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KSAU §

§ 80 Ändring i dagordningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Ändringen av dagordningen godkänns.
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att ärendet ”Reduktion av hyra Nebbebodagården” tas ur
dagordningen (nr 85) och tas upp på det extrainsatta mötet med krisledningsnämnden, som är efter det att arbetsutskottets möte är klart.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är personunion med Krisledningsnämnd.
_____
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KSAU § 81/2020

KS 2018/1737

§ 81 Lägesrapport maj 2020 - Ny översiktsplan för Olofströms
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Anna Grönlund fysisk planerare redovisar ärendet tillsammans med Fredrik
Ingstorp och Öjvind Hatt samhällsutvecklingschef.
Samråd inför arbetet med ny Översiktsplan, ÖP har genomförts där flera dialoger har hållits med förvaltningar och bolag där man har haft workshops. Dialog
har även förts med Länsstyrelsen Blekinge.
I samrådshandlingarna ingår bl.a. Behov och inriktning, lokalisering och kartor,
definition användning, värden och hänsyn,
I slutet av 2020 är det tänkt att samrådshandlingarna ska vara klara för Översiktsplanen.
Avvägningar ska tas för Verksamhetsytor (industrier, företag), LIS landsbygdsutveckling i strandnära lägen, vindbruk, effektiv och hållbar markanvändning.
Arbetet fortsätter med att hämta in kunskapsunderlag, kartor, dialog internt &
externt, ställningstaganden, vägledning, Miljöbedömning MKB och planera
samråd.

_____
Delges: Fysisk planerare A.G.
Planarkitekt F.I.
Samhällsutvecklingschef Ö.H.
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KSAU § 82/2020

KS 2016/1330

§ 82 Lägesrapport - Detaljplan för del av Rösjö 1:10 vid Agrasjön
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Planförslaget avbryts för Detaljplan del av Rösjö 1:10 vid Agrasjön.
Yrkande
Rolf Jönsson (C) föreslår att planförslaget avbryts för detaljplan för del av Rösjö 1:10 vid Agrasjön med instämmande av Max Nielsen (SD).
Övriga ledamöter instämmer.
Sammanfattning
Planarkitekt Fredrik Ingstorp redovisar ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-04 att ge samhällsutvecklingsavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan för del
av fastigheten Rösjö 1:10 vid Agrasjön. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering av industrimark.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-25 att skicka ut förslag till
detaljplan på samrådsremiss. Under tiden 6 november – 4 december 2017 har
detaljplanen varit utställd i kommunhuset, Folkets hus i Olofström och på
kommunens hemsida för samråd.
Under samrådstiden inkom yttrande från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Jämshögs LRF-avdelning och kommungrupp i Olofström, Naturskyddsföreningen i Olofström, Miljöförbundet Blekinge Väst och sakägare. Av yttrandena framgår att planförslaget bör kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning för att utreda planens påverkan på miljön. Vidare bör det tydligare
motiveras varför brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för det föreslagna
ändamålet. Utredningar bör även tas fram gällande grundförhållanden, dagvattenhantering, trafiklösningar, fastighetsgränser och eventuellt bör det göras en
riskanalys. Naturskyddsföreningen, LRF och sakägare motsätter sig planförslaget och föreslår att kommunen letar efter andra lämpligare platser för denna
typ av verksamhet.
Den 27 november 2017 inkom en skrivelse från Centerpartiet med förslag till
kommunstyrelsen att avbryta och avsluta planarbetet. Sedan januari 2018 har
planarbetet varit vilande i väntan på utredning av andra lokaliseringsalternativ.
Bakgrunden till planuppdraget 2016 var att efterfrågan på industrimark ökade,
samtidigt som kommunens utbud av industrimark var begränsad. Aktuellt område ansågs med sitt läge vara strategiskt lämplig ur trafikförsörjningssynpunkt
samt att marken i området ägs av kommunen. I Olofströms kommun finns det i
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dagsläget ca 81,5 ha obebyggd detaljplanerad industrimark, varav kommunen
äger ca 18,7 ha. I Olofströms tätort finns ca 74 ha av den detaljplanerade industrimarken, varav kommunen äger ca 12,5 ha. Övrig detaljplanerad industrimark, ca 7,5 ha, är lokaliserad i Kyrkhult och Jämshög, varav kommunen
äger ca 6,2 ha.
Samhällsutvecklingsavdelningen har ett pågående planuppdrag för ett nytt
verksamhetsområde vid Brostugan mellan Olofström och Jämshög som omfattar ca 20 ha och ägs av en privat markägare. I övrigt finns inga pågående
planuppdrag för nya verksamhetsområden i kommunen. I gällande översiktsplan från 2012 finns ca 177 ha utpekat för nya verksamhetsområden. Arbetet
med en ny översiktsplan pågår där en översyn av nya verksamhetsområden
ingår.
Beslutsförslag
Att planförslaget omarbetas innan detaljplanen kan skickas ut på samråd igen.
eller
Att planarbetet fortsatt avvaktar andra lokaliseringsalternativ.

_____
Delges: Planarkitekt F.I.
BN
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KSAU § 83/2020

KS 2019/703

§ 83 Beslut om antagande - Ändring av detaljplan för fastigheterna
Holje 116:30 och Holje 104:2
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget.
Att anta ändring av detaljplan för fastigheterna Holje 116:30 och Holje 104:2
med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och kommunfullmäktiges bemyndigande.
Sammanfattning
Planarkitekt Fredrik Ingstorp redovisar ärendet.
Syftet med planändringen är att utöka handelsändamålet i gällande detaljplan
till att även omfatta centrumändamål för att tillåta fler verksamheter centralt i
Olofström och på så sätt möjliggöra en utveckling av Olofströms tätort. Planändringen innebär även en ökad byggrätt på fastigheten Holje 104:2.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-26 att skicka ut förslag till
ändring av detaljplan på samrådsremiss. Under tiden 9 december – 20 januari
har detaljplanen varit utställd i kommunhuset, Folkets hus i Olofström och på
kommunens hemsida för samråd. Utifrån yttranden som inkom under samrådstiden upprättades en samrådsredogörelse och planförslaget reviderades.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-24 att låta ställa ut förslag
till ändring av detaljplan för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda
informerades skriftligen och planförslaget ställdes ut. Förslaget till ändring av
detaljplan har funnits utställt för granskning under tiden 6 april - 27 april 2020.
Utifrån yttranden som inkommit under granskningstiden har ett utlåtande upprättats och planförslaget har reviderats.
Skäl till det föreslagna beslutet
I 5 kap 27 § plan- och bygglagen står det att en detaljplan ska antas av kommunfullmäktige men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen att anta en
plan som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
I reglementet för kommunstyrelsen har kommunfullmäktige beslutat att kommunstyrelsen får anta, ändra eller upphäva detaljplan då bestämmelserna om
standard planförfarande tillämpas enligt 5 kap. plan- och bygglagen. Kommunstyrelsen har delegerat i sin tur till kommunstyrelsens arbetsutskott (begränsat
förfarande).
_____
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KSAU § 83/2020

KS 2020/1310

§ 84 Förfrågan om köp av fastigheterna Hässlehult 1:19 och Jämshög 5:24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Annika Sjöstedt (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslutet
av ärendet.
Kommunstyrelsen tackar för visat intresse, men avböjer försäljning av fastigheterna.
Reservation
Rolf Jönsson (C) och Max Nielsen (SD) reserverar sig.
Yrkanden
Rolf Jönsson (C) och Max Nielsen (SD) yrkar på försäljning av Jämshög 5:24.
Ordföranden yrkar på att försäljningen avböjs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer dem båda förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar om att avböja försäljningen med utslagsröst från ordföranden.
Sammanfattning
Samhällsutvecklingschef Öjvind Hatt redovisar ärendet.
En förfrågan har kommit in till kommunen om köp av fastigheterna Jämshög
5:24 och Hässlehult 1:19.
Yttrande/Bedömning/Förslag
I april 2019 såldes Jämshög 5:24 till Olofströms kommun, men önskar nu köpa
tillbaka fastigheten på grund av ändrade omständigheter, och vill då samtidigt
gärna köpa även Hässlehult 1:19.
När det gäller Hässlehult 1:19, så förvärvades den 1991 av kommunen tillsammans med Jämshög 5:24, som 1992 såldes.
Planstatus:
Detaljplan: Fastigheterna berörs inte av detaljplan.
Översiktsplan: I gällande öp ingår Hässlehult 1:19 delvis i utpekat verksamhetsområde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Sammanträdesdatum
2020-05-19

9(33)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Areal:
Jämshög 5:24 – 10 ha
Hässlehult 1:19 – 5,5 ha
Förslaget är att kommunstyrelsen tackar för visat intresse, men avböjer försäljning av fastigheterna.
Skäl till det föreslagna beslutet
En viktig anledning till förvärvet av Jämshög 5:24, som i sig inte är av strategisk betydelse, var att öka kommunens markreserv och därmed möjligheterna
att kunna byta till sig till sig mer intressanta områden när tillfälle ges. Huruvida
Hässlehult 1:29 kommer att föreslås ingå i ett framtida verksamhetsområde
även i den nya översiktsplanen är ännu inte avgjort; men oaktat detta är fastigheten ändå en del av markreserven
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Sammanträdesdatum
2020-05-19

10(33)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 85/2020

KS 2019/156

§ 85 Val av leverantör om- och tillbyggnad Vilboksskolan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Anbudsförfarandet godkänns och avtal tecknas med anbudsgivare nr 1.
Anbudssumman ska hållas och inte överskridas av verksamheten.
_____
Delges: Fastighetssamordnare A.B., Samhällsutvecklingschef Ö.H., UBN
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Investeringsbudget 2020 utökas med 3 347 000 kr för projektet om- och tillbyggnad Vilboksskolan.
Sammanfattning
Fastighetssamordnare Anna Blissing redovisar ärendet tillsammans med samhällsutvecklingschef Öjvind Hatt.
Förfrågningsunderlaget godkändes av arbetsutskottet 20
I enlighet med givna uppdrag ifrån Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen
har fastighetssamordnare annonserat förfrågningsunderlag för om- och tillbyggnad Vilboksskolan.
Utvärdering har gjorts i enlighet med specificerade parametrar i förfrågningsunderlaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Sammanträdesdatum
2020-05-19

11(33)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
KSAU § 86/2020

KS 2020/289

§ 86 Namngivning för nytt äldreboende på Borgenområdet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Det nya äldreboendet vid Borgen får namnet Borggården.
Sammanfattning
Socialförvaltningschef Camilla Munther redovisar ärendet genom digital närvaro.
Finns ett namnförslag för det nya äldreboendet på Borgen från personalen på
Jämsegården som Maria Tiandesson verksamhetschef framfört till socialförvaltningschefen.
Personalen har kommit fram till namnet Borggården. Det har funnits en fritidsgård där tidigare som hette Borggården. Därav namnförslaget.

_____
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KS 2020/1333

§ 87 Förslag på inspel till den Regionala kulturplanen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Olofströms kommun lämnar inspel inför framtagandet av kulturplanen till Region Blekinge i enlighet med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag
nedan.
Sammanfattning
Joanna Holden förvaltningschef Kultur och Fritid redovisar ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har vid möte 2020-05-07, § 25 hanterat ärendet och lagt fram ett förslag till inspel inför framtagandet av den nya
regionala kulturplanen och översänt ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Sista datum att inkomma med inspelet till Region Blekinge över kulturplanen är
26 juni 2020.
Region Blekinge har i uppdrag att arbeta fram en ny regional kulturplan vart
tredje år där det beskrivs hur Region Blekinge tillsammans med kommunerna,
kulturskapare och civilsamhället vill utveckla kulturlivet i Blekinge.
När Region Blekinge arbetar fram kulturplanen förs det dialoger med olika
samverkansparter, däribland med kommunerna och civilsamhället. (Förvaltningschef Joanna Holden har också uppmärksammat kommunens kulturföreningar på den möjlighet som ges att lämna synpunkter till den nya regionala
kulturplanen genom formulär på Region Blekinges hemsida
https://regionblekinge.se/kultur-och-bildning/ny-regional-kulturplan-.html).
Den 6 mars 2020 träffades representanter från Region Blekinge, Olofströms
kultur- och fritidsnämnds presidium samt kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef. I mötet fördes samtal om hur kulturlivet ser ut i Olofströms
kommun idag samt hur tankarna går för framtiden. Nu bjuder Region Blekinge
även in till möjligheten att inkomma med skriftligt inspel till kulturplanen avseende respektive kommuns ambition med kulturens utveckling. Det kan till exempel handla om att man gärna ser att ett visst utvecklingsområde eller samarbete lyfts i kulturplanen eller att kommunen vill poängtera ett arbete som
görs inom ett särskilt kulturområde.
Förslag
KFNau § 25/2020 har kommit in med följande förslag till inspel.
Inspel till Regional kulturplan
Olofströms kommun vill särskilt poängtera det arbete som är påbörjat med att
ytterligare lyfta Olofströms kommun som en litterär nod i Blekinge, där litteratuJusterandes signatur
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ren är det konstområde som prioriteras lite extra. Detta mot bakgrund av det
stora litterära arv som finns i kommunen med framförallt nobelpristagaren
Harry Martinson i täten.
Olofströms kommun har sedan länge arbetat med satsningar på det litterära.
Arbetet har, i samverkan med Region Blekinge, intensifierats de senaste åren.
Arbetet har också stöttats ekonomiskt av Kulturrådet.
Med gemensamma krafter har en mängd aktiviteter och satsningar genomförts. Många satsningar har syftat till att öka medvetenheten kring Harry
Martinsons arv, bland annat genom en fortbildningsdag om fotspårsturism.
Andra satsningar har handlat om att skapa vägar till litteraturen som konstform. Bland annat har ungdomar fått möjlighet att sommarjobba med skrivande
och årskurs 3 i Jämshög har närmat sig Martinson genom att skriva och illustrera egna böcker utifrån Martinsons titlar och bokomslag. En ytterligare satsning som i skrivande stund är under produktion är en film om Martinson och
hans kopplingar till främst Olofströms kommun. I filmen kommer personer från
bygden intervjuas, då det finns stor lokal kunskap att ta till vara. Till filmen
kommer ett dokumentationsmaterial att läggas.
Sedan många år arrangeras Berättarkraft, som är en litteratur- och berättarfestival, som startade i Olofström. Vissa år har samtliga Blekinges kommuner
medverkat, andra år har färre kommuner medverkat. Olofströms kommun ser
Berättarkraftsfestivalen som en naturlig del i sitt fortsatta arbete med litteratur.
Det är av stor vikt att betona att arbetet med litteraturbygd tar sitt avstamp i
Martinson och det stora kulturarv han har lämnat efter sig, men arbetet är
framåtsyftande och handlar om att skapa en tydlig arena för litteraturen som
konstform in i framtiden.
Olofströms kommuns ambition är därmed att fortsatt satsa strategiskt på arbetet med litteraturen som arv och konstform. Olofströms kommun menar också
att detta torde vara av fortsatt regionalt intresse och ser positivt på fortsatt
samverkan mellan kommunen och regionen i satsningen på litteratur och
Olofströms kommun som ”litterär nod”.

_____
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KSAU § 88/2020

KS 2020/1313

§ 88 Ansökan om medel för kostdatasystem ur KS förfogande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:t
Kommunstyrelsen beslutar:
300 tkr anslås till implementering av nytt kostdatasystem.
Medel tas ur KS förfogande.
Sammanfattning
Joakim Nilsson kostchef redovisar ärendet.
Äskande av medel för åtgärder vid akut byte av kostdatasystem på grund av
det som används i dag kommer stängas ner under 2021.
Yttrande/Bedömning/Förslag
I kostdatasystemet sker allt från matsedelsplanering, näringsberäkning, produktionsplanering, recepthantering och debiteringsunderlag. I kommunen har
man i många år använt Aivo-systemet. Leverantören av systemet, Mashie, har
aviserat att man inte bara kommer sluta uppdatera programmet utan även
stänga ner det helt hösten 2021. Detta då man valt att lägg utveckling på
andra program i sin ägo. Det tvingar oss nu till en akut flytt till nytt system då vi
behöver ha ett nytt i drift under början av 2021. Detta är en stor process då det
involverar flera förvaltningar då pedagoger och omsorgspersonal använder
systemet för portionsbeställning, varubeställning mm. De 300 tkr är tänkta att
användas till utbildning, konsultstöd, flytt av recept, flytt av kunduppgifter, migrering av data och implementering. Själva kostnaden för programmet belastar
kostavdelningens budget, precis som nuvarande system gör, och slås ut i portionspriset till kunden.
Skäl till det föreslagna beslutet
Hastigt uppkommen kostnad för ett system som krävs för effektiv drift.

_____
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KS 2020/1299

§ 89 Generell uppföljning av projekt finansierade av sociala investeringsfonden
Kommunstyrelsens arbetsutskottbeslut:
Informationen tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Kvalitetsstrateg Adnan Samardzic redovisar ärendet genom digital närvaro.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt en generell uppföljning av de projekt som finansieras av sociala investeringsfonden. För närvarande är det fem
projekt/insatser som drivs genom fondens finansiering:
-

Studiehandledning BIU Online
PulsSmart
Kvalitetssäkra ditt liv
Språktjänster (anställningar) i Medborgarcenter
Två extratjänster (anställningar) på Bemanningsenheten.

18 projekt har beviljats medel ur sociala investeringsfonden från år 2013-2020.
Redovisning av pågående projekt 2019-2022
Studiehandledning online BIU (KS § 183/2018)
Tidsperiod 2019-2020
Anslag 1,2 miljoner / kvarstår: 988 tkr (82%)
Målgrupp Skolelever med annat modersmål än svenska
Samverkansparter Ronneby kommun
Effekt Ökad möjlighet till studiehandledning (för de elever som har modersmål
där vi själva inte har egna anställda studiehandlare), förmodad ökad måluppfyllelse
Implementering Ja, men inte i form av att köpa in tjänsten externt
Bemanningsenheten (KS § 215/2019)
Tidsperiod 2019-2020
Anslag 1,97 miljoner / kvarstår: 660 tkr (34%)
Målgrupp Chefer/arbetsplatser med vikariebehov
Samverkansparter Förvaltningarna
Effekt Mindre fyllnadstid och övertid, upplevd avlastning för chefer, en väg in
för vikarier i kommunen, 97% tillsättning av vikariebehovet, drogtesthantering
och lägre kostnad för drogtesterna (ca 141 tkr för 2019)
Implementering Planeras för de två extratjänsterna (beroende av finansiering).
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Kvalitetssäkra ditt liv (KS § 55/2018)
Tidsperiod 2019-2020
Anslag 600 000 kr – återstår 535 tkr (89%)
Målgrupp Personer över 70 år i ordinärt boende
Samverkansparter Interna funktioner (demenssjuksköterska, fysioterapeut,
anhörigstöd, kostenheten) och Studieförbundet Vuxenskolan, Pensionärsorganisationer, Apotek och Vårdcentralen
Effekt Förbättring i upplevd hälsa, förbättrat socialt nätverk, bättre fysik och
koll på läkemedel
Implementering Avvaktar studiecirklarna i höst
Pulssmart (KS § 108/2019)
Tidsperiod augusti 2019-juni 2022
Anslag 244 tkr – återstår 240 tkr (98%)
Målgrupp Åk 4-elever (Kyrkhults skola)
Samverkansparter Region Blekinge samordnare och samordnande länk mellan skolan och SKR + SKR roll är samordnare mellan de olika aktörerna. Stöd
under processen + analyserar resultat.
Effekt Sammanställning av delresultat under höstterminen
Implementering Inte i nuläget i den form det bedrivs, eventuellt i annan omfattning/form
Språktjänster (KS § 230/2019)
Tidsperiod 2020
Anslag 500 tkr – återstår 235 tkr (47%)
Målgrupp Nyanlända och språksvaga medborgare samt förvaltningar
Samverkansparter Komvux/SFI (uppsökande information och stöd på lektionerna)
Effekt Underlättar kommunikation med myndigheter – både för den enskilda
och berörd tjänsteperson (arbetslättnad) – bättre service, lärandeprocess
Implementering Projektmedel sökta för 2021 och 2022 (externa medel).
_____
Delges: Kvalitetsstrateg A.S.
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KSAU § 90/2020

KS 2020/1027

§ 90 Investeringsbudget 2021 Olofströms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
31 870 tkr
Kultur- o Fritidsnämnden/Kultur- o fritidsförvaltningen
624 tkr
Socialnämnden/Socialförvaltningen
4 700 tkr
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen
1 450 tkr
Sammanfattning
Ekonomichef Karl Andrae redovisar ärendet tillsammans med Marie Ahonen
ekonom.
Förslag till investeringar 2021 föreligger från samtliga nämnder. Till Kommunstyrelsens investeringar föreligger där det framgår varför investeringen ska
göras etc. I redovisningen avseende kommunstyrelsens investeringar framgår
även vilken driftspåverkan dessa ger på den nämnd som ska belastas med
dessa. Det framgår också vilket nämndbeslut som ligger bakom investeringar
där driftspåverkan belastar andra nämnder.

_____
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KS 2020/1022

§ 91 Budgetramar 2021 driftbudget Olofströms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Utbildningsnämndens ram för driftbudget 2021 fastställs till 316,545 mkr.
Socialnämndens ram för driftbudget 2021 fastställs till 371,615 mkr.
Kommunstyrelsens ram för driftbudget 2021 fastställs till 83,713 mkr.
Kultur- och Fritidsnämndens ram för driftbudget 2021 fastställs till 40,552 mkr.
Resultatet om knappt 2,8 mkr bedöms egentligen vara otillräckligt samtidigt
som SKR:s kommande prognos i augusti kan komma att ytterligare försämra
nuvarande förutsättningar. Med detta sagt behöver nämnderna ha en beredskap för att ramarna kan komma att justeras nedåt till hösten.
Sammanfattning
Ekonomichef Karl Andrae redovisar ärendet.
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 upprättat av Statisticon. Befolkning beräknas förändras jämfört med
den 31/12 året innan enligt följande : 2021: +18 st, 2022: +22 st, 2023: -4 st.
Beräkningen av Skatter och generella statsbidrag har gjort i enlighet med
SKR:s skatteprognos 2020-04-29 i cirkulär 20:20. Lönekompensation har getts
med 2,9% där snittlönepåslaget är beräknat till 2,6% och lönesatsningar samt
justering av snedsitsar etc är beräknat till 0,3%. Löneökningarna är sänkta
med 0,3% i förhållande till SKR:s priskostnadsindex i cirkulär 19:59.
Nämnderna har erhållit priskompensation med 2,3 % vilket är i nivå med
SKR:s priskostnadsindex i cirkulär 19:59.
Medel till Kommunstyrelsens förfogande är satt till 3,0 mkr och 14,855 mkr är
avsatt till löneökningar.
När ramarna beräknades utifrån SKR:s aprilprognos saknades 9,0 mkr för att
nå ett resultat om 1,4% i enlighet med KF:s finansiella mål. Målet motsvarar ett
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resultat om 11,8 mkr. Bakgrunden till KF:s finansiella mål är att kommunen
behöver ha ett positivt resultat för att ha beredskap för avvikelser i nämndernas kostnader samt för att inflationssäkra anläggningstillgångarna. För att
klara en avvikelse på 0,5% av nämndernas kostnader krävs ca 5 mkr i resultat
och för att inflationsskydda anläggningskapitalet krävs ett resultat på
6 mkr; totalt 11 mkr eller 1,4% av skatter och generella statsbidrag
I ramförslaget är alltså inte dessa 9 mkr med utan resultatet har lagts på
knappt 2,8 mkr; alltså utan allmänna besparingar. I beslutsförslaget är dock
uppmärksammat det låga resultatet samt att SKR:s prognos kan komma att
justeras nedåt när deras nya prognos släpps i augusti. Det är viktigt att nämnderna är medvetna om att förutsättningarna är väldigt osäkra och att detta gäller såväl skatterna som statsbidragen.

_____
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KSAU § 92/2020

KS 2020/1017

§ 92 Månadsuppföljning april med årsprognos 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Socialnämndens ordförande och socialförvaltningschef Camilla Munther kallas
till arbetsutskottet tisdag den 2 juni 2020 för hur det ekonomiska läget ser ut
för år 2020 med anledning av Covid-19, nytt äldreboende på Borgen m.m.
_____
Delges: SN ordf. M.M.
Socialförvaltningschef C.M.
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Månadsuppföljningen för april med årsprognos 2020 godkänns.
Sammanfattning
Ekonomichef Karl Andrae redovisar ärendet.
Resultatet för perioden jan-april blev -17,6 mkr. Detta är 15,5 mkr sämre än
budget för motsvarande period. Prognosen för helåret ligger på -20,6 mkr vilket är en budgetavvikelse med -37,9 mkr.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Sedan fg månads prognos har vi nu fått SKR:s aprilprognos per den 29/4. SKR
har inte räknat med så stort nedställ som vår tidigare ”hemsnickrade” prognos.
Den största skillnaden mot marsprognosen är att SKR inte beräknar en BNPeffekt på mer än 50% av vad kommunen befarat på skatteintäkterna vilket innebär en påverkan med ca 3,0 mkr per sänkt BNP-procent för Olofströms
kommun. Med detta sagt ändras prognosen för finansieringen från -20,4 mkr i
mars till -4,7 mkr i april.
För nämnderna är den största skillnaden mot april för Socialnämnden som
prognostiserar en avvikelse mot budget på hela -29,0 mkr jämfört med
-8 mkr i mars. Av avvikelsen beror -10 mkr på ordinarie verksamhet medan -19
mkr är extraordinära kostnader i form av -10 mkr för Coronarelaterat och -9
mkr för Borgen.
Ytterligare kommentarer finns i föreliggande rapport om Månadsuppföljningen.
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KSAU § 93/2020

KS 2020/1344

§ 93 Uppsagt förvaltningsavtal Olofströmshus
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunchef tillsammans med ekonomichef fortsätter arbetet med fastighetsförvaltningen och återkommer med ett konkret genomförande.
I övrigt tas informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ekonomichef Karl Andrae redovisar ärendet.
Redovisningen är utifrån uppdraget som gavs av KSAU 2020-04-21, § 58 när
Olofströmshus uppsägning av avtal för omförhandling om fastighetsförvaltning
togs upp.
Olofströmshus sade den 19/3 upp avtalet gällande uppdrag fastighetsförvaltning. Uppsägningen kom per mail från tillförordnade VD:n Michael Örknér
till kommunchef Iréne Robertsson. Michael skrev ” Enligt beslut från
Olofströmshus arbetsutskott 2020-03-17 säger härmed 2020-03-19
Olofströmshus AB upp förvaltningsavtalet för omförhandling med Olofströms
kommun. Avtalets giltighetstid: 2020-01-01 till 2020-12-31.”
Som ett led i detta har kommunen den 2020-05-12 fått besked om att vi inte får
några hyresberäkningar för 2021 avseende förvaltade hyresobjekt. Detta innebär att kommunen får budgetera i enlighet med den i budgetanvisningarna
angivna schablon som ska användas när inte säkrare siffror föreligger.
Kommunen och Olofströmshus har inte lyckats bli överens om rimlig nivå att
för bolaget att få ta ut för OH-kostnader. Bolaget har i sitt senaste yrkande för
2021 begärt 5 475 tkr i OH-kostnader för förvaltade fastigheter.
Vidare har bolaget inte kunnat återredovisa på ett godtagbart sätt hur underhåll utförts och planeras för enskilda objekt.
Med ständigt nya besked om vad som har varit, är och ska komma är det tyvärr oerhört trögjobbat i samarbetet mellan kommunen och Olofströmshus.
_____
Delges: Ekonomichef K.A.
Kommunchef I.R.
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KSAU § 94/2020

KS 2020/450

§ 94 Svar till finska föreningen angående förvaltningsområde
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Olofströms kommun ingår inte förvaltningsområde för finska.
Hållbarhetsstrategen och hållbarhetsforumet ges i uppdrag att fortsatt arbeta
med minoritetsgruppers rättigheter.
Sammanfattning
Anna-Karin Johansen administrativ chef KLF redovisar ärendet med digital
närvaro.
Finska föreningen inkom 2020-02-12 med följande skrivelse:
”Enligt minoritetslagens § 7 - Lag (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk och 4 § förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk har en nationell minoritet i en kommun rätt att begära att kommunen ansöker om ett förvaltningskommunstatus för språket med en utökad
nivå för stöd och service på finska och med rätt till statligt stöd på minst 660
000 kronor årligen. En sådan ansökan ska ha kommit in till Regeringskansliet
senast den 1 mars.
Vid prövningen av om en kommun efter ansökan ska få ingå i ett förvaltningsområde, ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kommunen som
ska visa att ett sådant intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen.
Vi på Olofströms finska förening (Olofströmin suomiseura) - org nr 8362006846 - vill att Olofströms kommun ansöker om att bli en förvaltningskommun
för finska språket. Vi är en stor grupp finländare i kommunen sedan årtionden,
och språket är ännu levande hos oss. Vår förening är en av de större i landet.
Vi hänvisar också till att vi två gånger tidigare, har begärt att bli en förvaltningskommun utan att kommunen har hörsammat det, vilket torde visa ett
starkt och långsiktigt intresse från vår sida.”
_____
Ansökan görs till regeringskansliet och kan göras per den 1 mars varje år.
Finska föreningen lyfter med denna skrivelse frågan för tredje gången.
_____
Statistik från mars 2020 visar att det bor 571 personer i Olofström som är
födda i Finland. Av dessa är de allra flesta 50 år eller äldre, ca 230 personer är
70 år eller äldre.
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På länsstyrelsen i Stockholms hemsida går att läsa mycket i frågan. Bland
annat finns följande information.
Alla kommuner och myndigheter ska följa allmänna bestämmelser vilket innebär:
- Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om
deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen och
de föreskrifter som lagen hänvisar till.
- Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. De ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
- Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt.
- Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet
till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt, samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom en
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna
beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.
- Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om dessa ska på begäran lämnas till Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget.
För kommun som ingår förvaltningsområde för något av minoritetsspråken
gäller dessutom följande för det specifika språket:
- Enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare.
- Myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att
på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk.
- Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal
med kunskaper i minoritetsspråken.
- Kommuner har särskilda skyldigheter att erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråken, om någon i
förvaltningsområdet önskar detta.
Ett statsbidrag ges på 660 tkr/år.
2019 ingår 66 kommuner i förvaltningsområde för finska språket.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Olofströms kommun ansöker inte om förvaltningsområde för det finska språket.
Hållbarhetsstrategen och hållbarhetsforumet ges i uppdrag att fortsatt arbeta
med minoritetsgruppers rättigheter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Sammanträdesdatum
2020-05-19

25(33)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Skäl till det föreslagna beslutet
Olofströms kommun behöver säkerställa att vi uppfyller de krav som ställs på
alla kommuner. Att därutöver ingå förvaltningsområde kan ställa mycket långtgående och kostsamma krav beroende på vilka krav våra medborgare ställer.
I kommunen fanns för en längre tid sedan en avdelning på äldreboende för
finsktalande äldre. Efter samtal med ansvarig personal på socialförvaltningen
har framkommit att efterfrågan var väldigt liten och att finsktalande äldre hellre
ville komma till andra avdelningar.
I samma kontakt framgår att det inom stora delar av den kommunala organisationen finns anställda som talar finska. I dagsläget uppfattar inte ansvarig
några större problem eller en stor efterfrågan.
_____
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KS 2019/2071

§ 95 Besvarande av motion gällande granskning av arbetsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad med nedanstående yttrande.
Sammanfattning
Dan Rasmusson (SD) har lämnat in följande motion 2019-09-26.
”Lagändringar sker väldigt ofta, vid årsskiften är det sedvanligt att en rad nya
lagar och förordningar träder i kraft. Det är därför väldigt viktigt att se till så
våra kommunala bolags samt nämnders arbetsordningar och reglementen
följer de nya Iagändringarna. Det finns en risk att dessa ändringar inte når ut
till alla Olofström kommuns verksamheter. Detta kan i sin tur skapa svårigheter
ifall något osedligt skulle inträffa, då arbetsord-ningen kan räknas som ogiltig
eller inte i enlighet med lagen.
I Olofströms Näringsliv AB (ONAB) framgick det för mig att arbetsord-ningen
hänvisade till gamla författningar som nu är upphävda och därmed inte längre
gäller. I detta samtal nämndes det att arbetsordningen är baserad på en gammal mall som de fått av kommunen, dvs att mallen i sig självt möjligen inte har
uppdaterats efter dagens lagar. Det kan därför
vara lämpligt att även granska mallarna som skickas ut eller har skickats ut till
nämnder och kommunala bolag så de faktiskt stämmer enligt gällande svensk
lag.
Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta:
att utreda samt granska arbetsordningar, reglementen och dess mallar i kommunala bolag samt nämnder så de är i enlighet med gällande lag.
att föreslå för revisorerna att även granska lagrummens giltighet framöver.”
Yttrande/Bedömning/Förslag
En översyn görs kontinuerligt av gällande policydokument, arbetsordningar
och reglementen. Dock finns en risk att dokument missas under en längre period. För att säkerställa att genomgång sker av styrdokumenten bör tid årligen
avsättas för en genomgång. Uppdrag lämnas därför till kvalitetsstrateg i samarbete med kvalitetsgruppen och samordnare för nämndsadministrationen att
ta fram årlig rutin för genomgång av arbetsordning och reglementen.
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När det gäller revisorernas arbete så vidarebefordras motionen till revisionen
för kännedom och för vidare beslut om vad som ska granskas i förvaltningar
och bolag.
Därmed anses motionen besvarad.
_____
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§ 96 Förslag gällande viljeinriktning ny organisation Blekinge Väst
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Förslaget är att inte ställa sig bakom viljeinriktningen med en förbundsdirektion
och två nämnder, en för räddningstjänst och en för miljö- och hälsoskydd.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att avslå framlagt förslag och att Blekinge Väst behålls i
sin nuvarande form med två förbundsdirektioner en för Räddningstjänst och en
för Miljöförbundet.
Rolf Jönsson (C) och Max Nielsen (SD) yrkar på bifall till framlagt förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag att behålla Blekinge Väst i sin nuvarande form.
Sammanfattning
Kommunchef Iréne Robertsson redovisar ärendet.
Ärendet återupptas efter bordläggning av KSAU 2020-05-05, § 76.
Ett förslag till ny organisation för samarbetet gällande miljö- och räddningstjänst mellan Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommun har tagits fram.
Förslaget innebär att de två nuvarande kommunalförbunden blir ett kommunalförbund med en direktion och två nämnder för räddningstjänst respektive
nämnd för miljö- och hälsoskydd. Nämnderna inkluderar tjänstemannaorganisationer.
Syftet med en ny organisation är att stärka styrning, ledning och uppföljning av
verksamheterna miljö- och räddningstjänst. Förslaget innebär att en formell
och sammanhållen ledning med förankring i respektive medlemskommuns
ledning skapas och att kretsen som är valbara till myndighetsnämnderna ökar.
Förslaget har uppkommit ur ett behov av att löpande kunna styra ambitionsnivåer och budget för verksamheterna.
Sedan 1995 respektive 2005 bedriver Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner i samverkan miljö- och hälsoskyddsverksamhet respektive räddningstjänst genom två kommunalförbund med direktioner. För att
styra, leda och följa upp dessa verksamheter och de berörda organisationerna
finns ett informellt samverkansorgan (Blekinge Väst) bestående av respektive
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medlemskommuns ordförande i kommunstyrelsen och dess vice ordförande i
opposition.
Beslutsförslag
Förslaget är att ställa sig bakom viljeinriktningen med en förbundsdirektion och
två nämnder, en för räddningstjänst och en för miljö- och hälsoskydd.
_____
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§ 97 Avtal med Civilförsvaret/FRG
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
Upprättat avtal antas med Civilförsvaret/ Frivillig Resursgrupp.
Finansiering sker för 2020 inom kommunledningens ram och hanteras därefter
i budgetberedningen för 2021 och framåt.
Sammanfattning
Kommunchef Iréne Robertsson redovisar ärendet.
Det nu gällande avtalet är från 2004 och en uppräkning av avtalet har inte
gjorts sedan 2010. Avtalet innehåller dels en del som vi som kommun är skyldiga att bekosta och dels en del som vi annars köper in vid sidan om avtalet.
Förutsättningarna har förändrats under de senaste åren och förväntningarna
på vad en kommun ska kunna hantera har ökat liksom behovet av förberedelse och beredskap. Tidigare fanns en oro gällande ett militärt anfall medan
vi idag behöver ha en beredskap för vår ökade sårbarhet gällande känsliga
tekniska strukturer.
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har kommunen ett ansvar för att minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att
hantera krissituationer i fred. Kommuner och regioner ska därigenom också
uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. När trycket ökar på våra
verksamheter finns då möjlighet för kommuner att teckna avtal med individer
som efter utbildning ska kunna kallas in av kommun inom 24 timmar, s.k.
FRG:are (Frivillig Resursgrupp). Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge
kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar. FRG
finns för att avlasta och förstärka kommunen vid situationer då personalresursen inte räcker till. FRG kan användas i både förebyggande och avhjälpande
syfte.
Dessa personer har en grundläggande utbildning på 36 timmar. Utbildningen
innefattar bl.a.
■ Vårt sårbara samhälle
■ Kommunkunskap
■ Den Frivilliga Resursgruppen
■ Information vid kriser
■ Att möta människor i kris
■ Första hjälpen
■ Hjärt-/lungräddning (HLR)
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■ 30-minutersmetoden
■ Allmän brandkunskap
Själva grundutbildningen är kostnadsfri för medlemmarna och kommunen.
Däremot så svarar kommunen för utrustning etc. som behövs och om person
kallas in i enligt FRG, det avser bl.a. västar, telefon, id-kort. Förslaget enligt
avtal är att ha en schablonsumma per aktiv FRG-medlem som utbetalas årligen.
I avtalet med civilförsvaret ingår kontinuerlig uppdatering av kompetens för
FRG:are, ett aktivt deltagande vid kommunens evenemang och i många andra
fall också. Utöver uppdraget att ge kunskap till allmänheten om vad som förväntas från dem, hur länge de ska klara sig vid en kris och på vilket sätt, så
finns också i avtalet ett uppdrag att utbilda våra elever. Här finns en struktur
som säkerställer att alla barn och unga i Olofström får samma information och
träning i allt från säker cykel till brandskydd under sin skolgång.
Föreningen hanterar också våra trygghetspunkter i kommunen. Idag finns tre
”riktiga” trygghetspunkter där vi har reservkraft etc. samt ytterligare ett par
fasta informationspunkter. På dessa platser kan då föreningen vid behov bemanna och ge information.
Under 2019 så nyutbildades FRG:are, föreningen nominerades och deltog i
finalen av Årets trygghetsskapare på Trygg- och Säkerhetsmässan i Malmö
samt medverkade vid ett antal evenemang i kommunen. Elever utbildades i
krisberedskap, brandskydd och trafiksäkerhet.
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till avtal med Civilförsvaret/ Frivillig
Resursgrupp.
Finansiering sker för 2020 inom kommunledningens ram och hanteras därefter
i budgetberedningen för 2021 och framåt.

_____
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§ 98 FINSAM heldagskonferens psykisk ohälsa
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens personalutskotts ordinarie ledamöter ges möjlighet att medverka på heldagskonferens om psykisk
ohälsa fredagen den 6 november 2020, Folkets Hus Olofström.
Om ledamot i personalutskottet är förhindrad att delta ges ersättare möjlighet
att närvara.
Sammanfattning
Olofströms kommun har ihop med Försäkringskassan samt primärvården ansökt till FINSAM (Finansiell samordning) för en dag med fokus på att kunna
fånga upp och agera tidigt på psykisk ohälsa och medverka till en snabb återgång i arbete för en friskare befolkning.
Målgruppen för denna dag är chefer, skyddsombud, HR, representanter för
fackliga organisationer, politiskt förtroendevalda, Företagshälsovården, Försäkringskassan handläggare, specialister för sjukförsäkringsfrågor, försäkringsmedicinska rådgivare, enhetschefer m.m.
Dagens innehåll:
•Psykisk ohälsa
•Försäkringskassan
•Företagshälsovården
•Primärvården
Aktuellt program innehåller föreläsningar med Åsa Kadowaki, psykiatriker och
KBT-terapeut, och Åsa Kruse, legitimerad psykolog och psykoterapeut och
författare till boken ”Tillbaka till jobbet – hållbar återgång efter stressrelaterad
ohälsa”, samt workshops
Fokus kommer att ligga på förebyggande arbete och alternativ till sjukskrivning
samt chefens och läkarens roll i de här processerna samt den ökande psykiska ohälsan. Workshopsdagen kommer att ske under en heldag i Olofströms
kommun. Vi räknar med att det kan handla om ca 150 deltagare.
_____
Delges: KS presidium
KSPU ledamöter och ersättare
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§ 99 Meddelanden 200519
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Meddelandena tas till dagens protokoll.
Sammanfattning
Följande meddelanden redovisas:
UBN § 37/2020-04-20 Flytt av Utbildningsnämndens arbetsutskott 31 augusti till 7
september 2020.
Serveringstillstånd - First Hotel Olofström The Steakhouse stänger perioden 31/51/9-2020 pga det rådande läget med pandemin.

_____
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