
 Protokoll 1(41) 

 Sammanträdesdatum  
 

 2023-02-14  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

Plats: Orlunden/Södersjön, Folkets hus  

Tid: 08:30 - 14:45 

§§ 25-46 
Fika: 09.20-09.30 
Lunch: 12.10-13.00 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Morgan Bengtsson (S)   
Rolf Jönsson (C)   
Annika Sjöstedt (S)   
Max Nielsen (SD) Tommy Holmgren  
Patrik Krupa (M)   
 
Övriga deltagare 
Isac Johansson, sekreterare 
Iréne Robertsson, kommunchef §§ 25-36 
Karl Andrae, ekonomichef §§ 26-27 
Robert Schelin, socialförvaltningschef § 26 
Pernilla Andersson, administrativ chef socialförvaltningen § 26 
Patrik Håkansson, utbildningsförvaltningschef § 26 
Mikael Särnevång, inköpssamordnare § 28 
Magnus Forsberg, strategisk planerare/processledare § 29 
Mona Glans, trafikdirektör § 29 
Teo Zickbauer, trafiknämndens ordförande § 29 
Öjvind Hatt, samhällsutvecklingschef §§ 29-36 
Roger Jönsson, teknisk samordnare infrastruktur §§ 29, 40 
Johan Ekelund, renhållningsingenjör § 30 
Malin Håkansson, avdelningschef renhållningsservice § 30 
Karoline Mattsson, miljösamordnare/landsbygdsutvecklare § 30 
Oskar Sandberg, planarkitekt/bygglovshandläggare §§ 31-32 
Paulina Sandomierska, planarkitekt/bygglovshandläggare §§ 32-33 
Helen Hagegren, verksamhetschef arbetsmarknadsenheten § 37 
Ida Henriksson, hållbarhetsstrateg §§ 38-39 
Anne Berntsson, upphandlare §§ 40-41 
Anna Blissing, fastighetssamordnare § 41 
Anna-Karin Johansen, administrativ chef §§ 42-44 
  
  
  
  
 
 



 
Sekreterare: 

 
 ..................................................................................... 
Isac Johansson 

 
Ordförande: 

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

 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 
Max Nielsen 

  
 ..................................................................................... 
 

  
Anslagsbevis: Protokollet är justerat 2023-02-27 och anslås under perioden 2023-

02-27 -- 2023-03-21. Protokollet finns på 
kommunledningsförvaltningen och tillkännages digitalt på 
www.olofstrom.se. 
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  2023-02-14  

 

 

Ärendelista 

 § 25 Godkännande av ärendelista  

 § 26 Årsredovisning 2022 Olofströms 

kommun/nämnder och bolag 

 

 § 27 Uppföljning av verksamhet och ekonomi 2023  

 § 28 Val av leverantör - mejeriprodukter  

 § 29 Samråd trafikförsörjningsprogram  

 § 30 VMAB:s övertagande av 

Återvinningsstationerna i Olofström 

 

 § 31 Beslut om prioriteringslista över fysisk 

planering 

 

 § 32 Beslut om uppdrag för nya riktlinjer för 

bostadsförsörjning för Olofströms kommun 

 

 § 33 Beslut om planuppdrag för Jämshög 7:52 - 

Ideberget 

 

 § 34 Förfrågan om friköp av arrendetomt  

 § 35 Förfrågan om markköp rörande Hässlehult 

1:19 

 

 § 36 Svar på motion om att Gamla torget ges 

namnet Retrotorget 

 

 § 37 Svar på motion gällande digitalisering av 

Återbruket 

 

 § 38 Svar på motion angående trygghetskameror  

 § 39 Förslag till integrationsstrategi Blekinge 2023-

2026 

 

 § 40 Godkännande av förfrågningsunderlag 

Asfaltsbeläggning 

 

 § 41 Godkännande av förfrågningsunderlag 

Nordenberg ombyggnad storkök 

 

 § 42 Svar - granskning verkställighet av 

kommunfullmäktiges beslut 

 

 § 43 Arkivbeskrivning kommunstyrelsen  
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 § 44 Regler för gåvor, uppvaktning och 

representation 

 

 § 45 Förändrad förvaltningsorganisation - där Kultur 

och fritidsförvaltningen blir en del av 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 § 46 Meddelanden  
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  2023-02-14  

 

§ 25/2023  Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Ärendelistan godkänns. 
 
Max Nielsen (SD) utses till justerare. 
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KSAU § 26/2023  KS 2023/326  
 

§ 26/2023  Årsredovisning 2022 Olofströms kommun/nämnder och bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige 
beslutar, 
 
Årsredovisningen för 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Karl Andrae föredrar ärendet. 
 
Kommunen redovisar ett positivt resultat med 34,3 mkr. Det budgeterade resultatet är 11,3 
mkr vilket innebär att utfallet ligger 23,1 mkr över budget. 

Vid delåret prognosticerades ett resultat om 35,8 mkr så det är en marginell differens mellan 
prognos och utfall. Analyserar vi närmare vad som har hänt finns förstås många avvikelser 
men totalt sett blir differensen endast -1,5 mkr. 

Verksamhetsnettot ökade marginellt från 87,1% till 87,5%. Kommunfullmäktiges mål om ett 
genomsnittligt resultat om 1,4% av skatter och generella statsbidrag mellan 2020-2023 ligger 
väl till så här långt med ett ackumulerat utfall på 3,4% av skatter och generella statsbidrag. 

Balanskravsresultatet efter avdrag för avsättning till RUR med 23,2 mkr blir 9,3 mkr. Några 
tidigare negativa resultat att återställa finns inte. RUR ökar efter avsättningen från 13,4 mkr 
till 36,6 mkr. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Några konsekvenser ur barnrätts- och jämställdhetsperspektiv har inte kunnat identifieras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning Olofströms kommun 2022 
 
Slutgiltigt beslut skickas till 
Utbildningsförvaltningschef P.H 
Socialförvaltningschef R.S 
TF kultur- och fritidschef K.P 
Kommunchef I.R 
Ekonom J.N 
Ekonom M.A 
Ekonom A.S 
Olofströms Krafts VD P-O.S 
Olofströmshus VD T.O 
Ekonomichef K.A 
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§ 27/2023  Uppföljning av verksamhet och ekonomi 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
Tidsplan för ekonomiska uppföljningar under 2023 beslutas i enlighet med föreliggande 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Karl Andrae föredrar ärendet. 
 
Systemet med månadsuppföljningar fortsätter under 2023. Detta är viktigt för att i tid kunna 
vidta åtgärder om något oförutsett inträffar, så att underskott inte uppkommer i förhållande till 
antagen budget. Beslut om tidpunkt för delårsredovisning och årsredovisning togs i 
kommunstyrelsen den 2022-10-04. 

Yttrande/Bedömning 
Förslagen till datum är satta utifrån beslutade mötesdatum för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Ärendet bedöms ej ha någon påverkan på barnrätts- och jämställdhetsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Uppföljning verksamhet och ekonomi 2023 
 
Slutgiltigt beslut skickas till 
Kommunchef I.R 
Utbildningschef P.H 
Socialförvaltningschef R.S 
TF kultur- och fritidschef K.P 
Ekonom J.N 
Ekonom M.A 
Ekonom A.S 
Ekonomichef K.A 
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§ 28/2023  Val av leverantör - mejeriprodukter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Som leverantör av mjölk och grädde väljs anbudsgivare  nr.1. 
 
Som leverantör av créme fraiche, fil- och yoghurtprodukter väljs anbudsgivare nr.1. 

Ärendebeskrivning 
Mikael Särnevång föredrar ärendet. 
 
Nuvarande leverantör 

 Grönsaksgrossisten Sydost 

Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande 

Handläggare: Karlshamns kommun 

Övriga deltagare: Sölvesborgs kommun 

Avtalstid: 2023-04-01 – 2027-03-31 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Inköpssamordnare M.S 
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§ 29/2023  Samråd trafikförsörjningsprogram 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 
Magnus Forsberg och Mona Glans föredrar ärendet. 
 
Region Blekinge tar nu fram en ny strategi för den långsiktiga planeringen av 
kollektivtrafiken. Programtiden planeras bli 2024 – 2031 och dokumentet ska beskriva 
ambitioner, riktlinjer och mål på kort och lång sikt. Blekinges och våra invånares behov ska 
styra där den regionala utvecklingsstrategin är grunddokumentet men även kommunernas 
översiktsplan ingår i underlaget. 

En del av processen är samråd med olika grupper i Blekinge och kommunerna är naturligtvis 
centrala för att dokumentet ska behandla frågorna på rätt sätt. 

Följande områden inom kollektivtrafiken behandlades under mötet: 

 Utbud 

 Infrastruktur 

 Service 

 Hållbarhet 

 Resenärsmiljö 

 Övriga inspel 

Finansiering 
Ej aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

 Sett ur barn- och ungdomsperspektivet är fungerande och utvecklad kollektivtrafik 
positivt. 

 Dialog har ej förts med berörda grupper. 

 Inga positiva eller negativa konsekvenser har identifierats utifrån barn- och 
ungdomsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Info inför samråd trafikförsörjningsprogram 
 
Beslutet skickas till 
Trafiknämndens ordförande T.Z 
Trafikdirektör M.G 
Strategisk planerare/processledare M.F 
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Kommunchef I.R 
Teknisk chef AK.R 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
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§ 30/2023  VMAB:s övertagande av Återvinningsstationerna i Olofström 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige 
beslutar, 
 
Olofströms kommun övertar och driver samtliga återvinningsstationer initialt på befintliga 
platser, efter den 1 januari 2024, genom det kommunala avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB 
(VMAB).  

Ärendebeskrivning 
Johan Ekelund och Malin Håkansson föredrar ärendet. 
 
Regeringen har beslutat att från den 1 januari 2024 ska förpackningar som idag omfattas av 
producentansvar övergå till kommunalt ansvar.  

För fristående villor på landsbygden finns det idag landsbygdsstationer för avfallshanteringen 
och för villor i tätorterterna finns det kretsstationer. Både på landsbygden och i tätorterna kan 
invånare också välja ett system med fyrfacksfraktioner. För flerbostadshus i Olofströms 
kommun är förpackningsnära insamling väl utbyggd framförallt hos Olofströmshus.  

Det finns åtta återvinningsstationer i kommunen varav tre finns på privat mark och övriga på 
kommunal. Utöver det har vi Olofströms återvinningscentral. Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI) har hand om insamlingen idag men får från den 1 januari 2024 inte 
hantera detta eftersom ansvaret genom lagstiftning övergår till kommunen.  

Från 2027 ska bostadsbolagen (flerbostadshus) ha inrättat fastighetsnära insamling.  

För att bedriva insamling behöver kommunen (VMAB) tillgång till insamlingsbehållare på 
återvinningsstationerna. Förpacknings- och tidningsinsamlingen har erbjudit VMAB att köpa 
befintliga behållare till ett självkostnadspris/avskrivningsvärde.  

Naturvårdsverket kommer från och med 2024 att betala ut ersättning till kommunerna för 
insamling av producentansvarsförpackningar.  

Yttrande/Bedömning 
För övertagande av återvinningsstationerna tillkommer kostnader i form av köp eller hyra av 
insamlingsbehållare samt administrativ uppbyggnad. Det krävs information på VMAB: s 
hemsida, uppbyggnad av statistik samt tjänst för felanmälan m.m. Till detta kommer 
återkommande städning av området för återvinningsstationer. Det insamlade materialet 
kommer att försäljas till extern aktör precis som det gör idag. Ersättning för insamling 
kommer att utbetalas av Naturvårdsverket. Den största kostnaden bedöms vara tömning av 
behållarna.  

Det kommer sannolikt att uppkomma ytterligare frågor om uppdelningen av kostnaderna 
initialt, kommunen eller VMAB. På Miljöförbundet Väst kan det även förväntas bli en utökad 
ärendehantering för dispenshantering under startperioden.  

För att minimera nedskräpning på gator och i natur behöver återvinningsstationerna finnas 
kvar tills ett utbyggt system för fastighetsnära insamling finns. Detta kommer sannolikt att 
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dröja några år. Under denna perioden behöver det också utredas vidare på hur 
insamlingssystemen landsbygdsstationer och kretsstationer kan ses som fastighetsnära 
(FNI) eller inte.  

Finansiering 
VMAB har gjort en bedömning för kostnader i deras sammanställning ÅVS övertagande 
vilket föreligger ärendet. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Perspektiven bedöms ej bli påverkade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
ÅVS övertagande skrivelse Olofström alternativjämförelse  
 
Slutgiltigt beslut skickas till 
Miljösamordnare/Landsbygdsutvecklare K.M 
Samhällsutvecklingschef Ö.H  
Renhållningsingenjör VMAB J.E 
Avdelningschef VMAB M.H 
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§ 31/2023  Beslut om prioriteringslista över fysisk planering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
Prioriteringslistan över fysisk planering godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Oskar Sandberg föredrar ärendet. 
 
Kommunledningsförvaltningen arbetar med ny översiktsplan, planprogram samt 23 
detaljplaner. Detta är fler uppdrag än vad som är möjligt att arbeta med samtidigt utifrån 
nuvarande resurser vilket innebär att prioriteringar måste göras. Att en prioritering av 
uppdragen inom fysisk planering finns skapar tydlighet såväl internt som externt.  

Yttrande/Bedömning 
Förvaltningens bedömning är att prioriteringslistan skapar tydlighet för politik, tjänstepersoner 
samt externa parter vilken prioritering som föreligger.   

Finansiering 
Prioriteringen synkroniseras i möjligast mån med exploateringsbudget.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Prioritering i arbetet med uppdrag inom fysisk planering kan påverka barnrätts- och 
jämställdhetsperspektiv i viss grad beroende på vilka planer och projekt som prioriteras högt 
respektive lågt. Förvaltningens bedömning är att perspektiven främst bör beaktas i respektive 
planprocess.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Prioritetslista mars 2023 

Slutgiltigt beslut skickas till 
Byggnadsnämnden 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Teknisk chef AK.R 
Planarkitekt/bygglovshandläggare O.S 
Planarkitekt/bygglovshandläggare P.S 
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§ 32/2023  Beslut om uppdrag för nya riktlinjer för bostadsförsörjning för 
Olofströms kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Ärendet återremitteras för att se över möjligheten om en enklare version av 
bostadsförsörjningsprogrammet kan tas fram.  

Ärendebeskrivning 
Paulina Sandomierska föredrar ärendet. 
 
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen syftar till att bistå med underlag för kommunens arbete 
med den fysiska planeringen - såväl inom nybyggnation som inom det befintliga 
bostadsbeståndet. Kommunen ska med hjälp av bostadsförsörjningen redogöra bland annat 
för bostadsutbudet, om boendeformer stämmer överens med dagens behov och om utbudet 
kan möta den framtida efterfrågan. Även frågan på vilka bostadsbehov det finns för olika 
befolkningsgrupper ska analyseras. Genom svaren på dessa och liknande frågor kommer 
kommunen kunna planera för det som behövs byggas nytt samt veta hur det befintliga 
beståndet behöver anpassas.  

Det är viktigt att kommunen tar fram kunskapsunderlag även om det inte är aktuellt för 
nybyggnation då kommunen på det sättet har beredskap och har en inriktning på 
kommunens utveckling den dag någon intressent visar intresse för att bygga bostäder. 
Utvecklingen på bostadsmarknaden styrs således inte enbart utav kommunen, utan 
utvecklingen sker också i samverkan med aktörer såsom byggherrar och fastighetsägare.  

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska enligt 2§ lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) minst redogöra kommunens mål för 
bostadsbyggande, utveckling av bostadsbeståndet samt kommunens planerade insatser för 
att nå uppsatta mål. Utöver detta ska bostadsförsörjningen dessutom redogöra hur 
kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program 
som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys 
av den demografiska utvecklingen, marknadsförutsättningarna, och vilka bostadsbehov som 
inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. Analysen ska genomföras med stöd av ett 
underlag som Boverket förser kommunen med och kommunen får använda ytterligare 
underlag som behövs för analysen. I Olofströms fall kommer konsulter att anlitas för att ta 
fram prognoser om kommunens utvecklingsmöjligheter.  

Den fysiska planeringen ska också enligt 1 kap. 1§ Plan- och Bygglagen (2010:900) ”främja 
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer.” Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska även enligt 4§ lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) vara vägledande vid tillämpningen av de allmänna 
och enskilda intressena – 2 kap. 3§ första stycket 5 Plan- och bygglagen (2010:900) 
”bostadsbebyggande och utveckling av bostadsbeståndet”.  

Bedömning 
Kommunfullmäktige ska enligt 1§ tredje stycket lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) anta riktlinjer för bostadsförsörjningen under varje 
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mandatperiod. De gällande riktlinjerna för bostadsförsörjningen i Olofströms kommun antogs 
av kommunfullmäktige den 2016-09-27 och har sedan dess inte aktualiserats. 

Förvaltningen gör bedömningen att dagens gällande riktlinjer för bostadsförsörjning är 
inaktuell. Det med anledning av de förändrade förutsättningarna sedan 2016 såsom 
Sydostlänken, den åldrande befolkningen och omvärldssituationen. För att få en aktuell bild 
utav bostadssituation idag och inför framtiden behöver riktlinjerna aktualiseras. 

Finansiering 
Med anledning av förvaltningens förutsättningar kommer såväl analysen som innehållet i 
styrdokumentet att arbetas fram utav en extern aktör/ aktörer via upphandling. Förvaltningen 
kommer vara uppdragsbeställare och bistå med projektvägledning. 

Uppdragets finansieringsmedel på 300 000kr kommer finnas med i driftbudgeten för 2024. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

 Barn- och ungdomsperspektivet och dess konsekvenser kommer att utredas under 
arbetsprocessen.  

 Beslutet har i dagsläget inte föregåtts i dialog med berörda grupper.  

 Beslutet och dess konsekvenser på jämställdhet samt jämlikhet kommer att utredas 
under arbetsprocessen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Bostadsförsörjningsplan 2016 

 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef Ö.H 
Teknisk chef AK.R 
Planarkitekt/ bygglovshandläggare P.S 
Planarkitekt/bygglovshandläggare O.S 
Ekonom M.A 
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§ 33/2023  Beslut om planuppdrag för Jämshög 7:52 - Ideberget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
Förvaltningens förslag avslås om att ta fram ett planuppdrag för fastigheten Jämshög 7:52. 

Yrkande 
Annika Sjöstedt (S) yrkar på avslag av förvaltningens förslag om att ta fram ett planuppdrag 
för fastigheten Jämshög 7:52. Patrik Krupa (M) och Rolf Jönsson (C) ställer sig bakom 
yrkandet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Annika Sjöstedts (S) yrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Annika Sjöstedts (S) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Paulina Sandomierska föredrar ärendet. 
 
Inom Jämshög finns idag inga exploateringsfastigheter till försäljning. Förvaltningen har 
därför undersökt olika områden inom tätorten som har potential för bostadsutveckling, varav 
fastigheten Jämshög 7:52 har pekats ut som ett möjligt utfall. Syftet med kommande 
planuppdrag kommer således vara att utreda platsens möjligheter för att detaljplanera för 
bostäder.  

I gällande översiktsplan från 2012, är området utpekat som bostadsområde. Genom att följa 
översiktsplanens intentioner, kommer detaljplanen bidra till förtätning. Att förtäta befintliga 
områden innebär att ingen ny mark tas i anspråk och att den befintliga kommunala 
infrastrukturen nyttjas i högre utsträckning.  

Bedömning 
Platsen utgör idag ett mindre naturområde. Här finns det bl.a. stigar, kojor och en gräsyta för 
att spela fotboll på. Området består också av stenmurar och ett antal skyddsvärda träd. För 
att veta vilka och hur objekten ska bevaras och skyddas, gör förvaltningen bedömningen att 
platsen kan komma behöva genomgå en naturvärdesinventering. Förvaltningen gör också 
bedömningen att en geoteknisk utredning kan behövas eftersom SGUs jorddjupskarta visar 
på ett jorddjup på 0 - 5 meter. En dagvattenutredning kan också bli aktuell.  

Förslaget är att förvaltningen ser positivt på det kommande planuppdraget eftersom 
översiktsplanens intentioner efterföljs. Förvaltningen gör också bedömningen att detaljplanen 
kan komma medföra fler bostäder i Jämshög, vilket kommer bidra till förtätning av tätorten.  

Finansiering 
Framtagande av detaljplan kommer att finansieras av exploateringsbudgeten, som 
beslutades i KF den 2022-06-13. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet kommer att behandlas under arbetet med 
detaljplanen.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Orienteringskarta 
 
Slutgiltigt beslut skickas till 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Teknisk chef AK.R 
Planarkitekt/ bygglovshandläggare P.S 
Planarkitekt/bygglovshandläggare O.S 
Miljösamordnare/landsbygdsutvecklare K.M 
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§ 34/2023  Förfrågan om friköp av arrendetomt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
Förfrågan om friköp avslås gällande del av Holje 5:106. 

Ärendebeskrivning 
Öjvind Hatt föredrar ärendet. 
 
Nuvarande avtal har övergått till ny arrendator, som lämnat in en förfrågan om friköp av 
mark. 

Yttrande/Bedömning 
Marken ifråga har under överskådlig tid har arrenderats ut som tomt för byggnad på ofri 
grund, och bedömningen är att en eventuell försäljning inte kommer att påverka kommunens 
möjligheter att fortsätta utveckla Halenområdet. 
Miljöförbundet har inget att erinra mot en avyttring, så länge det inte rör sig om mark som 
ingår i naturreservatet. 
Teknisk samordnare offentlig miljö har inget att erinra mot att tillmötesgå förfrågan om friköp, 
utöver att den nya tomtgränsen bör ligga minst 2,5 meter från mitten på befintlig stig, så att 
kommunen även fortsättningsvis ska kunna underhålla vandringsleden. 
Enligt teknisk samordnare för infrastruktur har de flesta stugor i området, inklusive denna, 
funnits så länge på platsen att de är hävdvunna, och tomten är undantagen från 
naturskyddsområdet på samma sätt som övriga arrendetomter och mindre fastigheter. 

Finansiering 
Vid en försäljning står köparen för alla kostnader i samband med avstyckningen. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

 Konsekvenserna av ett beslut förväntas bli neutrala utifrån ett barn- och 
ungdomsperspektiv. 

 Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper,. 

 Konsekvenserna av ett beslut förväntas bli neutrala utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
för kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förfrågan om tomtköp 
Översiktskarta 
Yttrande Miljöförbundet Blekinge Väst 
Yttrande teknisk samordnare offentlig miljö 
Yttrande teknisk samordnare infrastruktur 

Slutgiltigt beslut skickas till 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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Teknisk samordnare offentlig miljö L.P 
Teknisk samordnare infrastruktur R.J 
Sökande 
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§ 35/2023  Förfrågan om markköp rörande Hässlehult 1:19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta, 

Besked inväntas gällande Sydostlänken och översiktsplan innan ställning tas gällande 
markförsäljning av fastigheten Hässlehult 1:19. 

Ärendebeskrivning 
Öjvind Hatt föredrar ärendet. 
 
En förfrågan om köp av kommunens fastighet Hässlehult 1:19 har inkommit, enligt uppgift 
från intressenten på grund av att två egna fastigheter kommer att påverkas när Sydostlänken 
byggs. Avsikten är att flytta det gamla missionshuset till Hasselbacken från dess nuvarande 
plats.  

Yttrande/Bedömning 
I planhänseende bedöms marken i dagsläget sakna betydelse för kommunen, men den bör 
oaktat detta inte säljas innan intressenten har ansökt om och fått ett positivt förhandsbesked 
om bygglov – i samband härmed bör det också påpekas att en byggnad som flyttas enligt 
Plan- och bygglagen räknas som nybyggnation, och det kan således komma att ställas krav 
på åtgärder inne i byggnaden som en förutsättning för flytten. 

Enligt nu gällande översiktsplan ingår fastigheten i ett verksamhetsområde för industri 
och/eller handel; men så är inte längre fallet i förslaget till ny översiktsplan som varit ute på 
samråd under 2022. Området är i huvudsak skogbevuxet, med inslag av betesmark.  

Kommunen har begränsat med mark att erbjuda för flytt/nybyggnation eller byte, varför det 
rekommenderas att i förekommande fall inte sälja hela stycket, utan istället dela upp det 
området på flera fastigheter.  

Om en avstyckning blir aktuell, måste frågan om förhandsbesked för bygglov först prövas för 
att kunna besvara frågan om byggnation inom markerad del av fastigheten kan vara lämplig. 

Enligt tekniska kontoret bör eventuell försäljning av mark begränsas till en avstyckad tomt. I 
dagsläget är betesmarken utarrenderad på 1-årigt arrende, som behöver sägas upp innan 30 
april för att undvika ytterligare ett års förlängning.  

Skogen som finns i området är klassat som ädellöv, och det finns ett skyddsvärt träd i 
området som står i betesmarken.  

Miljöförbundet Blekinge Väst ser i grunden positivt på en eventuell flytt av det kulturhistoriskt 
intressanta missionshuset från 1887, om det skulle visa sig att byggnaden annars måste 
rivas i samband med att Sydostlänken byggs. Under perioden 1990-2023 har inga 
”naturvårdsarter” påträffats på området enligt Artportalen, och Miljöförbundet har således 
inget att erinra. En eventuell köpare bör dock informeras om att den västligaste delen av 
fastigheten berörs av generellt strandskydd, samt att det kan finnas kulturhistoriska 
lämningar.  
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Vad gäller strandskyddet har det erfarenhetsmässigt ofta visat sig svårt att motivera att 
stycka av tomter inom strandskyddat område, så det rekommenderas att en avstyckning görs 
utanför strandskyddad del av fastigheten.  

Trafikverket framhåller slutligen att förtida inlösen endast kan bli aktuell efter ett slutgiltigt 
beslut om bansträckning då det inte råder någon tvekan om ifall fastigheten kommer att lösas 
in. Det måste dessutom föreligga synnerliga skäl som t.ex att fastighetsägaren drabbats av 
allvarlig sjukdom. Härtill kommer att om en byggnad flyttats innan en bansträckning fastställts 
så kommer eventuellt inlösen endast att ersätta värdet av den mark som tas i anspråk. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

 Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser utifrån ett barn- och 
ungdomsperspektiv. 

 Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper, detta med anledning av 
ovanstående. 

 Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv för kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära. 

Slutgiltigt beslut skickas till 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Sökande 
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§ 36/2023  Svar på motion om att Gamla torget ges namnet Retrotorget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige 
beslutar, 
 
Motionen anses besvarad enligt förvaltningens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Öjvind Hatt föredrar ärendet. 
 
Centerpartiet har motionerat om att torget ska behålla en äldre karaktär som ger retrokänsla, 
samt att det ges namnet ”Retrotorget”. En påföljande uppfräschning av byggnaderna kring 
torget med 50-talet som riktmärke anses kunna bidra till att öka kommunens attraktivitet 
genom att lyfta fram de historiska inslag som finns i samhället. 

Yttrande/Bedömning 
Sammantaget anser förvaltningen att motionärens intentioner om en uppfräschning av torget 
och dess omgivningar är vällovliga, samtidigt som det finns några aspekter som talar emot 
förslaget om namnbyte och om målbilden. 

Såväl gällande detaljplans (D33) planbeskrivning som kulturmiljöprogrammet framhåller att 
torget har en föregångare i den gamla marknadsplatsen, vilken kan ha uppstått redan under 
medeltiden.  

Då det gäller namnbytet framhålls det i kommunens riktlinjer och regler för namngivning av 
geografiska platser (KS § 208/2022) att befintliga äldre namn i första hand skall bevaras, och 
där så är möjligt anknyta till kulturvårds- och hembygdsintressen. Vidare anges att ”god 
ortnamnssed innebär, enligt Kulturminneslagen, att hävdvunna ortnamn av geografiska 
platser inte skall ändras utan starka skäl.”  

Framlagd motivering till namnbyte bedöms i detta sammanhang inte som tillräckligt starka 
skäl. 

Enligt motionen ska torget och husen omkring torget fräschas upp med 1950-talet som 
riktmärke. I den utsträckning som det i ett senare skede kan bli aktuellt med åtgärder för att 
öka områdets attraktivitet, är det rekommendationen från förvaltningens sida att då välja en 
period, inom vilken någon eller några av byggnaderna runt torget uppförts och/eller 
renoverats, som utgångspunkt. 

Finansiering 
Ett eventuellt namnbyte medför endast marginella kostnader, bl.a. för byte av gatuskyltar.  

Åtgärder som rör upprustning, renovering och ombyggnad av torget som sträcker sig utöver 
normal drift och underhåll måste kostnadsberäknas och kommer då sannolikt att behöva 
inordnas i kommunens budgetprocess. I den utsträckning planerade åtgärder även 
inbegriper enskilda fastigheter förutsätts avtal med berörda ägare som reglerar 
kostnadsfördelning med mera parterna emellan. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
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 Ett namnbyte bedöms som neutralt utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv eller 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv för kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära. 
Konsekvensbedömning av andra åtgärder kan göras först när dessa konkretiserats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion om att gamla torget ges namnet Retrotorget (C) 
Riktlinjer och regler för namngivning av geografiska platser 
Kulturmiljöplan 
 
Slutgiltigt beslut skickas till 
Centerpartiet R.J 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
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§ 37/2023  Svar på motion gällande digitalisering av Återbruket 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige 
beslutar, 
 
Motionen anses besvarad med skrivelse från enhetschef på arbetsmarknadsenheten 
angående digitalisering av återbruket med medskicket att utvecklingen av kommunens 
verksamheter ska bevakas för ett eventuellt framtida behov av digitalisering. 

Ärendebeskrivning 
Helen Hagegren föredrar ärendet. 
 
Inkommen motion lämnades till socialnämnden för yttrande. Detta yttrande inkom 2022-09-
06 till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna har 2022-03-29 inkommit med en motion där de 
föreslår socialförvaltningen: 

 Utreda förutsättningar och kostnad för att införa ett digitalt system av varuhantering 
på Återbruket. 

 Söka medel för ändamålet ur kommunens sociala investeringsfond. 

 Utreda om det finns andra kommunala verksamheter där samma system kan 
implementeras. 

Yttrande/Bedömning 
Bedömningen är att ett digitalt system på Återbruket i dagsläget inte överensstämmer med 
det behov som finns utifrån deltagarperspektivet och deltagarnas personliga utveckling. 

Vilket behov andra verksamheter har av ett digitalt varuhanteringssystem har vi svårt att 
överblicka, ev. bör den frågan tas upp i förvaltningsövergripande forum. 

Peter Petersson, enhetschef arbetsmarknadsenheten har lämnat följande svar: 

”Vi ser att förutsättningarna att implementera ett digitalt system på Återbruket, i dagsläget 
inte överensstämmer med det behov som finns utifrån deltagarperspektivet och deltagarnas 
personliga utveckling. Under den tid deltagarna är i vår verksamhet har flertalet ett stort 
behov av att utveckla det svenska språket, basala krav på arbetsmarknaden osv. Efter 
arbetsförmedlingens reformering använder sig AF i första hand av Rusta och Matchaaktörer 
istället för kommunernas arbetsmarknadsenheter för de som står närmre arbetsmarknaden. 

Det är svårt att överblicka vad kostnaden för ett sådant system skulle bli, men då vi även 
utredde en digitalisering på uppdrag av socialnämnden under förra våren med hjälp av 
förvaltningens teknikstöd, så bedömdes kostnaden som hög och även för tekniskt avancerad 
för målgruppen. För att få fram en korrekt kostnad krävs en upphandling av utrustning och ev 
tillhörande tjänst som support mm. 
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Om vi skulle införa ett digitalt system kommer det inte att kunna vara en arbetsuppgift för 
våra deltagare, vi ser istället att vi skulle behöva anställa en systemadministratör som sköter 
de arbetsuppgifterna. 

Efter en del undersökning av marknaden så ser vi att det finns system anpassade för 
second-hand verksamheter baserade på kommissionsförsäljning, men vi har inte hittat ngt 
företag som erbjuder system motsvarande inlämnad motion. 

Vilket behov andra verksamheter har av ett digitalt varuhanteringssystem har vi svårt att 
överblicka, ev bör den frågan tas upp i förvaltningsövergripande forum.” 

Finansiering 
Inte aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Har ej beaktats. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut SN § 97/2022 
 
Slutgiltigt beslut skickas till 
Socialförvaltningschef R.S 
Verksamhetschef arbetsmarknadsenheten H.H 
Moderaterna P.K 
Sverigedemokraterna M.N 
Socialnämnden 
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§ 38/2023  Svar på motion angående trygghetskameror 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige 
beslutar, 
 
Motionen anses besvarad enligt följande:  

 Brottsutsatta platser har identifierats och inventerats, 

 Att kamerabevakning har utretts som brottsförebyggande och trygghetsskapande 
insats bland dessa platser, 

 Behovet av utökad kameraövervakning inom kommunens egna verksamheter ska 
ses över samt 

 Nuvarande kamerors funktion inom kommunens egna verksamheter ska ses över. 

Ärendebeskrivning 
Ida Henriksson föredrar ärendet. 
 
Den 29 mars 2022 inkom ”Motion – Trygghetskameror: trygghet på offentliga platser” av 
Moderaterna. Av motionen går att läsa hur den upplevda otryggheten och brottsligheten 
påstås ha ökat såväl i Olofström som i hela Sverige. Det är dessutom kommunens ansvar att 
vända på den nedåtgående trenden av otrygghet och brottslighet. I motionen lyfts två platser 
med kamerabevakning i Olofström som positiva exempel. Både på Vilboksskolan och på 
Ekeryds förskola har anmälningarna om skadegörelse minskat sedan kamerorna sattes upp.  

Motionen föreslår därmed att:  

 identifiering samt inventering av offentliga, otrygga – brottsutsatta platser genomförs 
samt 

 att trygghetskameror sätts upp på dessa utsatta platser. 

Yttrande/Bedömning 
Utredningen har tagit hänsyn till Integritetskyddsmyndighetens (IMY), tillståndsmyndighet för 
kamerabevakning, krav för ansökan om kameraövervakning i första hand. För att en ansökan 
om kamerabevakning skall godkännas av IMY behöver platsen vara återkommande 
brottsutsatt och inte vid enstaka tillfällen. Platsen behöver alltså vara faktiskt brottsutsatt och 
inte endast upplevd som otrygg. Därav har utredningen främst undersökt eventuellt 
återkommande brottsutsatta platser för att sedan sätta dessa i relation till eventuell upplevd 
otrygghet som förekommer i olika undersökningar. 

I samtal med Kommunpolisen för Olofströms kommun och vid analys av Polisens 
brottsstatistik framkommer två återkommande brottsutsatta platser – Högavångsskolan och 
Nordenbergsskolan. För att undersöka möjligheten om kamerabevakning som 
brottsförebyggande och trygghetsskapande insats har forskningens synpunkter även tagits i 
beaktande. Utifrån analys av brottsstatistiken tillsammans med forskningen framgår det att 
antalet polisanmälda brott på Nordenbergsskolan har minskat och därmed är platsen inte 
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tillräckligt brottsutsatt för att en ansökan om kamerabevakning skall påbörjas. På 
Högavångsskolan förkommer fortsatt brottslighet och vid undersökningar som genomförts 
med elever är den upplevda otryggheten fortsatt hög. På Högavångsskolan tillämpas 
däremot redan kamerabevakning.  

Utredningen visar på att det inte finns några återkommande brottsutsatta platser som lever 
upp till IMY:s krav samt forskningens synpunkter. Det är dock fortsatt viktigt att arbeta med 
tryggheten på skolorna, speciellt på Högavångsskolan där kamerabevakning tillämpas 
samtidigt som att den upplevda otryggheten ökat något det senaste året.  

Finansiering 
Ej aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Förslaget har inga tydliga konsekvenser utifrån barnrättsperspektivet eller utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Någon dialog har inte förts med berörda grupper. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion - Trygghetskameror. Trygghet på offentliga platser 
Rapport om kamerabevakning som brottsförebyggande åtgärd 

 
Slutgiltigt beslut skickas till 
Kommunchef I.R 
Hållbarhetsstrateg I.H 
Moderaterna P.K 
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§ 39/2023  Förslag till integrationsstrategi Blekinge 2023-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 
Ida Henriksson föredrar ärendet. 
 
Under 2022 har Beredningsgruppen för integration arbetat fram en ny regional 
Integrationsstrategi för perioden 2023–2026 med målet att bidra till en jämställd, jämlik och 
hållbar integration för Blekinges alla invånare. Strategin utgår från flera tvärsektoriella 
perspektiv såsom Agenda 2030, Regional utvecklingsstrategi Blekinge, Regional 
kompetensförsörjningsplan, Regional folkhälsoplan samt Jämställdhetsstrategi Blekinge.  

Integrationsstrategi Blekinge 2023–2026 utgår från fem fokusområden där område 1–4 har 
fokus individen i centrum: 

1. Svenska språket  

2. Hälsa 

3. Arbete 

4. Utbildning 

5. Samarbete mellan offentliga aktörer 

Integrationsstrategin bygger även på tillhörande ettåriga handlingsplaner som beskriver vilka 
åtgärder som skall genomföras i länet under det kommande året kopplat till fokusområdena. 
Integrationsrådet är beslutande instans för handlingsplanerna. 

Utifrån de fem prioriterade fokusområdena kan tre målgrupper identifieras. Den primära 
målgruppen är asylsökande, ensamkommande barn och unga, nyanlända personer samt 
övriga utrikesfödda i behov av integration. Den sekundära målgruppen är offentliga aktörer i 
länet. Den tredje målgruppen är privata och ideella aktörer samt alla länets invånare som på 
ett eller annat vis bidrar till våra integrationsinsatser. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Det utbredda fokuset på barnrättsperspektiv är även något som vår lokala strategi för social 
hållbarhet tar avstamp i. I Integrationsstrategins primära målgrupp ingår ensamkommande 
barn och unga vilket är positivt ur ett barnrättsperspektiv då exempelvis artikel 22 i 
Barnkonventionen säger att alla barn på flykt har rätt till skydd samt hjälp att återförenas med 
sina vårdnadshavare eller andra familjemedlemmar. Sverige har ratificerat Barnkonventionen 
vilket innebär att den prioriterade målgruppen ensamkommande barn och unga går i linje 
med Barnkonventionen och därmed svensk lag. Integrationsstrategin bygger bland annat på 
principen att barnrättsperspektivet skall genomsyra hela arbetet, något som förväntas få 
positiv effekt om det implementeras i framtagandet av handlingsplanerna. 

Integrationsstrategin tar avstamp i Blekinges jämställdhetsstrategi som grundar sig i de 
nationella jämställdhetspolitiska målen med syftet att kvinnor och män ska ha samma makt 
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att utforma samhället och sina liv. Även detta är något som förväntas få positiv effekt om det 
implementeras i framtagandet av handlingsplanerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Integrationsstrategi Blekinge 2023–2026 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef I.R 
Hållbarhetsstrateg I.H 
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§ 40/2023  Godkännande av förfrågningsunderlag Asfaltsbeläggning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Förfrågningsunderlaget godkänns inför upphandling av asfaltsbeläggning. 

Ärendebeskrivning 
Anne Berntsson och Roger Jönsson föredrar ärendet. 
 
Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande, över tröskelvärdet  

Avtalstid ett år med option 1+1+1 år.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Perspektiven har beaktats, dock anses de inte påverkas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förfrågningsunderlag 
 
Beslutet skickas till 
Upphandlare A.B 
Teknisk samordnare infrastruktur R.J 
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§ 41/2023  Godkännande av förfrågningsunderlag Nordenberg 
ombyggnad storkök 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Förfrågningsunderlaget godkänns för upphandling av ombyggnation storkök på 
Nordenbergskolan och tekniska avdelningen ges i uppdrag att låta handla upp 
entreprenaden. 

Ärendebeskrivning 
Anne Berntsson och Anna Blissing föredrar ärendet. 
 
I tillagningsköket på Nordenbergsskolan görs dagligen 580 portioner. För att säkra en bra 
arbetsmiljö och även fortsatt kunna producera luncher i god kvalitet och kvantitet behöver 
man åtgärda vissa brister i lokalerna.  

Investeringsprojekt för att bygga om tillagningsköket omfattar bland annat att ventilationen 
och el görs om i stora delar. Kökslinjerna görs även om för att klara arbetsmiljökraven i 
storproduktion. I projektet har även brandskyddet studerats och genom den kommande 
entreprenaden rättas de brandskyddsavvikelser som förekommer i byggnad C där köket är. 

Underlaget omfattar förutom ovanstående projekt även åtgärder för komponentbyte samt 
takbyte ovan köket i byggnad C. Även investeringsprojekt för ombyggnad av entré vid 
biblioteket samt investeringsprojekt rivning lastkaj är inarbetat i förfrågningsunderlaget. 

Finansiering 
Ombyggnaden har projekterats av tekniska avdelningen i samverkan med WSP. 
Förfrågningsunderlaget som har tagits fram följer givna budgetramar. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Ombyggnaderna anses främja elevernas trivsel på skolan och är därmed positivt ur ett 
barnrättsperspektiv. Åtgärderna anses neutrala ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förfrågningsunderlag 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef AK.R 
Fastighetssamordnare A.B 
Upphandlare A.B  
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§ 42/2023  Svar - granskning verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
Nedanstående yttrande lämnas som svar på granskningen verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendebeskrivning 
Anna-Karin Johansen föredrar ärendet. 
 
KPMG har på kommunrevisorernas uppdrag genomfört en granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. I missivet till granskningsrapporten lämnas följande 
sammanfattande kommentar: 

”Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte ar att kommunstyrelsen i 
huvudsak har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll for att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras. 

Vi bedömer att det finns ett övergripande system och inarbetat arbetssätt för att säkerställa 
att beslut som fattas av kommunfullmäktige verkställs. Exempelvis säkerställs att inga 
ärenden tappas bort genom de digitala och manuella bevakningslistor som upprättas av 
nämndsekreterarna och registratorerna. Däremot konstaterar vi att det saknas en 
dokumenterad riktlinje som beskriver hur samtliga steg i ärendehanteringsprocessen ska 
genomföras. Utifrån vad som framgår av granskningen gör vi sammanfattningsvis 
bedömningen att kommunens ärendehanteringsprocess i stort är ändamålsenlig. 

Vi gör bedömningen kommunstyrelsen i linje med sin uppsiktsplikt genomför en uppföljning 
och kontroll av de beslut som fattats av kommunfullmäktige i syfte att säkerställa att besluten 
verkställs. Detta genom den årliga uppföljningen av ej verkställda fullmäktigebeslut och den 
årliga uppföljningen av motioner samt medborgarförslag som är under utredning. Vi bedömer 
att det saknas systematik kring återrapportering av verkställighet till fullmäktige. Av 
genomförd stickprovskontroll framgår att det i fullmäktiges beslut inte framgår om och när 
återrapportering av verkställighet ska ske, vilket utgör ett utvecklingsområde. 

Utifrån i de rapporten beskrivna iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att: 

 Tillse att en dokumenterad riktlinje for ärendehanteringsprocessen i Olofströms 
kommun framarbetas. Riktlinjen kan med fördel reglera hanteringen av motioner och 
medborgarförslag. 

 Säkerställa att kommunens styrdokument löpande hålls uppdaterade. 

 Tillse att fullmäktiges beslut i större utsträckning inkluderar en tidsram för när 
verkställigheten ska återrapporteras till fullmäktige. 
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Revisorerna önskar ett yttrande på de iakttagelser, kommentarer, bedömningar och 
rekommendationer som återfinns i bifogad granskningsrapport. Yttrandet skall vara 
revisorerna tillhanda senast den 1 mars 2023.” 

Revisorerna har meddelats att svar är möjligt först efter kommunstyrelsens sammanträde 
2023-03-07. 

Yttrande/Bedömning 
Revisorerna har genomfört en mycket bra granskning av verksamhetsområdet.  

Precis som revisorerna konstaterar så fungerar det överlag bra. Detta med stöd av de 
rutiner, systemstöd och nära samarbete inom registratorsgruppen som finns. Bland 
registratorerna upplevs inte att ytterligare ett styrdokument behövs. Däremot kan 
förtydligande göras kring t.ex. motioner och medborgarförslag i befintliga styrdokument. 

Olofströms kommun har väldigt många styrande dokument. Bedömningen är att det inte är 
önskvärt att sätta slutdatum på styrdokument. Detta då ett visst datum inte per automatik 
medför behov av uppdatering och att uppdatering av styrdokument är resurskrävande. 
Registratorsgruppen framför till ansvariga när de upptäcker behov av uppdatering. I övrigt 
ligger ansvaret hos olika handläggare. På styrdokumentsmallen finns tydligt sidhuvud där det 
framgår var ansvaret för redigering ligger, när och av vem det är beslutat och möjlighet att 
skriva in hur länge dokumentet gäller. 

Arbetet med att säkerställa att de politiska beslut som fattas följs upp och verkställs pågår 
hela tiden. Som ett led i detta har en beslutsuppföljningsdel aktiverats i vårt diarium som är 
möjlig att använda för nämndsekreterarna från årsskiftet 22/23. En aktualisering av 
tjänsteskrivelsen planeras också där det möjliggörs för handläggaren att lägga in information 
om uppföljning av beslut. Den information som läggs i tjänsteskrivelsen ärvs med hela vägen 
till protokoll men kan ändras på vägen. 

Finansiering 
Inte aktuellt 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Perspektiven har beaktats men inte bedömts vara relevanta i detta fall.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Missiv 
Granskningsrapport 
 
Slutgiltigt beslut skickas till 
Revisorerna 
Administrativ chef A-K.J 
Systemansvarig registrator H.R 
Registrator A-S.B 
UBN, SN och KFN 
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§ 43/2023  Arkivbeskrivning kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
Arkivbeskrivningen för kommunstyrelsen fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Anna-Karin Johansen föredrar ärendet. 
 
Enlig Arkivlag (1990:782) § 6 ska myndigheten upprätta en arkivbeskrivning som ger 
information om vilka handlingar som finns i myndighetens arkiv och hur det är organiserat. 
Fastställt arkivreglemente (KF 2017-03-27 § 20) beskriver likt arkivlagen att en 
arkivbeskrivning ska finnas. 

Aktuell arkivbeskrivning är från 2020 och är inte längre komplett varav uppdatering behövs.  

Arkivbeskrivningen ska vara utformad så att den underlättar användningen av informationen. 
Genom arkivbeskrivningen ges information om vilken typ av information verksamheten 
hanterar, vilka sökingångar som finns, hur myndigheten är organiserad med mera. På så sätt 
underlättas insynen i organisationen.  

I arkivbeskrivningen ska man kunna läsa om: 

 Myndighetens arbetsuppgifter (och hur de förändrats)  

 Myndighetens organisation (och hur den utvecklats)  

 Arkivets huvudsakliga struktur  

 Gallringsregler  

 Arkivorganisation/arkivansvar 

Arkivbeskrivningen ska ses över återkommande och uppdateras i samband med större 
förändringar. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

 Beslutets konsekvenser utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv bedöms som 
neutrala. 

 Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper. 

 Beslutets konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv för kvinnor/flickor, 
män/pojkar och/eller icke binära bedöms som neutrala. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till ny arkivbeskrivning 
Nuvarande arkivbeskrivning 
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Slutgiltigt beslut skickas till 
Kontorsvaktmästare J.J 
Nämndsekreterare I.J 
Kommunchef I.R 
Administrativ chef A-K.J 
Teknisk chef AK.R 
HR-chef C.T 
Kostchef C.I 
Näringslivschef H.A 
Ekonomichef K.A 
TF IT-chef K.L 
Lokalvårdschef S.V 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
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§ 44/2023  Regler för gåvor, uppvaktning och representation 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige 
beslutar, 
 
Regler för gåvor, uppvaktning och representation antas för kommunen och helägda bolag. 

Därmed upphör kommunfullmäktige §78/2016-10-24 att gälla. ”Regler för uppvaktning av 
förtroendevald/anställd och representation vid förtroendevalds/anställds bår”. 

Ärendebeskrivning 
Anna-Karin Johansen föredrar ärendet. 
 
En översyn har gjorts av regler för uppvaktning och gåvor. Samtidigt har reglerna 
kompletterats med regler kring representation och uppvaktning av 100-åring. 
Dokumenterade regler kring dessa två områden har tidigare inte funnits.  

I dokumentet finns färgmarkeringar där förändringar har gjorts. I de uppdaterade styckena rör 
det sig mest om förtydliganden och mindre tillägg. 

Förslaget har godkänts av kommunens förvaltningsövergripande ledningsgrupp och av 
Olofströmshus VD samt Olofströms Krafts VD. 

Finansiering 
I liggande förslag framgår ur vilken budget medel ska tas när det är aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Förslaget är framtaget utifrån att alla ska behandlas lika oavsett kön, arbetsuppgifter, 
förvaltning eller bolag. I övrigt har ingen påverkan på barnrätts- och 
jämställdhetsperspektivet upptäckts. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Regler för gåvor, uppvaktning och representation 
Nuvarande Regler för uppvaktning av förtroendevald/anställd och representation vid 
förtroendevalds/anställds bår 
 
Slutligt beslut med regler skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Olofströms Kraft AB 
Olofströmshus AB 
Kommunchef I.R 
Administrativ chef A-K.J 
Teknisk chef AK.R 
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HR-chef C.T 
Kostchef C.I 
Näringslivschef H.A 
Ekonomichef K.A 
TF IT-chef K.L 
Lokalvårdschef S.V 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
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§ 45/2023  Förändrad förvaltningsorganisation - där Kultur och 
fritidsförvaltningen blir en del av Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige 
beslutar, 

1. Kultur- och fritidsförvaltningen blir en del av Kommunledningsförvaltningen från och 
med 1 juli 2023.  

2. Kultur och fritidsnämnden har fortsatt fokus på utveckling av kultur och fritids-
verksamheten i Olofströms kommun. 

3. Tjänsten som förvaltningschef/kulturchef ersätts med en kulturchef på 100%. 

Patrik Krupa (M) och Max Nielsen (SD) avstår från beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Bengtsson föredrar ärendet. 
 
På Kultur- och fritidsförvaltningen finns idag ett 30-tal medarbetare varav 5 chefer inräknat 
förvaltningschefen. 

Tjänsten som förvaltningschef/kulturchef är vakant från och med sista april 2023. 

I Olofströms kommun finns tre stora förvaltningar samt Kultur- och fritid. På 
utbildningsförvaltningen finns pedagogisk-/utbildningsverksamhet från barnomsorg till 
Komvux och SFI. På socialförvaltningen finns vård och omsorgsverksamhet, ekonomiskt 
bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. På kommunledningsförvaltningen finns verksamheter 
som är kommunövergripande, antingen service mot övriga förvaltningar eller verksamhet 
riktat mot samhällsutveckling och invånare.  

Samtliga förvaltningar ska i delar leverera samma information, rapporter, facklig samverkan, 
öppethållande och registrering av handlingar samt nämndsadministration. En liten förvaltning 
har en ökad sårbarhet vid sjukdom eller semester. Administrationen bör stå i rimlig proportion 
till antalet medarbetare och uppdrag.  

Kommunstyrelsens ordförande och Kultur- och fritidsnämndens ordförande informerade den 
30 januari 2023 direkt berörda medarbetare på Kultur och fritidsförvaltningen om förslaget.  

Yttrande/Bedömning 
Det är svårt att säga hur stor en verksamhet behöver vara för att vara en egen förvaltning. 
Dock är det så att en mindre förvaltning har samma skyldighet som en större förvaltning.  

Ett sätt att organisera den nuvarande förvaltningen skulle kunna vara att den i stället övergår 
till att vara två avdelningar inom Kommunledningsförvaltningen; en fritidsavdelning med en 
fritidschef och en kulturavdelning med en kulturchef. Dessa jobbar direkt mot Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Genom att låta Kultur- och fritidsförvaltningen vara en del av kommunledningsförvaltningen 
minskas sårbarheten. Med nuvarande resurser kan i stället ett större fokus läggas både från 
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nämnden och från verksamheterna på att utveckla Olofströms kultur – och fritidsverksamhet 
och de styrkor som finns i bland annat kommunens föreningsliv och Olofström som 
författarnod.  

De båda förvaltningarna delar i dag till viss del både HR-stöd och ekonom och mycket av 
verksamheterna arbetar i nära anslutning till tekniska avdelningen då Kultur- och 
fritidsförvaltningen har flera stora anläggningar. Vandringsleder och badplatser sköts redan 
av tekniska avdelningen sedan flera år tillbaka.  

Finansiering 
Finansiering sker inom nuvarande budget. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Ett ökat fokus på kultur och fritidsområdet bedöms få en positiv inverkan på både jämlikhet 
och för barn- och unga.  

Slutgiltigt beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunchef I.R 
Administrativ chef A-K.J 
Teknisk chef AK.R 
HR-chef C.T 
Kostchef C.I 
Näringslivschef H.A 
Ekonomichef K.A 
TF IT-chef K.L 
Lokalvårdschef S.V 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
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§ 46/2023  Meddelanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Meddelandet tas till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 
Ärendenummer: 2022/2908 
Titel: Inbjudan skickad till Trafikverket gällande diskussion angående körprov i Olofström. 
Dok. Datum: 2023-01-30 
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