus ska ha ett möte med Folktandvården och
socialförvaltningen så snart som möjligt för att synka inför genomförandet av
ny planlösning. Socialförvaltningen kommer att få en mycket säkrare
arbetsmiljö med egen personalingång, kontorsdel separerad från samtalsrum
med egen reception och brukarentré.
Förväntad kostnad: Betydligt mindre än det antal miljoner som varit på tal
tidigare (25 mkr), men hur mycket går inte att säga säkert förrän underlag
finns.
_____
Delges: Fastighetssamordnare A.B.
Samhällsutvecklingschef Ö.H.
SN
OHAB
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 3/2020

KS 2018/2553

§ 3 Redovisning av driftkostnader mm för Vilshults skola
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Samhällsutvecklingsavdelningen får i uppdrag att ta fram en
fastighetsvärdering för Vilshults skola.
I övrigt tas informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Fastighetssamordnare Anna Blissing redovisar ärendet vid mötet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2019-09-17, § 137 samhällsutvecklingsavdelningen uppdraget att redovisa vilka kapitalkostnader och driftkostnader
som finns för Vilshults skola. Uppdraget gavs när inventering av kommunens
lokaler och föreningslokaler redovisades.
Summa utgifter 922 tkr i årsbudgeten 2019, utfallet blev 823 tkr 2019.
Årsbudget inför 2020 är beräknad till 477 tkr.
_____
Delges: Samhällsutvecklingschef Ö.H.
Fastighetssamordnare A.B.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 4/2020

KS 2019/2470

§ 4 Information om tillsynsplan för serveringstillstånd Olofströms
kommun 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Alkoholhandläggare Nadine Millbourn Lindhe informera vid mötet tillsammans
med miljöinspektörerna Anna Dahlqvist och Sara Holmgren.
Kommunchef Iréne Robertsson har delegation från kommunstyrelsen att
underteckna tillsynsplanen i enlighet med ”Olofströms kommuns riktlinjer för
servering och försäljning av alkoholhaltiga drycker”, som är reviderad av KS
2015-02-24, § 34. Tillsynsplanen för år 2020 har upprättats av miljöförbundets
miljöinspektörer Anna Dahlqvist och Sara Holmgren i samråd med
alkoholhandläggare Nadine M. Lindhe.
Enligt alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta tillsynsplan som
lämnas till Länsstyrelsen, som är regional tillsynsmyndighet i landet.
Tillsynsplanen ska innehålla uppgifter om antal tillsynsbesök, inriktning och
uppföljning.
Tillsynen innebär en kontroll av att restaurangens alkoholservering sker i
enlighet med det utfärdade tillståndet och att den inte bryter mot gällande lag.
Tillsynsbesöken ska tidsmässigt utföras i enlighet med restaurangernas
verksamhet. Detta innebär att arbetstid föreläggs både dag, kväll och natt
under såväl vecko- som helgdagar. Tillsynsbesök ska aldrig genomföras av en
enskild inspektör utan alltid tillsammans med en annan inspektör,
tillsynsmyndighet eller annat av närmsta chef utsett biträde (undantag
förekommer vid lunchservering). Alkoholhandläggare ska medverka vid minst
fyra tillsynstillfällen per år.
Bedömning av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning
hos gästerna och kontroll av att minderåriga inte serveras alkohol är viktiga
delar av den yttre tillsynen. Huvudinriktningen ska vara tillsyn av ordning och
nykterhet samt åldersgräns. Tillsynen omfattar även kontroll av matutbud och
att marknadsföring av alkoholdrycker på serveringsstället och i dess
omedelbara närhet sker på ett måttfullt sätt.
_____
Delges: Alkoholhandläggare N.M.L.
Miljöinspektör A.D.
Miljöinspektör S.H.
Justerandes signatur
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KSAU § 5/2020

KS 2019/2395

§ 5 Val av leverantör - persontransporter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Anbud nr 3 antas för del A.
Anbud nr 3 antas för del B.
Sammanfattning
Nuvarande leverantör
• Håkanssons Taxi Special
Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande
Kontraktstid: 2020-07-01 – 2025-06-30 med option på 1 år

_____
Delges: Inköpssamordnare M. S.
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KSAU § 6/2020

KS 2019/2396

§ 6 Val av leverantör – verkstadstjänster
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Upphandlingen avbryts på grund av bristande konkurrens.
Sammanfattning
Nuvarande leverantörer
• Ekne Gård Mark & Entreprenad
• Sällströms Bil
Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande
Avtalstid: 2020-02-01 – 2022-01-31 med option på 2 år

_____
Delges: Inköpssamordnare M.S.
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 7/2020

KS 2019/2461

§ 7 Taxor och avgifter 2020 - Avgift för den enskilde vid vård
utanför hemmet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Ersättning tas ut för uppehälle från vuxna personer som får vård eller
behandling i HVB-hem eller familjehem med högst 80 kr per dag med stöd av
8 kap 1 § SoL samt 6 kap 1 § socialtjänstförordningen.
Beslutet gäller i ett år för att sedan omprövas.
Sammanfattning
Socialnämnden skall varje år fatta beslut om ersättning för uppehälle från
vuxna personer vid vård eller behandling i HBV- eller familjehem. Avgiften kan
tas ut om personen har ekonomi, såsom sjukersättning, pension eller lön.
Socialtjänsten kan ta ut en ersättning på högst 80 kr per dag. Beslutet om
ersättning måste tas årligen i likhet med andra avgifter som tas ut av enskilda
personer.
Socialnämnden ska, efter prövning av den enskildes ekonomiska
förutsättningar, ta ut ersättning för uppehälle från vuxna personer vid vård eller
behandling i HVB-hem eller familjehem.
Beslutsförslag
Socialnämnden har kommit in med följande förslag till kommunfullmäktige:
Med stöd av 8 kap 1 § SoL samt 6 kap 1 § socialtjänstförordningen, ta ut
ersättning för uppehälle från vuxna personer som får vård eller behandling i
HVB-hem eller familjehem med högst 80 kr per dag. Beslutet gäller i ett år för
att sedan omprövas.

_____
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KSAU § 8/2020

KS 2019/2462

§ 8 Taxor och avgifter 2020 - Revidering rörande definition av
varaktighet gällande långvarig psykiatrisk diagnos
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Definitionen av långvarig psykiatrisk diagnos ändras från 2 år till 1 år i
regelverket kring taxor och avgifter för boendestöd av mobilt team inom
socialpsykiatrin.
Därmed ändras texten i taxor och avgifter 2020 som antogs av fullmäktige
2019-12-02, § 148 enligt ovan för socialnämnden.
Sammanfattning
Socialnämnden har vid sammanträde 2019-11-20, § 154 hanterat ärendet.
I de av socialnämnden antagna riktlinjerna för funktionsstöd och socialpsykiatri
definieras långvarig psykiatrisk diagnos en minst årslång historia av påtaglig
aktivitetsbegränsning, eller en prognostisk bedömning om förutsedd sådan
begränsning under en minst årslång period.
Mot denna bakgrund föreslås en revidering av antagna taxor och avgifter 2020
av KF 2019-12-02, § 148 (SN § 123/19) för socialnämnden avseende avsnittet
Boendestöd av mobilt team enligt nedan:
”Personer med långvarig psykisk diagnos (mer än 1 år) som får boendestöd i
form av handledning och hjälp att klara sin dagliga livsföring själv men som
själv deltar vid städning, matlagning etc. betalar ingen hemtjänstavgift.
Avgiften för hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm, biståndsbedömd
trädgårdshjälp kan dock aldrig uppgå till mer än 2 125 kr (2 089 kr).”
_____
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KSAU § 9/2020

KS 2019/2578

§ 9 Godkännande av befintliga verksamhetsområden för VA
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdaterade kartor över befintliga VA-verksamhetsområden godkänns.
Sammanfattning
Styrelsen för Olofströms Kraft AB har översänt uppdaterade kartor över
befintliga verksamhetsområden för VA för godkännande av fullmäktige.
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet
för människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i
ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse.
Kommunen ska bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten
eller vattentjänsterna behöver ordnas. Detta enligt lagen om allmänna
vattentjänster 2006:412, § 6.
Vid KSAU 2018-12-04 presenterades ”Det livsviktiga vattnet-VA strategi för
Olofströms kommun” och då beslutades att miljösamordnaren på Olofströms
kommun i samarbete med SBVT skulle uppdatera VA-verksamhetsområden
för Olofströms kommun. Det är detta som nu har genomförts.
Fastigheter som idag är anslutna till kommunalt VA införlivas i respektive
verksamhetsområde samt att enstaka fastighet som ej har kommunalt VA,
men ligger i nära anslutning till befintligt verksamhetsområde införlivas för att
kunna anslutas efter ansökan från fastighetsägaren.

_____
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Kommunstyrelsens
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KSAU § 10/2020

KS 2019/1994

§ 10 Motion - Policy gällande huvudduk i skola, förskola och fritids
- Patrik Krupa (M)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Första att-satsen i motionen avslås och
andra att-satsen anses besvarad med följande:
Hela skolans värdegrund bygger på alla människors lika värde vilket innefattar
jämställdhet och jämlikhet mellan könen. Detta innebär att skolan, oaktat
skolform, inte kan nöja sig med att informera utan måste arbeta aktivt med
frågan.
Sammanfattning
Följande motion har lämnats in av Patrik Krupa (M) och lämnades in
2019-09-17.
”Huvudduk eller så kallad ”slöja”, är ett kontroversiellt plagg. Ett plagg som
bärs nästan uteslutande av muslimska kvinnor, men även flickor, så pass små
som i förskoleåldern. Huruvida det är ett modeplagg som historiskt sett
användes och används fortfarande för att komplettera ”outfiten” eller ett plagg
vars syfte döljs i de patriarkala strukturer som råder i en del länder - den
skillnaden råder det delade meningar om. Dessutom debatteras det mycket
ifall den s.k. slöjan är en religiös symbol eller en sexualiserande,
könsdiskriminerande och kontrollerande symbol för männens makt över
kvinnor och flickor. Idag arbetar många kvinnor med ursprung i muslimska
länder med att upplysa oss i denna fråga. Exempelvis Sara Mohammad som
leder organisationen - Glöm aldrig Pela och Fadime.
https://www.facebook.com/RiksorganisationenGAPF/
Eller den nyligen sparkade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh för sina
synpunkter i frågan, som också är grundaren av gräsrotsrörelsen - Varken
hora eller kuvad.
https://www.facebook.com/VarkenHoraEllerKuvad/
De om några har verkligen upplevt den s.k. hederskulturen och vet slöjans
kontrollerande samt förtryckande betydelse (jag vill understryka att det finns
absolut ingen heder i att begränsa kvinnor och flickor, kontrollera dem och
förtrycka dem).
Vi Moderater vill att alla kvinnor och flickor ska känna och uppleva samma
frihet som män och pojkar gör, varje dag i alla situationer. Att säga som det i
vissa debatter påpekas att flickor så små som i förskoleålder själva vill bära
slöja, att kvinnor själva väljer slöja som en del av modet är befängt. Att slöjan
dessutom begränsar kvinnor och flickor att vara fria råder det ingen tvekan om
Justerandes signatur
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längre! Slöjan är en kontrollsymbol som av de muslimska prästerna fått hög
religiös status som de till varje pris vill skydda och bevara.
Därav de så kallade hedersmorden, balkongflickor, bortförande av flickor för
giftermål utomlands, könsstympning m.m. m.m.
Förtrycket mot kvinnor tar aldrig slut och slöjan bidrar inte till integreringen i det
svenska samhället, den bidrar snarare till segregering och isolering.
Moderaterna har nyligen lyft frågan nationellt och föreslagit en utredning kring
slöjans plats i den svenska skolan. Vi går ett steg längre och lägger ett skarp
förslag. Vi anser att flickor i skolan, förskolan och fritids ska vara förskonade
från denna patriarkala maktsymbol.
Vi anser också att personal i ovan nämnda verksamheter är en förebild för
dessa flickor.
Personal iklädd huvudduk (slöja) är inte den förebild som vi anser att flickor
ska se upp till i ett jämlikt, demokratiskt samhälle som Sverige är!
Därför föreslår vi följande:
Att: Olofströms kommun tar fram en policy där det tydligt framgår att alla
former av huvudduk, samt alla andra religiösa - synliga symboler inte är
godtagbara att bära inom förskolans, skolans och fritids väggar.
Att: Aktivt och kontinuerligt informera föräldrar och vårdnadshavare om policyn
i Olofströms kommun samt att aktivt informera om jämställdheten och
jämlikheten som råder mellan könen enligt lag i Sverige.”
Yttrande
Utbildningsnämnden, UBN § 103/2019 har hanterat ärendet och lämnat
följande beslutsförslag och yttrande.



avslå första att-satsen och
att andra att-satsen anses besvarad med följande: Hela skolans
värdegrund bygger på alla människors lika värde vilket innefattar
jämställdhet och jämlikhet mellan könen. Detta innebär att skolan,
oaktat skolform, inte kan nöja sig med att informera utan måste arbeta
aktivt med frågan.

Elever
Det är inte möjligt att införa ett generellt förbud av huvuddukar eller religiösa
symboler. I Skolverkets PM angående Elever med heltäckande slöja i skolan,
bilaga 1. Gör Skolverket nedanstående bedömning:
”Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är
att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda elevers val av klädsel och
liknande, särskilt när det är fråga om religiöst betingade uttryck.
Justerandes signatur
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Religionsfriheten, och därmed rätten att bära religiös klädsel, är skyddad
genom regeringsformen, europakonventionen och diskrimineringslagen.
Generella förbud mot heltäckande slöja utan att ta hänsyn till de specifika
förutsättningarna för deltagandet är inte tillåtet. Det finns dock möjligheter att i
ett enskilt fall förbjuda elever att bära heltäckande klädsel, vilket framgår av
förarbetena till diskrimineringslagen. (6) Där anges att detta gäller när klädseln
i enskilda fall väsentligt skulle försvåra kontakten och samspelet mellan lärare
och elever eller medföra särskilda risker vid laborationer eller liknande
övningar. Ett avsteg från diskrimineringsförbudet bör emellertid i ett sådant
sammanhang motiveras av ett syfte som ligger inom ramen för verksamhet
som regleras i skollagen.”
För symboler samt märken kan inte huvudmannen införa några generella
förbud då det strider mot yttrandefriheten. Religiösa symboler kan sorteras in
under klädsel och liknande i stycket ovan.
Anställda
Det finns enligt Draftit* inte någon dom från Arbetsdomstolen som närmare
belyser frågan, däremot har EU-domstolen gett grönt ljus för arbetsgivare
att förbjuda synliga religiösa symboler i arbetslivet om starka motstående
intressen gör sig gällande. Ett starkt motstående intresse kan vara om
anställda helt döljer sitt ansikte så att barnet/eleven inte ser vederbörande, då
vi inte enbart kommunicera med röst utan även med kroppsspråk och
ansiktsuttryck.
Hela skolans värdegrund bygger på alla människors lika värde vilket innefattar
jämställdhet och jämlikhet mellan könen. Detta innebär att skolan, oaktat
skolform, inte kan nöja sig med att informera utan måste arbeta aktivt med
frågan.
*Skolledningsstöd samt juridiskt stöd för utbildningsförvaltningen i Olofström

_____
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KSAU § 11/2020

KS 2018/1737

§ 11 Lägesrapport januari 2020 - Ny översiktsplan för Olofströms
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Fredrik Ingstorp planarkitekt redovisar tillsammans med Anna Grönlund fysisk
planerare och Öjvind Hatt samhällsutvecklingschef.
Översiktsplanens innehåll är reglerat i Plan- och bygglagen. Utifrån det
anpassas en ny ÖP till aktuell omvärldsanalys och politisk viljeinriktning.
Statistik, krav, regler, mål och program som har tillkommit sedan gällande ÖP
antogs ska vägas in.
Arbetsgruppen har tagit fram ett utkast till ”Utvecklingsstrategikarta” och
”Användningskarta”. En tredje karta som visar värden och hänsyn är på gång.
Arbetsgruppen har även tagit fram förslag på nya definitioner av vad som ingår
i olika kategorierna för mark- och vattenanvändning på kartan.
”Utvecklingsstrategikartan” belyser kommunens utveckling övergripande, i
stråk, noder och områden. Kartan används även till att visa viljeinriktning på
lång sikt, bortom användningskartans genomförandeperiod. Fokus är på
bebyggelse samt infrastruktur för kommunikationer, grönska och vatten.
”Användningskartan” visar föreslagen användning av mark, vatten och
bebyggelse för hela kommunen. I arbetet har gällande ÖP (2012) analyserats.
Vissa ytor föreslås få en ändrad användning. Definitioner för hur mark och
vatten bör användas, utvecklas och bevaras behöver förnyas. Det gäller även
för befintlig bebyggelse.
Beräknad tid för samråd av förslag till ny ÖP är hösten 2020. Förtroendevalda,
kommunens förvaltningar, utvalda referensgrupper, Länsstyrelsen Blekinge
och andra särskilt berörda myndigheter ska innan dess ges möjlighet att
påverka förslaget.
_____
Delges: Planarkitekt F.I.
Fysisk planerare A.G.
Samhällsutvecklingschef Ö.H.
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§ 12 Val av ytterligare ledamöter till kommunala
funktionsstödsrådet (föreningarnas ledamöter)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja nedanstående ledamöter
som representanter för Neuro samt Autism- och Aspergersföreningen för
kalenderåren 2020-2021 respektive 2020-2022.
Sammanfattning
Enligt uppdraget för det kommunala funktionsstödsrådet som
kommunstyrelsen beslutat om ska målgruppens ledamöter (i detta fall
personer med funktionsvariationer) väljas in. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har enligt kommunstyrelsens beslut delegation på val av målgruppens
ledamöter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om val av målgruppens
representanter på sammanträdet den 26 november 2019. I tjänsteskrivelsen
för ärendet framgick det att Neuro inte hade hittat en representant som kunde
sitta med i funktionsstödsrådet. Under föredragningen av ärendet på
arbetsutskottets sammanträde framgick det att Autism- och
Aspergersföreningen kommer vilja göra någon form av ändring gällande sin
representation.
Neuro har kommit in med förslag till ledamot, och Autism- och
Aspergersföreningen föreslår ytterligare en ledamot.
Nedan finns en sammanställning på samtliga ledamöter; dels de som
arbetsutskottet beslutade om den 26 november 2019, dels de två nya som
föreslås väljas in för Neuro respektive Autism- och Aspergersföreningen
(dessa två är markerade i kursiv stil).
Ledamöterna sitter på mandatperiod på två kalenderår. Ledamöterna ersätts
med nya eller väljs om efter varje mandatperiod. Allra första gången
ledamöterna väljs ska hälften antal ledamöter ha en mandatperiod på tre
kalenderår (vid ojämnt antal ledamöter sker avrundning nedåt). Detta för att
inte hamna i ett läge där alla ledamöter byts ut vid första mandatsperiodens
slut. Hänsyn har tagits till detta i och med arbetsutskottets val av de två nya
ledamöterna.
SRF / Synskadades Riksförbund
Jan-Åke Hansson, ordinarie ledamot, mandatperiod 2020-2021
HRF / Hörselskadades Riksförbund
Anita Sandberg, ordinarie ledamot, mandatperiod 2020-2022
Gunvor Nielsen, ordinarie ledamot, mandatperiod 2020-2021
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Kerstin Andréasson, ersättare, mandatperiod 2020-2021
DHR / Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Nils-Åke Nielsen, ordinarie ledamot, mandatperiod 2020-2022
Reumatikerföreningen
Olle Jönsson, ordinarie ledamot, mandatperiod 2020-2021
Åsa Moberg Axelsson, ersättare, mandatperiod 2020-2021
FUB / För Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna
Birgitta Sigvant, ordinarie ledamot, mandatperiod 2020-2022
Autism- och Aspergersföreningen
Annika Stjärnkvist, ordinarie ledamot, mandatperiod 2020-2021
Ingrid Lindén, ordinarie ledamot, mandatperiod 2020-2021
Attention
Annika Stjärnkvist, ordinarie ledamot, mandatperiod 2020-2021
NSPH / Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Annika Stjärnkvist, ordinarie ledamot, mandatperiod 2020-2022
Neuro
Weine Andersson, ordinarie ledamot, mandatperiod 2020-2022
_____
Delges: Kvalitetsstrateg A.S.
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§ 13 Revidering av styrdokument för SBVT, Skåne Blekinge
Vattentjänst AB, extra ärende
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Att godkänna ändringarna i bolagsordningen
Att godkänna aktieägaravtal och
Att godkänna ägardirektiv,
Att uppdra till stämman för Olofströms Kraft att besluta om aktieägaravtal samt
ägardirektiv.
Ovanstående dokument kräver för giltighet att samtliga ägare fatta beslut om
att godkänna ändringar i bolagsordningen samt beslutar om aktieägaravtal och
ägardirektiv enligt ovan bilagda dokument.
Sammanfattning
Skåne Blekinge Vattentjänst AB; SBVT, är ett gemensamt driftbolag vars
uppgift är att drifta vatten och avlopps anläggningar i Bromölla, Olofström,
Osby och Östra Göinge. SBVT ägs av Bromölla Energi & Vatten AB,
Olofströms kraft AB, Osby Kommun och Östra Göinge Kommun. Bolaget
bildades 2013.
Syftet med att bilda ett gemensamt driftbolag var att skapa en effektiv,
kompetent och uthållig organisation för drift av delägarnas respektive VAanläggningar.
Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 53 000 invånare och ca 14 000
kunder/hushåll är anslutna till de vatten- och avloppsanläggningar som SBVT
sköter. Här ingår, förutom över 200 mil VA-ledningar, 18 vattenverk och 15
avloppsreningsverk. Bolaget har sitt huvudkontor i Bromölla.
Det har nu gått drygt 6 år sedan bolaget bildades och en översyn har skett av
de styrdokument som reglerar bolagets verksamhet och styrning.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv är uppdaterade efter gällande
lagstiftning.
Bolagsordning Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Bolagsordningen reglerar bolagets uppdrag och ändamål. Bolagsordningen
ska bla. innehålla antal styrelseledamöter och antal aktier samt bolagets
räkenskapsår. Texten är förändrad vad gäller möjlighet att utse en särskilt
sakkunnig ledamot utöver respektive kommuns val av ledamot och suppleant
om behov finns, se § 6.
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Under § 2 är texten justerad till att ”Bolaget skall vidare bistå ägarna i VAfrågor inom huvudmännens ansvarsområde” jmf med nu gällande
bolagsordning där det står att Bolaget ska bedriva konsultverksamhet.
Bolagsordningen har kompletterats med en punkt som gäller firmateckning §
14 samt inspektionsrätt § 16.
Aktieägaravtal avseende Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Aktieägaravtalet reglerar förhållandet mellan de fyra ägarna och syftar till att
tydliggöra och underlätta samarbete mellan ägarna och styrning av det
gemensamma bolaget SBVT.
Avtalet ingick under den period när bolaget bildades och har nu uppdaterats
att avse det befintliga bolaget, samt anpassat till de förändringar som gjorts i
bolagsordningen gällande antal ledamöter.
Ordförande väljs för ett år i sänder och kan väljas för ytterligare ett år.
Avtalstiden är justerad så att avtalet gäller till och med 2025 och förlängs
löpande med fem år om avtalet inte sägs upp senast 24 månader innan
avtalets utgång.
Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Ägardirektiv kompletterar bolagsordning och gällande lagstiftning.
Ägardirektivet har kompletterats med punkt 2 Bolaget som en del av den
kommunala organisationen, punkt 3 Kommunens direktivrätt samt punkt 4
Kommunens ledningsfunktion.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna ändringarna i bolagsordningen
Att godkänna aktieägaravtal och
Att godkänna ägardirektiv,
Att uppdra till stämman för Olofströms Kraft att besluta om aktieägaravtal samt
ägardirektiv.
Ovanstående dokument kräver för giltighet att samtliga ägare fatta beslut om
att godkänna ändringar i bolagsordningen samt beslutar om aktieägaravtal och
ägardirektiv enligt ovan bilagda dokument.

_____
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