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 § 172 Reviderad taxa 2023 för Miljöförbundet 

Blekinge Västs verksamhet inom prövning och 
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 § 173 Reviderad taxa 2023 för Miljöförbundet 

Blekinge Västs verksamhet inom prövning och 
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 § 174 Inlösen av lån i Holje Holding med förfall under 
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 § 177 Borgen för andelsföreningen Folkets hus i 

Olofström 
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Dannfältet/Flygfältet 

  

 § 182 Äskande om utökad budget 2023 revisorerna   
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 § 197 Meddelande   
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§ 162/2022  Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande ärenden läggs till ärendelistan: 
Äskande om utökad budget 2023 revisorerna 
Beslut om antagande detaljplan för Holje 161:1 (Holjegården) 

Annika Sjöstedt (S) utses till justerare 
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§ 163/2022  Yttrande till förslag till reviderade renhållningsföreskrifter 
samt taxa 2023-VMAB 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

VMABs förslag till taxehöjning avslås. Taxan för Olofströms invånare höjs med 10 % med 
hänvisning till att effektiviseringsutrymme bör finnas.  

Renhållningsföreskrifterna förtydligas enligt nedan yttrande och godkänns i övrigt.  

 
Ärendebeskrivning 

Johan Eklund VMAB och Öjvind Hatt, samhällsutvecklingschef föredrar ärendet. 

VMAB föreslår en taxeändringen till 14 % vilket beror på generella kostnadsökningar, ökad 
bemanning på återvinningscentraler samt arbete med införandet av det kommunala ansvar 
för fastighetsnära insamling av förpackningar som inträder år 2024. 

Det kommunalägda avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB) har inkommit med förslag 
på ny taxa för Olofströms kommuns avfallshantering samt ett mindre förslag i ändringen av 
avfallsföreskrifterna.  

Ändringen i avfallsföreskrifterna handlar om en textändring i 10 § 

Nuvarande text är: 

Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt kärl- 
och säckavfall till anvisade insamlingsplatser för avlämning. 

Och förslag till ny text är: 

Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt kärl- 
och säckavfall till för därför avsedda insamlingsplatser för avlämning. 

  

Yttrande/Bedömning 

Om ändring i avfallsföreskrifternas 10 § ska göras, bör man se över föreslagen text då den 
inte är grammatisk riktig och enkelt kan missförstås. 

Se tex. nytt förslag: 

Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt kärl- 
och säckavfall till avsedda insamlingsplatser för avlämning. 

VMAB föreslår också en taxeändring som medför en kostnadsökning med 14 % för VMAB:s 
kunder i Olofströms kommun under 2023. Då VMAB:s förslag till taxeändring för 2022 på 13 
% beslutades enligt föreslagen taxa innebär det en total ökningen för Olofströms invånare på 
över 28% när en omräkning för de båda taxeändringarna görs.  
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För att föreslagen taxeändring ska antas föreslår kommunledningsförvaltningen att en budget 
för förväntade kostnadsökningar tas fram av VMAB och presenteras för kommunstyrelsen 
innan beslut i kommunfullmäktige kan tas. Bolaget föreslås även presentera orsaken till de 
stora skillnaderna i taxeförslaget jämfört med övriga ägarkommuner. Utan en budget för 
VMAB:s förväntade kostnadsökningar föreslår kommunledningsförvaltningen att 
taxehöjningen för 2023 ska följa prisbasbeloppshöjningen för 2023 på ca 8 %.  
  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Har ej beaktats.  
  

Beslutsunderlag 

Dnr. 22196 VMAB Protokoll Styrelsemöte 2022-10-20 
Dnr. 22196 Utdrag Styrelseprotokoll VMAB 2022-10-20 § 90 justerad 
Dnr. 22206 Skrivelse VMAB:s renhållningstaxa 2023 
Dnr. 22206 Kommunerna styrelse föreskrifter ändringar 2023 
 
Slutligt beslut skickas till 

Miljösamordnare/Landsbygdutvecklare KM 
Samhällsutvecklingschef ÖH  
Ann.nilsson@vmab.se  
kundservice@vmab.se  
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§ 164/2022  Biblioteksplan 2023-2026 för Olofströms kommun 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Biblioteksplan 2023-2026 antas.  

Ärendebeskrivning: 

Lorri Mortensen Mates, fritidschef föredrar ärendet. 

Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 
(Bibliotekslag 2013:801 17 §). Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige efter förslag via 
kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

Kultur och fritidsnämnden har i § 107/2022 godkänt biblioteksplanen och föreslagit 
kommunstyrelsen att besluta densamma. 

Utbildningsnämnden har i § 115/2022 godkänt biblioteksplanen. 

Planen syftar dels till att översiktligt beskriva den biblioteksverksamhet som bedrivs i 
Olofströms kommuns regi, dels till att peka ut den inriktning verksamheten ska ha framöver. I 
den kommunala biblioteksverksamheten ingår såväl folk- som skolbiblioteken. Samarbeten 
på kommunal och regional nivå med andra bibliotekstyper ska beskrivas i planen.  

Arbetsgruppens sammansättning har bestått av:  
•Rektor  
•Skolbibliotekarie/folkbibliotekarie  
•Folkbibliotekarie  
•Bibliotekschef  
 
Under perioden 2022-09-08 till 2022-09-22 har olika målgrupper getts möjlighet att yttra sig 
om förslaget till ny biblioteksplan. Remissutkast har skickats till rektorer, chefer på kultur- och 
fritidsförvaltningen, bokombud och språklyftare på förskolorna, skolbibliotekarie och 
skolbiblioteksansvariga, SFI, läsombud på särskilda boenden, elevråd, ungdomsråd, 
seniorråd, anhörigkonsulent, seniorkonsulent, finska föreningen, socialförvaltningen, 
kommunledningskontoret, hembygdsföreningar, Harry Martinson-sällskapet, Saljesällskapet, 
kommunens hållbarhetsstrateg, Biblioteksutveckling (Regionen) och Jämshögs folkhögskola. 
Några få yttranden har inkommit. Via Biblioteksutveckling i Blekinge Kronoberg (BiBK) har 
bibliotekschefen fått stödmaterial och deltagit i regionövergripande chefsgrupp Och arbetet 
med biblioteksplanen har tagit avstamp i den regionala biblioteksplanen och tagit fasta på de 
lagar och förordningar som råder; Bibliotekslag, Skollag, Skolbibliotek för bildning och 
utbildning (delbetänkande), Barnkonventionen, Agenda 2030 och Olofströms kommuns 
övergripande mål. Det har även gjorts försök att fånga upp invånarperspektiv via; Bokombud 
på förskolorna, Ledningsgrupper skolan, Skolbiblioteksansvariga och lärare, Elevråd på 
skolorna, Vuxenutbildningen/SFI, Seniorrådet, Läsombud särskilda boenden, Öppna 
förskolan, Ungdomsråd, Ungdomar på Nordenbergsskolan, Kommunanställda via insidan 
och pappersenkäter på folkbiblioteken. Yttranden har inkommit och därefter har 
biblioteksplanen färdigställts.  
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Återstår att göra är handlingsplaner som beskriver hur vi ska arbeta med prioriteringarna för:  
•Folkbiblioteken  
•Skolbiblioteken  

Barn- och jämställdhetsperspektiv:  
Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. När det handlar om 
skolbiblioteken är barn och ungdomar den givna målgruppen för verksamheten. En 
konsekvens utifrån detta är att barn- och ungdomsperspektivet tydligt ska framgå i planens 
skrivningar. Barn- och ungdomsperspektivet ska beaktas på olika sätt under arbetet med 
framtagandet av planen och utkast har gått på remiss till t.ex. elevråden.  

Det framgår av bibliotekslagen att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Det 
ställer krav på bibliotekens sätt att tillgängliggöra och presentera verksamhet och innehåll. 
När det handlar om att nyttja bibliotekens utbud ser vi att det finns skillnader mellan könen. 
Den kommunala biblioteksplanen kan vara ett styrdokument som stöder arbetet för att göra 
biblioteken tillgängliga för fler och kan bidra till att jämna ut de skillnader som finns mellan 
kön. Bibliotekschef lyfter ärendet med anledning av att nuvarande kommunala biblioteksplan 
upphör att gälla 2022-12-31.  

Biblioteksplanens uppbyggnad:  

Vision: Att tillsammans med invånare och elever skapa en folk- och skolbiblioteksverksamhet 
som är relevant, tillgänglig och välkomnande.  

Lagar och styrdokument att förhålla sig till  
• Bibliotekslagen  
• Skollagen  
• Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service  
• Läroplaner  
• Skolbibliotek för bildning och utbildning  
• Regional kulturplan för Blekinge  
• Biblioteksplan för Region Blekinge och Region Kronoberg  
• Barnkonventionen  
• Agenda 2030 
 • Olofströms kommuns övergripande mål  

 
Det demokratiska biblioteket  
• Folk- och skolbiblioteken skapar fler forum för invånares och elevers delaktighet med 
särskilt fokus på barn och unga  
• Folk- och skolbiblioteken arbetar för att ge elever tillgång till en likvärdig 
skolbiblioteksverksamhet  
• Folkbiblioteken upprättar rutiner för biblioteksverksamheten i händelse av kris  
• Folkbiblioteken utformar och utvecklar programverksamheten på alla tre biblioteken 
tillsammans med olika aktörer Det tillgängliga biblioteket  
• Folk- och skolbiblioteken vidareutvecklar sitt arbete med att erbjuda medier utifrån 
invånares och elevers olika behov, till exempel lättläst litteratur, talböcker och medier på 
olika språk 
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• Folk- och skolbiblioteken arbetar för att verksamhet och lokaler ska vara fysiskt,  

intellektuellt och kommunikativt tillgängliga samt välkomnande för alla  
• Folk- och skolbiblioteken erbjuder tillgänglighetsanpassade digitala lösningar så att 
invånare och elever når bibliotekets tjänster via internet och har möjlighet att utföra 
biblioteksärenden på egen hand.  
• Folkbiblioteken utökar sin uppsökande verksamhet så att fler får tillgång till bibliotekens 
utbud  
• Skolbibliotekens bemanning utökas under planperioden Det läsfrämjande biblioteket  
• Folk- och skolbiblioteken samverkar för att främja läsning hos barn och unga med särskilt 
fokus på att barn i årskurs 2 kan läsa  
• Folkbiblioteken samverkar med barnhälsovård, förskola, öppen förskola och logopeder för 
att stärka yngre barns språkutveckling  
• Folkbiblioteken utvecklar den läs- och litteraturfrämjande verksamheten för vuxna  
• Skolbiblioteken används som en del i undervisningen med målsättningen att stärka 
elevernas språkliga förmåga Det digitala biblioteket  
• Folk- och skolbiblioteken samverkar för att stärka barns och ungdomars digitala kompetens  
• Folk- och skolbibliotekens personal har hög digital kompetens för att kunna vägleda och 
utbilda invånare och elever  
• Folkbiblioteken arbetar för att främja digital delaktighet och motverka digitalt utanförskap 
genom att ge vägledning, utbildningsinsatser och tillgång till teknik  
• Folkbiblioteken arbetar för att väcka nyfikenhet för digitala verktyg hos barn och unga  
• Skolbiblioteken används som en del i undervisningen med målsättningen att stärka 
elevernas digitala kompetens  

Beslutsunderlag:  
Tjänsteskrivelse  
Förslag till Biblioteksplan2023-2026 
KFN §107/2022 
UBN §115/2022 

Slutligt beslut skickas till: 
KFN 
UBN 
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§ 165/2022  Remiss- Idrottspolitiskt program Blekinge 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Nedanstående yttrande lämnas som svar på remissen. 
  

Ärendebeskrivning  

Lorri Mortensen Mates, fritidschef föredrar ärendet. 

Region Blekinges kultur-och bildningsnämnd har givit Olofströms kommun möjlighet att yttra 
sig över remissversionen av ”Idrottspolitiskt program för Blekinge 2023 - 2026.  

Inom ramen för sitt uppdrag har Region Blekinge tagit fram ”Växtplats Blekinge”, vilket är den 
regionala utvecklingsstrategin Växtplats Blekinge är en gemensam färdplan, en karta som 
ska leder oss närmare visionen - fler människor som lever, arbetar och utvecklas i Blekinge.  

En växtplats behöver växtkraft. För invånaren handlar det om möjligheter till förbättrad 
livskvalitet och attraktiva livsmiljöer. För företag handlar det om ett starkare innovationsklimat 
och förutsättningar för tillväxt och expansion. Växtplats Blekinge är en övergripande strategi 
för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Blekinge och innehåller mål och 
prioriteringar fram till 2030.  

Växtplats Blekinges två strategiska områden ska tillsammans bidra till att Blekinge utvecklas 
till det önskade läget.  

Det första strategiska området handlar om att utveckla attraktiva livsmiljöer. Utvecklingen av 
bebyggelse, transporter samt fysisk och digital infrastruktur skapar förutsättningar för hela 
Blekinge att växa. Människor ska ha goda förutsättningar att utvecklas, ha ett gott liv och må 
bra. Blekinge ska vara en växtplats för människor.  

Det andra strategiska området handlar om att utveckla ett expansivt näringsliv med god 
kompetensförsörjning. Regionens främsta resurs är människor och grunden för tillväxt är 
företag. Området fokuserar på att stärka människors möjlighet att utvecklas och arbeta samt 
att stärka företags och entreprenörers möjligheter att utvecklas i Blekinge.  

Vi blir det vi gör – tillsammans  

För att nå strategins mål krävs stark samverkan och samhandling. Region, kommun, statliga 
aktörer, akademi, näringsliv och civilsamhället har alla en roll för att nå strategins mål. Det är 
vad vi gör som för oss närmare vision och mål.  

Idrottspolitik  

Idrottspolitiken utgör en del av politiken för det civila samhället. Idrottsfrågorna inrymmer 
verksamheter som främjar idrott och motion och som samtidigt bidrar till förbättrad folkhälsa.  
 

Syftet med det idrottspolitiska programmet  

Är att tydliggöra Region Blekinges kultur- och bildningsnämnds arbete för att:  
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- Uppnå den idrottsliga visionen i den regionala utvecklingsstrategin  

- Tydliggöra det regionala uppdraget till RF SISU  

- Främja samarbeten och skapa en plattform från vilken idrotten genom samhällsstöd och 
ideellt engagemang kan utvecklas.  

Region Blekinge viljeinriktningar som presenteras i remissversionen:  

Att ett livslångt idrottsintresse stimuleras och att det finns möjlighet att prova på olika idrotter 
genom hela livet.  

Att det ska finnas möjlighet till föreningsidrott för alla i Blekinge, oavsett ambitionsnivå.  

Skapa förutsättningar för hållbara och attraktiva föreningar samt ett stärkt ledarskap.  

Stimulera samarbeten mellan olika samhällsaktörer och över kommun- och idrottsgränser.  

Att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder, ska ha samma 
möjligheter att delta i föreningsidrott.  

Att Blekinges idrottsföreningar bygger på stark föreningskunskap och former för delaktighet 
och demokratiska processer.  

Att representationen i styrelser inom föreningar och förbund speglar medlemmarnas 
sammansättning.  

Att det ska finnas förutsättningar för elitsatsande idrottare och tränare att bo och utvecklas i 
Blekinge.  

Att det ska finnas ett starkt ledarskap och god kunskap kring sund prestationsinriktad 
träning/tävling.  

Att förebildernas positiva påverkan tas tillvara.  

Att idrottens förmåga att arrangera evenemang ökar, genom utbildning och samverkan.  
 

Särskilda satsningar som beskrivs i remissversionen:  

I samverkan med idrottsföreningar initiera särskilda rekryteringssatsningar mot idrottssvaga 
målgrupper.  

Skapa mer tid för idrott genom stöd till föreningar kring ekonomi och juridik  

Inrätta utvecklingsstöd utifrån den nationella värdegrunden ”Allas rätt att vara med”.  

Förstärka Blekinges varumärke som framgångsrik och pålitlig arrangör av 
idrottsevenemang.  

Utveckla former för internationella utbyten  

Kultur och fritidsnämnden har beslutat i ärendet §106/2022 och lämnat följande 
beslutsförslag: 
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Kultur- och fritidsnämnden godkänner och förslår Kommunstyrelsen att ta yttrandet från 
Kultur- och fritidsnämnden och lägga fram det som Olofströms kommuns yttrande till Region 
Blekinge. (inklistrat nedan) 
 

Yttrande/bedömning 

Vi upplever att Region Blekinge uttrycker en hög ambition i de viljeinriktningar som 
presenteras i remissversionen av det idrottspolitiska programmet.  

Vi ser det som positivt att det idrottspolitiska programmet lyfter vikten av fysisk aktivitet och 
idrott hela livet. Då detta, både på lång och kort sikt ger effekter som gynnar såväl den egna 
individens mående som samhället i stort.  

För att möta de utmaningar som följer med en åldrande befolkning är det av stor vikt att 
samhället arbetar för att stärka dessa förutsättningar. Genom att arbeta främjande av en 
aktiv livsstil och förebyggande, skapas det möjlighet till att skjuta upp behov av vård och 
omsorg, vilket är en vinst för såväl den enskilde individen och dennes anhöriga som för 
samhället.  

Idrott för äldre är en faktor som främjar hälsan och som i sin tur bidrar till ökad social 
gemenskap, minskad ensamhet, en känsla av inkludering i föreningslivet och ett 
meningsskapande som bidrar till ett välbefinnande i livet. Fysisk aktivitet bidrar till att 
individen bevarar, stärker, utvecklar sin självständiga förmåga och tilltro till sin egen förmåga. 
Tilltron till den egna förmågan avtar med ökad ålder, speciellt när fysiska begränsningar 
börjar uppträda hos individen samt att det uppstår begränsningar att ta del av det som 
samhället erbjuder och att var delaktig i det som pågår.  

I en nyligen publicerad rapport från Världshälsoorganisationen WHO där de har räknat ut 
kostnaden för sjukdomar och vårdbehov framgår att stillasittandet i Sverige kostar Sverige 
1,3 miljarder kronor. Slår man ihop den totala kostnaden mellan år 2020 till 2030 beräknas 
kostnaden för Sverige uppgå till drygt 14 miljarder kronor.  

Samtidigt visar forskning på att fysiskt aktiva personer sover bättre och mår bättre. Rörelser 
förbättrar minnet, inlärningen och dämpar ångest.  

Studier visar att de som når upp till WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet 
motsvarande 2,5 timmars rask promenad i veckan – hade 25 procents lägre risk att drabbas 
av depression jämfört med de som var inaktiva. Fysisk aktivitet minskar också risken att 
drabbas av vanliga folksjukdomar som hjärtkärlsjukdom, typ 2 diabetes, vanliga 
cancerformer och demenssjukdomar.  

Vi menar därför att en samverkan mellan olika aktörer ger möjligheter till att skapa främjande 
arenor för hälsa och att kunna ”idrotta hela livet” och därmed ”leva hela livet” är av yttersta 
vikt.  

När det gäller olika former av fysisk aktivitet så ser vi att det är positivt att det idrottspolitiska 
programmet uppmärksammar behovet av jämställd, tillgänglig och inkluderande idrott. Samt 
behovet av att det finns möjlighet till föreningsidrott oavsett ambitionsnivå. Vikten av barn och 
ungas möjlighet till idrott bör lyftas lite tydligare genom att kopplas till barnkonventionen.  
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Det som möjligen skulle kunna utvecklas i programmet är behovet av att systematiskt och 
ihärdigt arbete med de förflyttningar som behöver göras både inom föreningsvärlden och de 
olika instanser som arbetar med föreningsliv och på olika sätt möjliggör idrottandet i sin 
helhet. Liksom att det kommer att behövas stärkta satsningar på olika sätt för att klara av det 
som är det idrottspolitiska programmets intention.  

Elitsatsningar och Idrottsevenemang  

Vi delar synen på behovet att tillvarata elitidrotten, samtidigt som det bör nämnas att detta 
ansvar även åligger varje förening när det kommer till att utveckla sin verksamhet och 
genomföra olika former av elitsatsningar.  

I remissversionen lyfts att idrottens förmåga att arrangera evenemang ökar genom utbildning 
och samverkan. Vi instämmer i att detta påverkar. Det som dock inte nämns någonstans i det 
idrottspolitiska programmet är den utmaning som är kopplad till behovet av moderna 
anläggningar och utemiljöer för att klara av flera av de satsningar som intentionen med det 
idrottspolitiska programmet innebär.  

Boverket fick under hösten 2020 regeringens uppdrag att ta fram ett underlag om hur 
kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas, samlas och 
förmedlas. Ett brett utbud av olika typer av aktivitetsytor, som kan främja utövandet av 
fysiska aktiviteter, är en förutsättning för ett rikt idrotts-, fritids- och friluftsliv.  

Fysisk aktivitet kan utövas i såväl organiserad som oorganiserad form, inom ramen för 
idrottsrörelsen, friluftsrörelsen, skola eller friskvård.  
 

Boverket har identifierat några utvecklingsområden som rör anläggningar och utemiljöer för 
idrott och fritid:  

- Idrotts- och fritidsfrågor behöver sättas in i ett större sammanhang. Förutsättningar för goda 
möjligheter till en mer aktiv vardag är att det finns strukturer som stödjer detta. För att kunna 
samordna funktioner behöver idrott, fritid med mera, lyftas upp på den strategiska nivån och 
diskuteras mellan kommunala förvaltningar, mellan kommuner och även med regionen.  

- Det saknas samlad information om framför allt utemiljöer och deras kvaliteter. Det vill säga 
vilka aktiviteter som dessa miljöer lämpar sig för och hur tillgängliga miljöerna är.  

- Vägledning kring gestaltning av anläggningar och utemiljöer saknas. • Inspiration och 
erfarenhetsöverföring från genomförda projekt är begränsad.  

- Kunskap om samverkan och finansieringsmodeller efterfrågas. Utveckling och förvaltning 
av anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid medför stora kostnader. Det behövs 
kunskap om samverkansformer där byggaktörer, fastighetsförvaltare, näringsliv, kommuner 
med flera ingår. Det behövs även kunskap om hur finansiering av anläggningar och 
utemiljöer kan ordnas mellan olika aktörer.  

- Ansvaret för miljöer för fysisk aktivitet delas mellan många. Enskilda myndigheter arbetar 
utifrån sina sektorsvisa områden och samarbetet om miljöer för fysisk aktivitet mellan 
myndigheterna och mellan myndigheter och andra aktörer varierar.  

- Forum för idrotts- och fritidsmiljöer saknas.  
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- Samordning saknas mellan de ekonomiska stöden. Anläggningar och utemiljöer för idrott 
och fritid är en del i ett större sammanhang. Hur miljöerna planeras, utformas, används och 
förvaltas är avgörande för att flera av de politiska målen ska kunna nås. Miljöers 
hälsofrämjande effekt, jämställd och jämlik tillgång till olika idrotts- och fritidsaktiviteter, 
förutsättning för kulturella och sociala upplevelser är alla viktiga aspekter att ta hänsyn till.  

Boverket menar sammanfattningsvis att behövs ett helhetsgrepp om hur den byggda miljön 
ska formas så att människor har möjlighet att vara fysiskt aktiva i vardagen. Det handlar 
både om att utrymme ska finnas för miljöer för idrott och fritid, men också om att det behöver 
finnas miljöer som lockar till att gå, cykla och åka kollektivt. Myndigheter och organisationer 
skulle genom en strategi kunna arbeta mot ett gemensamt mål.  

Vi menar att det Idrottspolitiska programmet borde innehålla en analys av hur vi kan göra en 
förflyttning framåt i denna fråga. Blekinge är inte stort, men kommungränserna desto 
skarpare. För att kunna uppnå programmets intention ser vi att frågan om anläggningar enligt 
Boverkets förslag behöver lyftas och analyseras. I dag skulle exempelvis inte Olofströms 
kommun kunna klara av flera av de punkter som finns beskrivet i det idrottspolitiska 
programmet, även om viljan finns. Därav är det också viktigt att samarbetet mellan olika 
aktörer fungerar prestigelöst och att gemensamt frågor också kan lyftas till nationell nivå. Där 
är förutom kommunerna, Region Blekinge är RF-SISU Blekinge en viktig aktör. Vidare bör 
nämnas att det även i den ”Regionala kulturplanen för Blekinge 2022 - 2025 lyfts den 
bristfälliga kulturella infrastrukturen och avsaknaden av större kulturinstitutioner är en 
utmaning för Blekinges kulturliv. Men genom att stärka den kulturella infrastrukturen och de 
professionella kulturskaparnas möjligheter att verka i Blekinge kan kulturen ta plats, 
utvecklas och vara en del av Blekinges utveckling. Därmed är det viktigt att belysa idrottens 
förutsättningar kopplade till dess förutsättningar.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  

Vid remissbehandling har barnrätts- och jämställdhetsperspektivet beaktats och i vissa delar 
även lyfts upp genom att påtala vikten av att bl.a. barnkonventionen tydligare kopplas till de 
olika viljeinriktningarna som presenteras i remissversionen. 

Beslutsunderlag 

Delgivning från KFN 
Remiss från Region Blekinge 

Beslutet skickas till 
KFN 
Fritidschef LMM 
Region Blekinge  
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§ 166/2022  Reglemente för Överförmyndare - ändring i § 4 Tillgänglighet 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Förslag till reglemente för överförmyndaren antas. 

Därmed upphör reglemente 2019-06-12 § 91 och gälla. 

 
Ärendebeskrivning 

Överförmyndaren har av kommunstyrelsens beslut daterat 2022-09-20 fått i uppdrag att se 
över överförmyndarens reglemente vad gäller ersättande vid långtidssjukskrivning. Ändring 
har gjorts under § 4 Tillgänglighet. Överförmyndaren har möjlighet att delegera närmast 
samtliga beslut till annan enligt 19 kap. 14 § föräldrabalken. De beslut som inte är 
delegerade till handläggare ska fattas av ersättare. Om såväl överförmyndare som hans eller 
hennes ersättare är förhindrade att fullgöra sitt uppdrag, får länsstyrelsen förordna tillfällig 
vikarie enligt 19 kap. 10 § föräldrabalken. 
 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 
Uppdaterat reglemente 

 
Slutligt beslut skickas till: 

Överförmyndare 
Överfrömyndaersättare 
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§ 167/2022  Partistöd 2023 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Partistödet blir oförändrat 2023 det vill säga grundstöd på 10 000 kronor och mandatstöd på 
20 000 kronor och utbetalas enligt nedan. 

Redovisning ska ske i enlighet med regler för partistöd senast 31 maj efterföljande år.  

SD beviljas partistöd 2023 trots sent inkommen redovisning. 

Reservationer: 
Tommy Holmgren (SD), Patrik Krupa (M), Peter Holmström (SD) och Linda Röman (SD) 
reserverar sig mot beslutet.  

Yrkande 
Tommy Holmgren (SD) yrkar med bifall från Patrik Krupa (M) på ett ökat grundstöd till 50 tkr 
och ett minskat mandatstöd till 10 tkr. 
Malin Åman (C) yrkar med instämmande av övriga ledamöter att inga undantag ska göras 
kommande år för sent inkomna redovisningar utan att partistöd i sådana fall uteblir.  

Beslutsgång: 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Tommy Holmgrens yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  

Ärendebeskrivning 

Med oförändrat partistöd betalas följande belopp ut till partierna 2023:  
Socialdemokraterna 19 mandat = 390 tkr  
Sverigedemokraterna 13 mandat = 270 tkr  
Centerpartiet, 6 mandat = 130 tkr  
Moderaterna, 6 mandat = 130 tkr  
Vänsterpartiet, 3 mandat = 70 tkr  
Kristdemokraterna, 2 mandat = 50 tkr  

Redovisning från partierna 
Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har under våren 2022 lämnat in redovisning av 
hur partistöd 2021 använts. Sverigedemokraterna har efter påminnelse kommit in med 
redovisning under september månad.  

Enligt gällande regler krävs en redovisning av föregående års partistöd senast den 31 maj för 
att berättiga till partistöd efterföljande år det vill säga 2023.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har inte beaktats.  

Slutlitligt beslut skickas till  
Samtliga gruppledare, Administrativ chef A-K.J, Ekonom A.S, Ekonomichef K.A 
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§ 168/2022  Taxor och avgifter 2023 Olofströms kommun 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

Föreliggande taxor och avgifter godkänns för Olofströms kommun 2023. 

 
Ärendebeskrivning 

Bygg- och trafiknämnden, Utbildningsnämnden och Socialnämnden har fattat beslut. 
 
Västblekinge Miljö AB lämnar förslag till renhållningstaxa i slutet av oktober. 
 
Taxeförslagen föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Taxetabell brandskyddskontroll 2023 
Taxetabell rengöring sotning 2023 
Taxa bygglov 2023 

Slutligt beslut inkl. bilaga skickas till: 

Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Inköpssamordnare M.S 
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§ 169/2022  VA-taxa 2023 Olofströms kommun 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

VA-taxan godkänns och börjar gälla från och med 2023-01-01 i enlighet med Olofströms 
Kraft AB:s styrelsebeslut 2022-09-30. 

 
Ärendebeskrivning  
Förslag från Olofströms Krafts styrelse 2022-09-30. VA-anläggningsavgifter 
Anläggningsavgifterna höjs med 10 % vilket innebär att den normala avgiften för en villa blir 
170 354 kr inkl. moms. VA-brukningsavgifter Brukningsavgiften höjs med ca 10 % (inkl. 
moms + PKV), vilket ger en månadskostnad för Typhus A (villa med 150 m3 årsförbrukning) 
på ca 901 kr (819 kr 2022). Höjningen motiveras av generella kostnadsökningar i driften 
(material, inhyrda tjänster, löner, kemikalier mm). Den rörliga brukningsavgiften höjs från 
40,91 kr/m3 till 45,00 kr/m3 inkl. moms. Den fasta avgiften för enfamiljsvillor, höjs från 3 697 
kr/år till 4 067 kr/år inkl. moms. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Nr g1 VA-taxa 2023rev1 
Nr g2 Presentation VA-taxa 2023 
Nr g3 VA-taxa 2023 förenklad 

  

Slutgiltigt beslut skickas till 

Olofströms Kraft AB 
SBVT 
Ekonomichef K.A 
Inköpssamordnare M.S 
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§ 170/2022  Föreningsbidrag Folkets hus Olofström 2023 

Kommunstyrelsens beslut: 

Andelsföreningen Folkets hus beviljas bidrag på 2 600 tkr kronor för 2023. 
 
Uppdrag ges till ekonomichef Karl Andrae att i dialog med föreningens ordförande ta fram 
förslag på en ekonomiskt hållbar lösning för fastigheten för framtiden med syfte att minska 
kommunens bidrag till föreningen. 

Reservationer: 

Patrik Krupa (M), Tommy Holmgren (SD), Linda Röman (SD) och Peter Homström (SD) 
reserverar sig mot beslutet.  

Yrkande: 

Patrik Krupa (M) yrkar med instämmande av Tommy Holmgren (SD) avslag på bidrag till 
Folkets hus. 

Beslutsgång: 

Ordföranden lägger arbetsutskottets förslag till beslut mo mot Patrik Krupas avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  

Ärendebeskrivning 

Andelsföreningen Folketshus har ansökt om ett driftsbidrag för 2023. Ansökan är daterad 
den 4 juli 2022 och avser 2 850 tkr. Till ansökan är bilagt verksamhets och ekonomisk 
berättelse för 2021. Föreningen hyr ut lokaler till kommunen, näringslivet och föreningar. 

Yttrande/Bedömning 

Samtliga nämnder har för 2023 fått allmänna besparingar på 1,47 % utöver besparingar som 
behövs för att rymma kostnadsökningar i den ordinarie verksamheten. Det innebär för 
Folketshus en minskning med 42 tkr. Föreningen har ett negativt fritt eget kapital på grund av 
flera års negativa resultat. Föreningen har lån via Sparbanken vilket jämfört med 
kommunens villkor via Kommuninvest gör en skillnad på mellan ca 200 – 400 tkr. I nuläget 
så finns inte så stora möjligheter att göra neddragningar i bidraget. För att hitta en långsiktig 
hållbar lösning bör en utredning göras med syfte att minska kommunens bidrag till 
föreningen. Förslaget är att ekonomichef Karl Andrae får i uppdrag att i dialog med 
föreningens ordförande ta fram en ekonomisk hållbar lösning för fastigheten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsstämma 
Ansökan 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef K.A, Kommunchef I.R, Folkets hus 
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§ 171/2022  Uppräkning 2023 för Miljöförbundet Blekinge Västs 
timkostnad 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Miljöförbundet föreslår kommunfullmäktige att höja Miljöförbundets timkostnad per timme 
från 995 kr/timme till 1055 kr/timme att gälla från och med 1 januari 2023 i förbundets 
samtliga taxor. 

Ärendebeskrivning: 

Den föreslagna ökningen av Miljöförbundets timkostnad med 60 kr, från 995 kr per timme till 
1055 kr per timme, följer det förslag till höjning som medlemskommunernas ekonomichefer 
har tagit fram och som samrådsorganet Blekinge Väst har ställt sig bakom. En höjning utöver 
index behövs för att kompensera för ett minskat antal debiterbara timmar till följd av 
förbundets byte av taxemodell. Föreslagen timkostnad ligger, trots föreslagen ökning, lägre 
än den verkliga kostnaden för en inspektör per timme. 

Taxorna som avses i beslutet gäller tillsyn och prövning enligt miljöbalken, strålskyddslagen, 
lagen om animaliska biprodukter, lagen om internationella hot mot människors hälsa, 
tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt kontroll inom livsmedelslagstiftningens område. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv: 

Har ej beaktats. 

 
Slutligt beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen Karlshamns kommun 
Kommunstyrelsen Sölvesborgs kommun 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Ekonomichef K.A 
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§ 172/2022  Reviderad taxa 2023 för Miljöförbundet Blekinge Västs 
verksamhet inom prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Taxor fastställs enligt liggande förslag.  
 
Taxorna börjar gälla 2023-01-01 

 
Ärendebeskrivning: 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-10-11 beslutades att hänskjuta ställningstagande till 
kommunstyrelsen 15 november efter att dialog förts med de andra medlemskommunerna i 
Blekinge Väst 1 november. Blekinge väst är överens om att följa Miljöfröbundets förslag till 
beslut.  

Miljöförbundet hemställer om att kommunfullmäktige fastställer en ny taxa för tillsyn och 
prövning enligt lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter, 
där nya lagstiftningen om tobaksfria nikotinprodukter lagts till befintlig taxa för tillsyn enligt 
tobakslagen, där samtidigt viss revidering av den gamla tobakstaxan gjorts. Dessutom läggs 
taxan för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel, in i samma taxa 
tillsammans med tobakstaxan. 
 
Nya taxan föreslås gälla från och med 1 januari 2023. 

Nu gällande taxor för tobakstillsyn behöver uppdateras, eftersom den nya lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft 2022-08-01. Nya förslaget till taxa medger även 
debitering för tillsyn enligt den nya lagstiftningen. Viss revidering i den gamla tobakstaxan 
och taxan för receptfria läkemedel föreslås samtidigt. Fast årlig avgift föreslås tas bort. 
Avgifterna för tobaksförsäljningstillstånd föreslås höjas med 2000 kr per ärende, både för att 
denna avgift inte justerats med index sedan år 2019, och för att bättre motsvara den verkliga 
handläggningskostnaden som finns för denna handläggning. 

 
Nu gällande taxor för tobakstillsyn och receptfria läkemedel: 
Karlshamns kommun har en egen taxa för tobak och receptfria läkemedel med i princip 
samma innehåll som nuvarande taxor för Olofströms och Sölvesborgs kommun. Detta har 
sin bakgrund i att Karlshamns kommun överlät sin tillsyn av receptfria läkemedel samt 
tobakstillsyn fullt ut till Miljöförbundet först 1 juli 2019. Föreliggande förslag till ny taxa 
grundar sig på nuvarande taxa för Olofströms och Sölvesborgs kommun. Olofströms och 
Sölvesborgs kommuner har i dagsläget separata taxor för tobak respektive för receptfria 
läkemedel. Dessa föreslås att slås ihop med anledning av att denna tillsyn oftast görs 
samordnat. 
För att förenkla för Miljöförbundet framöver, förslås alla tre medlemskommunerna att 
fastställa en likalydande taxa för tobaksområdet och receptfria läkemedel. 



 Protokoll 23(68) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-15  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 172/2022  KS 2022/2272  
 

 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Har ej beaktats. 

Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse 
Missiv MBV § 58 Beslut rörande reviderad tobakstaxa.pdf 
§ 58 Reviderad taxa för prövning och tillsyn enl. lag om tobak och likna....pdf 
§ 58 Bilaga 1 Förslag till ny taxa konsoliderad version inklusive recept....pdf 
§ 58 Bilaga 2 Förslag till ny taxa med förändringar markerade inkl recep....pdf 
§ 58 Bilaga 3 Karlshamns nuvarande taxa.pdf 
§ 58 Bilaga 4 Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel O....pdf 
§ 58 Bilaga 2 Förslag till ny taxa med förändringar markerade inkl recep....pdf 
  

Slutligt beslut skickas till: 
Miljöförbundet 
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§ 173/2022  Reviderad taxa 2023 för Miljöförbundet Blekinge Västs 
verksamhet inom prövning och tillsyn enligt Mijlöbalken 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

-    att fastställa reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att börja gälla 
2023-01-01  

-    att avslå Miljöförbundet Blekinge Västs hemställan om att medlemskommunernas 
kommunfullmäktige beslutar att ge förbunds-direktionen rätt att löpande besluta om och 
utföra redaktionella ändringar i taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om internationella hot mot 
människors hälsa, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter och lagen om sprängämnesprekursorer samt kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område, som inte innebär någon förändring i sak, såsom 
laghänvisning och dylikt  

-    att istället föreslå förbundet föreslå medlemskommunerna att revidera Miljöförbundet 
Blekinge Västs förbundsordning vad gäller beslut om redaktionella ändringar i ovan angivna 
taxorna. som inte innebär någon förändring i sak att det i reviderad förbundsordning tydligt 
ska framgå att förbundsdirektionen ges rätt att besluta om redaktionella ändringar i taxorna 
så som laghänvisning och felskrivningar. 
  

Ärendebeskrivning 

Miljöförbundet beslutade den 4 oktober 2022, § 59, att hemställa om att 
medlemskommunerna fastställer föreslagna ändringar i taxan för prövning av tillsyn enligt 
miljöbalken att gälla from den 1 januari 2023.  

Beslutet innehöll också ett förslag om att kunna göra redaktionella ändringar i taxorna. 

Ärendet var uppe för förslag till beslut på Kommunstyrelsens Arbetsutskott den 11 oktober 
2022. Ärendet lämnades utan ställningstagande till KS. Detta för att först kunna stämmas av 
med övriga två medlemskommuner på Blekinge Väst möte den 1 november 2022. Vid 
Blekinge Väst möte var medlemmarna överens om förslaget till taxor. Medlemmarna var 
också överens om att den del som avser redaktionella ändringar får hanteras i samband med 
revidering av reglementet.  
 
Föreliggande information: 

Den 1 januari 2022 trädde Miljöförbundets nya taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens 
område i kraft. Förbundet har nu tillämpat samtliga delar av taxan under drygt nio månader 
och förslår följande justeringar inför kommande verksamhetsår: 

Föreslagna ändringar i den föreliggande delen av Miljöförbundets taxa som benämns 
"Taxebestämmelser" 
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§ 19 Industriutsläppsverksamhet 
De miljöfarliga verksamheter som omfattas av Industriutsläppsdirektivet (IUV) har ett 
generellt tillägg till sin årliga avgift på 20 tillsynstimmar i miljöförbundets nuvarande taxa, 
detta enligt Sveriges Kommuner och Regioners förslag. Tanken är att tillägget ska täcka det 
extra tillsynsbehov som krävs för att kontrollera att IUV-lagstiftningen efterlevs. De 
lantbruksverksamheter som är så kallande IUV-anläggningar (större kyckling- och 
grisuppfödare) föreslås få ett minskat tillägg på 10 tillsynstimmar istället för 20 tillsynstimmar 
då 10 timmar bättre motsvarar det specifika extra tillsynsbehov som IUV lagstiftningen 
innebär för denna typ av verksamheter. 

§ 20 Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
Förbundet föreslår en utökad möjlighet att extradebitera verksamheter som betalar en årlig 
avgift om tillsynstiden väsentligt avviker från den för verksamheten fastställda årliga avgiften. 
Med nuvarande formulering kan förbundet endast extradebitera en verksamhet som betalar 
en årlig avgift om den extra tillsynstiden är föranledd av att verksamhetsutövaren brutit mot 
ett villkor, inte följt ett föreläggande eller förbud eller vid omständigheter som orsakats av 
yttre påverkan i större omfattning. 
Förbundet vill i första hand arbeta med dialog i samband med konstaterade brister. Med 
nuvarande formulering finns det en risk att förbundet tvingas att förelägga en 
verksamhetsutövare i ett tidigare skede än önskvärt för att kunna debitera den extra 
tillsynstid som krävs för att komma till rätta med konstaterade brister. Inte heller den tid som 
krävs för att skriva fram ett föreläggande kan med nuvarande formulering debiteras. Först 
när en verksamhet bryter mot ett föreläggande kan extra tillsynstid debiteras. Förbundet 
föreslår därför att§ 20 i den del av taxan som benämns Taxebestämmelser kompletteras 
med att extra avgift utöver den årliga avgiften kan tas ut om den extra tillsynstiden är 
föranledd av brister som kräver uppföljning och som inte ryms inom den fasta årliga avgiften. 

§ 30 Avbokningsavgift 
Förbundet föreslår att en avbokningsavgift på 500 kr tas ut om avbokning av förbokat 
tillsynsbesök sker senare än 36 timmar före planerat besök. Anledning till att förbundet 
föreslår denna avgift är att det i nuläget uppstår viss tidsspillan som följd av förhållandevis 
många sena avbokningar. En avbokningsavgift förväntas minska denna typ av avbokningar. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Har ej beaktats. 

Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse 
Missiv MBV § 59 Beslut rörande reviderad taxa miljöbalken.pdf 
§ 59 Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, dnr. 20....pdf 
§ 59 Bilaga 1 Förslag till ändrande Taxebestämmelser  - konsoliderad ver....pdf 
§ 59 Bilaga 2 Förslag till ändrande Taxebestämmelser  - version med ändr....pdf 

Slutligt beslut skickas till 
Kommunstyrelsen Karlshamns kommun, Kommunstyrelsen Sölvesborgs 
kommun, Miljöförbundet Blekinge Väst 
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§ 174/2022  Inlösen av lån i Holje Holding med förfall under 2023 genom 
aktieägartillskott 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunen tillskjuter 37,5 mkr i aktieägartillskott till Holje Holding under 2023. 

Holje Holding ges i uppdrag att lösa in kvarvarande lån genom aktieägartillskott och övriga 
reglerade fordringar. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, 
d.v.s. öka kommunens skulder under år 2023 med totalt 37,5 mkr. 
  

Ärendebeskrivning 

Från och med 2019 är det inte längre skattemässigt tillåtet att dra av de räntekostnader Holje 
Holding har till mer än ca 30 %. Detta utifrån att Holje Holding inte har några 
verksamhetsintäkter eller positiva räntor att kvitta emot. Bakgrunden till detta är den nya 
lagstiftning kring EBITDA som trädde i kraft under 2019. Detta innebär att det utgår 
bolagsskatt på den del av ränteunderskottet som inte tillåts dras av.  

Låneförfallen i Holje Holding ser ut så här:  
20,0 mkr förfaller 2023-02-22  
40,0 mkr förfaller 2023-11-13 

 
Yttrande/Bedömning 
Det finns inte några skattekonsekvenser för de räntekostnader en kommun har. Med 
nuvarande lagstiftning är det inte är möjligt att göra ränteavdrag utan att ha motsvarande 
intäktssida utan skattekonsekvenser i Holje Holding. Utifrån ovanstående är det därför mest 
rationellt att lösa in lånen i Holje Holding genom aktieägartillskott och för att finansiera detta 
uppta motsvarande nyupplåning i kommunen. 

När dessa två inlösen är gjorda så finns det inte längre några lån i Holje Holding. 
  

Finansiering 
Aktieägartillskottet finansieras genom nyupplåning av 37,5 mkr. 

För Holje Holdings del så finansieras inlösen av lånen om 60,0 mkr på följande sätt: 
Aktieägartillskott från ägaren Olofströms kommun 37,5 mkr. 
Reglering av nettofordran mot Olofströms Kraft med 12,5 mkr. 
Reglering av fordran mot Olofströmshus med 10,0 mkr. 
  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Inga särskilda konsekvenser ur ett barnrätts- och/eller jämställdhetsperspektiv har kunnat 
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identifieras. 
  

Slutligt beslut skickas till 
Ekonomichef K.A 
Kommunchef I.R 
Kommuninvest 
Holje Holding 
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§ 175/2022  Borgensavgift 2023 för kommunens bolag 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Borgensavgiften 2023 för Olofströmshus fastställs till 0,42% 
Borgensavgiften 2023 för Olofströms Kraft AB fastställs till 0,25% 
Borgensavgiften 2023 för Holje Holding fastställs till 0,33% 
Borgensavgiften 2023 för Västblekinge Miljö AB fastställs till 0,96% 
  

Ärendebeskrivning 

Söderberg och Partners som upphandlats som finansiell rådgivare till både kommunen och 
de kommunala bolagen har tagit fram en modell för att beräkna borgensavgift med hänsyn 
tagen till respektive bolags finansiella status för att nå en marknadsmässig avgift. Modellen 
användes i Olofströms kommun för första gången för budgetåret 2019. 

Nivåerna föreslås förändras enligt följande till budgetåret 2023: 
Olofströmshus sänks från 0,55% till 0,42%. 
Olofströms Kraft sänks från 0,28% till 0,25%. 
Holje Holding sänks från 0,40% till 0,33%. 
Västblekinge Miljö höjs från 0,61% till 0,96% 

Samtliga tre ägarkommuner för VMAB använder sedan 2021 Söderberg och Partners för att 
beräkna nivån på borgensavgiften. 
  

Yttrande/Bedömning 

Om en kommun tecknar borgen för ett lån som ett kommunalt bolag tar upp, krävs det enligt 
EU-lagstiftningen avseende statsstöd att kommunen ersätts i form av en borgensavgift. Det 
är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att 
subventionera dotterbolagens finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 
marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående 
bolag utan kommunalt ägande. Borgensavgift skall således beräknas på marknadsmässiga 
grunder. 

Rättsfall visar att kraven utifrån EU-lagstiftningen åtminstone ligger på årligen satta 
borgensavgifter differentierade utifrån varje bolags ekonomiska situation. 

Att fastslå borgensavgifterna beräknade enligt modellen gör att kommunen kan känna sig 
trygg med att nivån på borgensavgifterna är marknadsmässiga och därmed svarar upp mot 
EU:s statsstödsregler men att de också håller sig inom den nivå som Skatteverket accepterar 
utan att det räknas som förtäckt utdelning. Modellen är väl etablerad och används av ett stort 
antal kommuner i landet. I Blekinge utöver Olofström används modellen även i Karlskrona, 
Karlshamn och Sölvesborg. 
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Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Ärendet bedöms inte ha någon inverkan på varken barnrätt eller jämställdhet. 

Slutligt beslut skickas till 
Ekonomichef K.A 
Holje Holding 
Olofströms Kraft AB 
Olofströmshus AB 
Västblekinge Miljö AB  
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§ 176/2022  Fastställande av borgensvolym för 2023, avser hel-/delägda 
bolag 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för Olofströmshus AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 670,0 mkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.  
 
Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för Olofströms Kraft AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 311,0 mkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 
 
Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för Holje Holding AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 60,0 mkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 
 
Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för Västblekinge Miljö AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 32,375 mkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens finanspolicy paragraf 4.4 beviljas ny borgen i princip endast till hel- eller 
delägda kommunala bolag; dock ej någon omprövning av äldre beslut till annan. 

Nytt beslut om borgensutrymme tas årligen för att förenkla hänvisning till aktuellt 
borgensbeslut vid omsättning av befintliga lån och ökar alltså inte kommunens 
totala borgensåtagande utan är en formalitet till den del det inte avser förändrade 
borgensåtaganden. 

I detta borgensbeslut ökar Olofströmshus borgensutrymme med 25,0 mkr. Ökningen beror 
på investeringar i fastigheterna som inte kan finansieras med befintlig likviditet samt utrymme 
för att kunna lösa in skuld till Holje Holding. 

I detta borgensbeslut ökar Olofströms Krafts borgensutrymme med 12,5 mkr. Ökningen beror 
på inlösen av skuld till Holje Holding. 

För Holje Holding minskar borgensutrymmet med 40,0 mkr eftersom kommunen gjort ett 
aktieägartillskott med motsvarande vilket skulle användas för att lösa ett befintligt lån. 

För Västblekinge Miljö AB är förslaget till borgensvolym oförändrat jämfört med KF:s beslut 
den 2021-11.29. 
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Vid KF den 2010-06-07 fastställdes i §42 att ”Till framtida beslutsunderlag för 
borgensutrymme för kommunala bolag ska bolagets tillgångar redovisas”. Tillgångarna per 
2021-12-31 redovisas nedan. 
  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan på vare sig barnrätts- eller 
jämställdhetsperspektivet. 

Slutligt beslut skickas till: 
Ekonomichef K.A 
Kommunchef I.R 
Olofströms Kraft AB 
Olofströmshus AB 
Västblekinge Miljö AB 
Kommuninvest 

  



 Protokoll 32(68) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-15  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 177/2022  KS 2022/2189  
 

§ 177/2022  Borgen för andelsföreningen Folkets hus i Olofström 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för andelsföreningen Folkets hus i 
Olofströms låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 36,0 mkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

Därmed upphör beslut enligt KF §41/1993, KF §85/1989 och KF §46/1988 att gälla. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunen har ingått borgen för andelsföreningen Folkets hus i Olofström med 55,0 mkr. 
Detta har gjorts i beslut enligt följande: 
KF §41/1993-05-03 5,0 mkr 
KF §85/1989-09-04 15,0 mkr 
KF §46/1988 35,0 mkr 
Totalt åtagande: 55,0 mkr. 

När detta skrivs har andelsföreningen Folkets hus i Olofström en låneskuld på knappt 36,0 
mkr. 
  

Yttrande/Bedömning 

För att undvika att behöva hänvisa till gamla borgensbeslut föreslås att dessa ersätts med 
nytt beslut och att de äldre upphör att gälla. Observera att detta är för att underlätta 
hänvisning. 

Det nya förslaget till beslut innebär alltså att de tre gamla borgensåtagandena om 55,0 mkr 
upphör att gälla. Det nya beslutet innebär därmed att den högsta borgensnivån istället blir 
36,0 mkr. 

Skulle kommunfullmäktige välja att inte besluta i enlighet med förslaget fortsätter de gamla 
besluten att gälla och då kvarstår ett borgensåtagande på upp till 55,0 mkr dvs 19,0 mkr 
högre än det nya förslaget. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Har ej beaktats 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Borgensförbindelse 

Slutligt beslut skickas till 
Andelsföreningen Folkets hus i Olofström, Sparbanken i Karlshamn, Ekonomichef K.A 
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§ 178/2022  Svar på motion - Föreläsning om Storvretskolan används 
som utbildning till personal inom Olofströms skolor - Centerpartiet 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad genom att det i nuläget inte finns ett behov av föreslagen 
föreläsning. Se ytterligare under yttrande/bedömning. 

Reservationer: 
Rolf Jönsson (C), Malin Åman (C), Patrik Krupa (M), Tommy Holmgren (SD), Peter 
Holmström (SD) och Linda Röman (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkande 
Rolf Jönsson (C) yrkar med instämmande av Patrik Krupa (M) och Tommy Holmgren (SD) 
bifall till motionen. 

Beslutsutgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Rolf Jönssons bifallsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning begärs och ska genomföras.  

Omröstning 
Ja = Arbetsutskottets förslag till beslut 
Nej = Bifall till motionen 

Ledamot Ja Nej 

Annika Sjöstedt (S) X   

Rolf Jönsson (C)   X 

Yvonne Andreasson (S) X   

Kent Kullman (S) X   

Pirjo Veteli (S) X   

Håkan Assarsson (S) ej närvarande     

Ana Pezo (KD) X   

Malin Åman (C)   X 

Patrik Krupa (M)   X 

Peter Holmström (SD)   X 

Tommy Holmgren (SD)   X 
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Linda Röman (SD)   X 

Morgan Bengtsson (S) X   

Summa 6 6 

Omröstning slutar lika med sex röster för nej och sex röster för ja. Ordfröandens röst blir där 
med utslagsgivande och kommunstyrelsen beslutar därmed enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut.  
  

Ärendebeskrivning 

Rolf Jönsson (C) har lämnat en motion daterad 2022-04-20 till kommunfullmäktige med 
förslag på en föreläsning till personal inom Olofströms skolor. Ärendet har behandlats i 
Utbildningsnämnden, där beslut togs att det inte finns ett behov av denna föreläsning. 
  

Yttrande/Bedömning 

Som en del i skolans kvalitetsarbete ingår att löpande identifiera behov och prioritera 
insatser.  

I skolsverige finns det gott om goda föreläsare och inspiratörer. När det gäller att sålla och 
välja bland dessa är det viktigt att det dels kommer i rätt kontext och dels är prioriterat utifrån 
skolans/skolornas resultat och kvalitetsarbete.  

De senaste åren har utbildningsförvaltningen arbetat fokuserat med att vidareutveckla 
kvalitetsarbetet. I detta arbete pågår insatser gällande såväl skolans och lärares rutiner, ökad 
skolnärvaro och tryggare skola. Dessutom har en gemensam vetenskaplig grund för 
kommunens skolor antagits, som sedan ligger till grund för val av litteratur och föreläsningar.  

För innevarande läsår är det inplanerat att samtliga lärare i kommunens grundskola, 
gymnasieskolan samt vuxenutbildning ska ta del av en och samma litteratur och föreläsning. 
Detta på temat och utifrån boken Relationellt ledarskap i klassrummet - så skapas magi av 
Åsa Hirsh. Åsa Hirsh är verksam vid Göteborgs Universitet och ofta anlitad av såväl 
Skolverket och olika skolhuvudmän. 

Årets gemensamma fortbildningsfokus är alltså på undervisningen och ledarskapet i 
klassrummet. Vad det blir i framtiden kommer det fortsatta kvalitetsarbetet att visa.  

Det kan mycket väl bli aktuellt med föreslagen eller liknande föreläsning i framtiden. 
Skolans/skolornas behov får styra. 
  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Har ej beaktats. 

Slutligt beslut skickas till 
Rolf Jönsson, Centerpartiet, Utbildningschef P.H, Utbildningsnämnden 
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§ 179/2022  Svar på motion angående handlingsplan för att förebygga 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Kommunstyrelsens beslut: 

Verksamheten ska ge kommunstyrelsen en lägesbeskrivning kring hur arbetet fortskrider 
hösten 2023. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen anses besvarad enligt följande: 

tillstyrka socialnämndens beslut om att ge socialförvaltningen uppdraget att inrätta ett 
relationsvåldsteam med start under 2023. Socialförvaltningen ska i vidare dialog med övriga 
förvaltningar se över hur och vilka funktioner som bör involveras i teamet för att främja 
samverkan mellan förvaltningarna i frågan 
 
Motionen anses bifallen enligt följande: 

ge förvaltningarna, genom relationsvåldsteamet, i uppdrag att ta fram en 
förvaltningsöverskridande handlingsplan för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld 
och förtyck samt våld i nära relationer. 
 
Ärendebeskrivning: 

I samband med kommunfullmäktige 2021-10-25 § 111/2021 inkom Motion om att fastställa 
en handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt verka för att skapa 
ett relationsvåldsteam av Marianne Eriksson (M). Motionen har sedan översänts till 
Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.  

Av motionen framgår att en utarbetad handlingsplan ska finnas på plats om ett barn 
kontaktar pedagog eller skolsköterska vid förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck 
samt att förebyggande arbete riktat mot barn i yngre år behövs. Den lokala handlingsplanen 
föreslås fastslå ansvarsfördelning mellan de olika funktionerna inom den kommunala 
verksamheten (särskilt inom skola och socialtjänst) samt vara baserad på systematisk analys 
och omvärldsbevakning.  

Motionen föreslår:  

Att kommunfullmäktige fastställer en handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld.  
Att verka för att skapa ett relationsvåldsteam. 
Yttrande/Bedömning 
Beslutsförslaget utgår ifrån yttranden från samtliga tillfrågade nämnder. 

I dagsläget finns ingen förvaltningsöverskridande handlingsplan för att motverka 
hedersrelaterat våld och förtyck. Socialnämnden har en handlingsplan hur förvaltningen ska 
arbeta med VINR och arbetar just nu med riktlinjer inom samma område, där arbete för att 
motverka hedersrelaterat våld och förtryck ingår. Dessa riktlinjer kommer att vara 
färdigställda under 2022. Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden, som i 
dagsläget inte har handlingsplan eller riktlinjer i frågan, ställer sig positiva till att arbeta för att 
ta fram handlingsplan för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtyck. 
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Utbildningsnämndens menar också att handlingsplanen även bör inkludera att arbeta för att 
motverka och förebygga våld i nära relationer (VINR).  

Gällande frågan om att verka för att skapa ett relationsvåldsteam är detta också något som 
nämnderna ställer sig positiva till. Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden menar 
att en sådan grupp bör vara förvaltnings-överskridande, och att förvaltningarna bör 
tillsammans initialt titta på och diskutera förutsättningarna för att etablera ett sådant. 
Socialnämnden menar dock att socialförvaltningen bör ta ett större ansvar i frågan direkt, om 
att etablera ett relationsvåldsteam. Rimligen skulle socialförvaltningen kunna starta upp 
grunden för ett relationsvåldsteam och i dialog med övriga förvaltningar diskutera hur eller 
vilka funktioner som tänkbart borde ingå i ett sådant team, för att en 
förvaltningsöverskridande samverkan ska bli möjlig. Det är i den diskussionen då viktigt att 
teamet har ett tydligt uppdrag. Det är även i detta sammanhang som förvaltningarna, 
tänkbart med utgångspunkt i socialförvaltningens handlingsplan, skulle kunna utveckla och 
bygga på handlingsplanen och riktlinjerna till att då gälla förvaltningsöverskridande. 
  

Finansiering 

Framtagande av handlingsplan bedöms kunna ske inom befintlig budget. Finansiering av ett 
eventuellt team är beroende av uppdrag och utformning, vilket utredningen får återkomma 
till. 
  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Förslaget bedöms gå i linje med rådande lagstiftning, både sett till barnkonventionen och för 
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. En handlingsplan av ifrågavarande slag skulle 
kunna ge positiva konsekvenser ur såväl ett barnrätts- som jämställdhetsperspektiv. Någon 
dialog uppfattas inte i dagsläget ha förts med barn och unga som målgrupp. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut KFN § 59/2021 
Beslut SN § 11/2022 
Beslut UBN § 126/2021 
Motion angående handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck - 
Moderaterna 

 
Slutligt beslut skickas till: 
Marianne Eriksson, Moderaterna 
Samtliga förvaltningschefer 
Hållbarhetsstrateg I.H 
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§ 181/2022  Uppdrag om planprogram för Dannfältet/Flygfältet 

Kommunstyrelsens beslut: 

Samhällsutvecklingsavdelningen ges i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för 
Dannfältet/Flygfältet. 
  

Ärendebeskrivning 

Området Dannfältet/Flygfältet är idag en, till stor del, underutnyttjad plats som är lämplig för 
förtätning. Fältet har ett viktigt strategiskt läge i Olofströms tätort med avseende på närheten 
till Nya torg, kommunal och privat service såväl utifårn sitt läge vid framtida järnvägsstation 
längs Sydostlänken. Fältets strategiska läge kan innebära att platsen kan användas till en 
eller flertalet funktioner exempelvis bostäder, handel, idrott eller annat. Uppdraget har som 
syfte att undersöka vilka användningar som är lämpliga på platsen och kommer utgöra 
underlag för politiskt ställningstagande kring viljeinriktning för Dannfältet/Flygfältet.  

Kommunen äger enligt 5 kap 10 § plan och bygglagen rätten att i ett program underlätta 
kommande detaljplanearbeten genom att ange utgångspunkter och mål för ett visst område. 
Planprogrammet kommer utgöra underlag för framtida detaljplanearbeten för området som 
bedöms ske i flera etapper. Målet är att planprogrammet ska samordna utgångspunkterna 
och målen med området. I realiteten innebär detta att programmet kommer behandla 
strategiskt viktiga frågor och visa vad olika delar av området ska användas till samt 
översiktligt visa var exempelvis vägar, stråk eller annat av essens ska finnas inom området.  

Arbetet kommer primärt omfatta det som i folkmun avses med Dannfältet/Flygfältet men 
kommer även omfatta Busstorgs-, Högavångs-, ishalls och badhusområdet. Detta för att 
undersöka eventuella möjligheter till synergieffekter eller om så blir aktuellt vad för annan 
markanvändning som kan vara lämplig på platsen (se bilagd avgränsningskarta).  
  

Yttrande/Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att ett helhetsgrepp över området är av stor vikt för det 
fortlöpande arbetet med lokaliserings- och markfrågor i kommunen.  
  

Finansiering 

Kostnader kopplat till utredningar kan komma att vara aktuellt beroende på arbetets 
fortskridande och planprogrammets omfattning. Finansieringen av utredningskostnader 
avses tas från projekt ”223910420 Projektering Flygfältet och Dannfältet”.  
  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Perspektiven kommer beaktas i arbetet med planprogram. 
  

Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse 
Avgränsningskarta 
 
Beslutet skickas till 

Planarkitekt/bygglovshandläggare, OS 
Fastighetssamordnare, AB 
Ekonom, MA 
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§ 182/2022  Äskande om utökad budget 2023 revisorerna 

Kommunstyrelsens beslut: 

Revisorerna uppmanas komma in med en ansökan om medel ur ks förfogande 2023 

 
Ärendebeskrivning 

Revisorernas ordförande har 2022-11-10 kommit in med nedan äskande om utökad budget 
2023. 

” De förtroendevalda revisorernas äskar om utökad ram for revisionen med 100 tkr. 
Anledningen till den utökade ramen år att granskningen av delårsbokslut och årsbokslut ska 
utföras i enlighet med iSA, ISRE 2410 den nya standarden for kommunal räkenskapsrevision 
som tråder i kraft 2023 aven kallad KISA. Den nya standarden innebar en utökning av 
granskningsinsatserna vilket medför ökad tidsinsats for de professionella revisorerna. Vidare 
kommer revisionsgruppen att vara dubbel under perioden januari-april samt att det finns ett 
utökat behov av utbildningsinsatser for revisorerna i och med den nya Goda Seden. 
Dessutom behöver de nyvalda revisorerna ytterligare utbildningsinsatser for uppfylla sitt 
uppdrag.” 

 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till:  
Ekonomichef K.A 
Ekonom A.S 
Revisorerna 
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§ 183/2022  Beslut om antagande detaljplan för Holje 161:1 (Holjegården) 

Kommunstyrelsens beslut: 

1. Kommunstyrelsen antar detaljplaneändring för aktuellt område. 
2. Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtande och samhällsutvecklingsavdelningens 
bemötande av inkommande synpunkter. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsutvecklingsavdelningen fick den 20 april 2021 i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att upprätta förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Holje 161:1 
(Holjegård). 
 
Det formella samrådet pågick mellan 27 december 2021 till och med 23 januari 2022. Planen 
var utsänd på granskning mellan 30 mars 2022 till och med 21 april 2022. 
 
Planändringen syftar till att ta bort markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 
samt till att reglera egenskapsbestämmelser inom hela användningsområdet för bostäder, 
vård, kontor och skola. 
Ändringen innebär att markreservat som skyddat servisledningar till tidigare byggnad tas 
bort. Hela det område som omfattas av detaljplaneändringen tillförs egenskapsbestämmelser 
som säkerställer platsens lämplighet och reglerar exploateringsgrad och tillåten höjd. 

 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Har ej specifikt beaktats. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-25 
Plankarta (grundkarta kommer uppdateras inför beslut) 
Planbeskrivning 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
änsstyrelsens yttrande över UBMP 
Original detaljplan 
Granskningsredogörelse 
  

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Hörda sakägare 
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§ 184/2022  Aktieägartillskott till Västblekinge Miljö AB 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Ett ovillkorat aktieägartillskott om 10 mkr görs under 2022 till Västblekinge Miljö AB. 
 
Medel anvisas från rörelsekapitalet. 

Aktieägartillskottet tillskjuts under förutsättning av Karlshamns och Sölvesborgs kommuner 
fattar likalydande beslut utifrån ägarandel. 

Utbetalning av aktieägartillskottet ska ske enligt förslaget. 

Kommunfullmäktige delegerar beslutsrätt till Kommunstyrelsen att vid behov justera när 
utbetalningar sker och vilka krav som ställs på likvidanvändningen. 

 
Ärendebeskrivning 

Västblekinge Miljö AB fattade i juni 2022 beslut om att upprätta kontrollbalansräkning. Detta 
då man hade anledning att misstänka att mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. 
Bakgrunden till att bristen uppstått berodde dels på uppdatering av efterbehandlingskalkylen 
samt driftsstörningar i biogasprocessen. Kontrollbalansräkningen visade att bolagets egna 
kapital var helt förbrukat och uppgick till -27 260 tkr den 2022-05-31. Efter justering för 
övervärden summerade eget kapital till negativt med 20 707 tkr. För att återställa 
aktiekapitalet krävs att det egna kapitalet först återställs oräknat för övervärden och till detta 
ska läggas aktiekapitalet. Bristen per 2022-05-31 är därför -30 260 tkr. Bolaget har på möte 
den 2022-10-14 påtalat att bristen ökat med ytterligare 3,34 mkr vid delårsbokslutet. 

Bolagsstämma genomfördes 2022-08-25 och där beslutades om en rådrumstid på åtta 
månader. En ny bolagsstämma ska genomföras senast 2023-04-24. Till dess ska en ny 
kontrollbalansräkning vara upprättad. Visar den att bristen har rättats till så händer inget 
medan bolaget annars försätts i likvidation. 

Under rådrumstiden genomför ägarna en fördjupad och systematisk genomgång av bolagets 
verksamhet med fokus på en korrekt värdering av bolagets åtagande kring deponin. En 
särskild utredare har upphandlats gemensamt av ägarna och vi kommer att be bolagsverket 
att tillsätta/godkänna denna. 

Utredningsdirektiven är övergripande följande: 

1. Genomgång av bolagets affärsverksamhet och ekonomi under ett antal år. 

2. Utreda och bringa klarhet i så många som möjligt av de osäkerhetsfaktorer som bolaget 
lyfter fram kring analys av kapitalbehov för sluttäckning och efterbehandling av deponi. 
- Omvärldsanalys 
- Finns alternativa sätt att säkerställa nödvändigt kapitaltillskott från ägarna 

3. Biogasaffären 
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4. Nya affärsmöjligheter, solcellsparker, industrigasproduktion mm 

5. Genomgång av regelverk och anvisningar 
- Deponeringsförordningen och Vägledning vid konstruktion av avfallstaxa m fl 
- Vem ska egentligen betala? Taxekollektiv och/eller ägarna 
- Vilka regler gäller egentligen för den aktuella deponin. 

6. Genomgång av avtal och överenskommelser mellan ägarna 
  

Yttrande/Bedömning 

Ägarna är överens om att kapital behöver tillskjutas bolaget och förväntar sig inte att 
utredningen ska visa på ett lägre belopp än vad som hittills framkommit. 

För att bolaget ska kunna undvika problem med kreditvärdighet är det önskvärt att 
aktieägartillskottet sker redan 2022. Bristen uppgår till ca 34 mkr men en säkerhetsmarginal 
om sex mkr är rimligt att lägga till detta då årsprognosen är osäker. Totalt belopp som 
föreslås tillskjutas som ovillkorat aktieägartillskott till Västblekinge Miljö AB är därför 40 mkr. 
Aktieägartillskottet fördelas efter ägarandel så att Karlshamns kommun erlägger 50 % medan 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner erlägger 25 % vardera. 

För att ägarna ska känna sig trygga med hur aktieägartillskottet används i bolaget föreslås 
det ske enligt nedan: 

1.Utbetalning av aktieägartillskottet ska ske med 1,125 mkr under 2022 för att avhjälpa 
likviditetsbristen i bolaget. 

2.Under 2023 betalas 709 tkr som ytterligare likviditetsstöd. 

3.Under 2024 betalas 708 tkr som ytterligare likviditetsstöd. 

4.Under 2025 betalas 708 tkr som ytterligare likviditetsstöd. 

5.Under januari 2023 betalas 1 368 750 kr med krav på att kapitalet används för att lösa in 
lånenummer 131968 i Statshypotek som förfaller den 2023-01-30. 

6.Under februari 2024 betalas 4 199 750 kr med krav på att kapitalet används för att lösa in 
lånenummer 109422 i Kommuninvest som förfaller den 2024-02-26. ( Detta lån ligger endast 
med Olofströms och Sölvesborgs kommuner som borgensmän. För Karlshamns kommun 
ställs istället krav på att lånenummer 111746 och 111747 i Kommuninvest löses in där 
endast Karlshamns kommun står som borgensman.) 

7.Under maj 2025 betalas 1 125 000 kr med krav på att kapitalet används för att lösa in 
lånenummer 121893 i Kommuninvest som förfaller den 2025-05-12. 

8.Kvarvarande belopp om 56 500 kr betalas ut som likviditetsstöd under 2026. 
  

Finansiering 

Medel anvisas från rörelsekapitalet 
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Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Någon särskild påverkan ur barnrätts- och/eller jämställdhetsperspektiv har inte identifierats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
 
Slutligt beslut skickas till 
Ekonomichefen K.A 
Kommunchefen I.R 
Karlshamns kommun 
Sölvesborgs kommun 
VMAB 
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§ 185/2022  Investeringsbudget 2023 Olofströms kommun 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar, 

Investeringsbudgeten 2023 för kommunstyrelsen fastställs enligt förslaget till 45 330 tkr 
exklusive Holjegården. Medel anvisas från rörelsekapitalet. 

Investeringsbudgeten 2023 för kultur- och fritidsnämnden fastställs enligt beslutet i kultur- 
och fritidsnämnden till 625 tkr. Medel anvisas från rörelsekapitalet. 

Investeringsbudgeten 2023 för socialnämnden fastställs enligt beslutet i socialnämnden till 1 
800 tkr. Medel anvisas från rörelsekapitalet. 

Investeringsbudgeten 2023 för utbildningsnämnden fastställs enligt beslutet i 
utbildningsnämnden till 1 450 tkr. Medel anvisas från rörelsekapitalet. 

 
Ärendebeskrivning 
Marie Ahonen, ekonom, Anna Blissing, fastighetssamordnare digitalt, Linnea Persson, 
teknisk samordnare offentlig miljö och Roger Jönsson, teknisk samordnare infrastruktur, 
föredrar ärendet. Karl Andrae, ekonomichef, AnnKristin Rådberg, teknisk chef 

Förslag till investeringar 2023 föreligger från samtliga nämnder. Till Kommunstyrelsens 
investeringar bifogas även bilagor 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. 
Förslaget har kompletterats med 2022 års investeringar för tydlighet.  

Inför möte i kommunstyrelsen har det indexerade budgetförslaget för kommunstyrelsens 
investeringar uppdaterats med investeringar i enlighet med socialdemokraternas och 
centerpartiets budgetförslag.  

Finansiering 
Medel anvisas från rörelsekapitalet för samtliga investeringsbeslut. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Kommentarer för varje enskilt projekts investeringskalkyl föreligger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Investeringsbudget 2023 KLF 
Investeringskalkyl 2023 KLF 
Investeringskalkyl 2023 
Investeringsbudget i ej ägda fastigheter 
Investeringsbudget 2023 indexuppräkning 
Investeringsbudget 2023 Socialförvaltningen 
Investeringsbudget 2023 Kultur- och fritidsnämnden 
Investeringsbudget 2023 KFN 
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Intern investeringsbudget 2023 UBN 
Återremiss angående 2022 års investeringar UBN 
Investeringsbudget 2023 Olofströms Kommun KS 

 
Slutligt beslut skickas till 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och Fritidsnämnden 
Kommunchef I.R  
Ekonomichef K.A  
Ekonom A.S 
Ekonom M.A 
Teknisk chef AK.R 
Fastighetssamordnare A.B 
Teknisk samordnare A-S.G 
Teknisk samordnare infrastruktur R.J 

  



 Protokoll 46(68) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-15  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 186/2022  KS 2022/964  
 

§ 186/2022  Driftbudget 2023 - Olofströms kommun 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Utbildningsnämndens ram för driftbudget 2023 fastställs till 327 111 tkr 
Driftbudgeten på två-positioners verksamhetsnivå fastställs i enlighet med förslaget. 

Socialnämndens ram för driftbudget 2023 fastställs till 423 603 tkr. 
Driftbudgeten på två-positioners verksamhetsnivå fastställs i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens ram för driftbudget 2023 fastställs till 98 481 mkr. 
Driftbudgeten på två-positioners verksamhetsnivå fastställs i enlighet med förslaget. 

Kultur- och Fritidsnämndens ram för driftbudget 2023 fastställs till 41 851 mkr. 
Driftbudgeten på två-positioners verksamhetsnivå fastställs i enlighet med förslaget. 

Revisionens ram för driftbudget 2023 fastställs till 1,200 mkr. 

Resultatbudget, flerårsbudget, finansieringsbudget och balansbudget fastställs i enlighet med 
förslaget. 

Reservationer: 
Patrik Krupa (M), Tommy Holmgren (SD), Peter Holmström (SD) och Linda Röman (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.  

Yrkande: 
Ordföranden yrkar på att Socialdemokraternas och Centerpartiets gemensamma budget ska 
antas som innebär: 

Utbildningsnämnden får ett ökat anslag med 6 781 tkr (från 320 330 tkr till 327 111 tkr). 
Kommunstyrelsen får ett ökat anslag med 4 567 tkr (från 93 914 till 98 481 tkr) 
Kultur och fritidsnämnden får ett ökat anslag med 100 tkr (från 41 751 till 41 851 tkr)  
Socialnämnden - oförändrad ram mot liggande förslag dvs 423 603 tkr 
Revisionen - oförändrad ram mot liggande förslag dvs 1 200 tkr 

Patrik Krupa (M) och Tommy Holmgren (SD) yrkar avslag till förmån för eget förslag som 
lämnas till kommunfullmäktiges möte. 

Beslutsgång: 
Ordföranden ställer Socialdemokraternas och Centerpartiets gemensamma budget mot 
Patrik Krupas m.fl.avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Socialdemokraternas och Centerpartiets budgetförslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Karl Andrae, ekonomichef, Patrik Håkansson, utbildningschef, Robert Schelin, 
socialförvaltningschef föredrar ärendet. 

Förslaget till ramar är beräknat i enlighet med kommunens övergripande 
ramberäkningsmodell. Ramberäkningsmodellen tar hänsyn till volymförändringar genom 
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förändringar i elevunderlag för Utbildningsnämnden. För Socialnämnden för utveckling av 
befolkningen i 5-årsintervaller för hur de nyttjar hemtjänst och särskilda boenden samt 
förändring av LSS-utjämningen. 

Befolkningen har som underlag för skatter, utjämning och generella statsbidrag beräknats 
med ett antagande om oförändrat antal invånare per den 1/11 för budgetåret och planåren. 
Befolkningen per den 2021-11-01 var 13 280 invånare. Vid avstämning per den 2022-09-21 
hade befolkningen sjunkit till 13 227 invånare. 

Beräkningen av skatter och generella statsbidrag har gjorts i enlighet med SKR:s 
skatteprognos 2022-08-30 i cirkulär 22:28. 

Lönekompensation har getts med 3,0% där snittlönepåslaget är beräknat till 2,9% och 
lönesatsningar samt justering av snedsitsar etc är beräknat till 0,1%. Löneökningarna är 
sänkta med 0,1% i förhållande till konjunkturlönestatistiken i cirkulär 22:14. 

Sedan de preliminära ramarna togs i kommunstyrelsen 2022-05-24 har följande omräkning 
av ramarna skett: 

2022-09-30 Lagt in ny prognos från SKR 2022-09-29; Cirkulär 22:33. 

2022-09-23 Lagt in omfördelning av ram avseende lönebidrag KLF/KFN. 

2022-08-31 Lagt in omfördelning av ram efter centralisering av förvaltningsekonomerna. 
Omfördelningen innebär att Kommunstyrelsens ram höjts med 2 118 tkr medan 
Utbildningsnämndens sänkts med 1 447 tkr, Socialnämndens sänkts med 432 tkr och Kultur- 
och Fritidsnämndens sänkts med 239 tkr. 

2022-08-30 Uppdaterat med skatteprognos 22:28 samt nytt befolkningsantagande i skatterna 
om +-0 i befolkningsförändring budgetåret samt planåren. 

2022-08-17 Uppdaterat med KPA:s nya prognos beställd till delåret 2022. 

  

Yttrande/Bedömning 

Ovan ligger en inklistrad uppdaterad ramfördelningsmodell. Årsresultatet ligger på -1,4 mkr. 
Detta innebär att det kommer att budgeteras med nyttjande av RUR 
(resultatutjämningsreserven). Skulle det beslutas om utökad ram för någon/några nämnder 
så kan maximalt 50% av RUR nyttjas. Vid årsbokslutet 2021 var RUR 13,4 mkr men till detta 
kan läggas en preliminär avsättning om 25 mkr för prognostiserat årsresultat för 2022. Detta 
innebär att RUR skulle vara 38,4 mkr och att det skulle kunna nyttjas maximalt 19,2 mkr 
under 2023. För att ha någon marginal så föreslås att max 15,0 mkr nyttjas av RUR dvs 
13,569 mkr mer än vad som är utlagt i tjänsteskrivelsen. 

Utbildningsnämnden: 

Av modellen beräknade volymförändringar om -0,2 mkr för 2022 och -8,2 mkr för 2023 har 
endast medräknats 4% dvs -337 tkr. 
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Beräknade volymförändringar enligt särskilt val om -1,658 mkr består av: 
Påverkan nytt telefoniavtal -221 tkr. 
Centralisering av förvaltningsekonomerna -1 447 tkr. 

Socialnämnden: 

Av modellen beräknade volymförändringar om 1,1 mkr för 2022 och 4,6 mkr för 2023 har 
100% medräknats dvs 5,7 mkr. 

Beräknade volymförändringar enligt särskilt val om 4,511 mkr består av: 
Placering i samband med skolgång; individer med extern placerad skolgång med stöd; 2,4 
mkr. 
Mer avancerad vård i hemmet påverkar behov av ssk kompetens samt behov av fler ssk. 
Behov av en distriktssk på varje område, vilket blir en utökning på 1,0 åa. Respektive 
kommun ska framöver ha en koordinerande ssk 1,0 åa; 1,4 mkr. 
I och med att det är en ny kategori människor som får hjälpen i hemmet istället, så tillkommer 
kostnader för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial; 1,5 mkr. 
Påverkan nytt telefoniavtal -360 tkr. 
Centralisering av förvaltningsekonomerna -432 tkr. 

Kommunstyrelsen: 

Beräknade volymförändringar enligt särskilt val om 2,694 mkr består av: 

En extra bygglovshandläggare; 768 tkr. 
Påverkan nytt telefoniavtal -122 tkr. 
Centralisering av förvaltningsekonomerna 2 118 tkr. 
Flytt av lönebidrag till KFN -70 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden: 

Beräknade volymförändringar enligt särskilt val om -745 mkr består av: 

Susekullen upphört; -800 tkr. 
Påverkan nytt telefoniavtal -26 tkr. 
Växtverket 50% extra tjänst; 250 tkr. 
Centralisering av förvaltningsekonomerna -239 tkr. 
Flytt av lönebidrag från KS 70 tkr. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Hänsyn till barnrätts- och jämställdshetsperspektiv beaktas när fördelningen av respektive 
nämnds ramar omsätts i verksamhet dvs vid den nämndsinterna fördelningen inom 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Balansbudget 2023-2025 
Finansieringsbudget 2023-2025 
Flerårsbudget 2023-2025 
Resultatbudget 2023-2025 
Tilläggsbeslut till utbildningsnämndens driftsbudget 2023 
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Slutligt beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Samtliga förvaltningsekonomer 
Ekonomichef K.A 
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§ 187/2022  Fullmäktiges ställningstagande gällande tre av 
Olofströmshus ägda fastigheter 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Fullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av fastigheterna i det fall Olofströmshus 
styrelse anser att en försäljning av en eller flera av byggnaderna ska göras med förbehållet 
att fastigheter inte kan säljas så länge kommunen har behov av lokalerna.  

Fullmäktige ser gärna att det finns någon form av trygghetsboende i Jämshög och att en 
ombyggnation av Jämsegården kan vara ett alternativ.   

Reservationer: 
Patrik Krupa (M), Tommy Holmgren (SD), Peter Holmström (SD), Linda Röman (SD) 
reserverar sig mot beslutet 

 
Yrkande: 
Ordföranden yrkar att besluten överlåtes på Olofströmshus men med förbehållet att 
fastigheterna inte får säljas så länge kommunen har behov av lokalerna.  
  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-24 men beslutade då att bordlägga ärendet.  

I skrivning daterad den 16 mars 2022 önskar Olofströmshus AB ägarens ställningstagande 
gällande tre fastigheter som idag hyrs av Olofströms kommun men där avtalen är uppsagda. 
De tre fastigheterna är Jämsegården i Jämshög, Gula villan och Västralid inne i Olofström. 
Det innebär att bolaget kommer att förlora ca 4 mkr i hyresintäkter.  

Enligt ägardirektivet ska bolaget inhämta fullmäktiges ställningstagande vid försäljning eller 
förvärv överstigande 1 miljon kronor.  

Bolaget redovisar alternativa förslag på hantering när kommunen inte längre har behov av 
byggnaderna. 

1.    Försäljning av samtliga byggnader med en beräknad intäkt på 6 tkr per kvadratmeter. 
Det skulle innebära en reavinst på 8 mkr för bolaget. 
2.    Att sälja Gula villan och sedan bygga om Västralid och Jämsegården till boende. 
Nackdelen med detta alternativ är att koncernens belåning ökas liksom risken för bolaget då 
det blir ytterligare bostäder i bolagets bestånd. 
3.    Att sälja Gula villan och Västralid och investera pengarna i en ombyggnation av 
Jämsegården för någon form av trygghetsboende. Det ökar risken något för bolaget men bör 
inte innebära en större ökning av låneskulden.  

 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från Olofströmshus AB 
  

Slutligt beslut skickas till 

Olofströmshus 
SN 
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§ 188/2022  Ansökan om äskande för utökad mobil verksamhet för 
Växtverket år 2023 

Kommunstyrelsens beslut: 

Växtverket uppmanas att ansöka om medel ur KS förfogande 2023 till utökad mobil 
verksamhet. 
  

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-15 §77/2022, beslut om att äska ytterligare 800 tkr att 
tilldelas Växtverkets driftsbudget 2023 för att bedriva utökad mobil verksamhet föranleder 
ärendet. 

Ungdomsgården Växtverkets verksamhet utgår till störst del från Växtverkets lokaler i 
centrala Olofström där även aktivitetshall också finns. Det förekommer viss verksamhet i 
byarna runtom i kommunen men de aktiviteterna är begränsade med anledning av de 
resurser som finns. Under andra delen av år 2022 upphör möjligheten för kultur- och 
fritidsförvaltningen att låna tjänstefordon från kommunledningsförvaltningen och hyrbil 
kommer därför behöva bokas medan verksamheten på plats i lokalen är uppskattad och 
förhållandevis välbesökt. Den föreningsdrivna ungdomsgård som tidigare fanns i kommunen 
har på föreningens initiativ upphört trots medel fördelats till verksamheten, inom ramen för 
fritidsgårdar. Det är rimligt att anta att konsekvensen av detta genererar till ökat besöksantal 
på Växtverket. Växtverket har också under våren fått anpassa lokalen så att mellanstadiet 
som målgrupp kan uppehålla sig i aktivitetshallen eftersom besöken ökat inom gruppen, 
mellanstadieungdomar, särskilt.  
2022-08-25 fick förvaltningen i uppdrag att komplettera underlagen inför kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2022-09-15. Kompletteringen innehåller en beräkning på 
kostnader för utökad mobil verksamhet år 2023.  
Växtverket utgår från att utöka sin mobila verksamhet i närområden Vilboken, Jämshög, 
Kyrkhult, Vilshult och Gränum. Detta genom att skapa filialer och annan mobil verksamhet i 
Vilboken, Jämshög, Kyrkhult samt även finnas i Vilshult och Gränum.  
Insatsen kräver en heltidstjänst, lokaler, material och transporter till en kostnad motsvarande 
cirka 800 tkr. Detta med utgångspunkten att Växtverket beviljas 250 tkr enligt förslag till 
driftsbudget år 2023. Den utökade mobila verksamheten kostar totalt motsvarande 1 050 tkr. 

Finansiering 

Halvtidstjänsten som redan ligger i ramberäkningen för driftbudget år 2023 är inte inräknad i 
uträkningen nedan. Förslaget förutsätter att de redan föreslagna 250 tkr kommer att beviljas. 
Mobil verksamhet totalt 800 tkr 
Fritidsledartjänst, heltid 500 tkr 
Övriga kostnader, lokalhyra, utrustning, material och transporter 300 tkr 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Positivt för våra medborgare att Växtverket verksamhet finns i hela Olofströms kommun. 
Positivt att alla ungdomar i kommunen får tillgång till en meningsfull fritid. 
Ett av kommunens mål är barnen i centrum. 
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Barnkonventionen om en meningsfull fritid 
Förebyggande och främjande att Växtverket finns i hela kommunen. 
Alla ungdomar är lika viktiga oavsett var man bor 

 
Slutligt beslut skickas till 
Verksamhetschef Växtverket 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 189/2022  Vigselförrättare 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Som vigselförrättare från 1 januari år 2023 till 31 december år 2026 föreslås: 

Morgan Bengtsson (S) 
Tamam Abou Hamidan (S) 
Patrik Sjöstedt (S) 
Iréne Robertsson, kommunchef 
Anna-Karin Johansen, administrativ chef 
Ana Pezo (KD) 
Britta Lindgren (M) 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har kommit in med en skrivelse om förordnande av vigselförrättare där 
Olofströms kommun ges tillfälle att föreslå lämpliga vigselförrättare för tiden år 2023 till och 
med år 2026. Svar önskas senast den 30 november 2022. 

I nuläget finns sju vigselförrättare som är förordnade till 31/12-2022. Fördelningen mellan 
kvinnliga och manliga förrättare är relativt jämn. 
Av dessa sju vigselförrättare anlitas 4 mer frekvent. 

Vigselförrättare förordnas av Länsstyrelsen. Nya vigselförrättare efter genomgånget prov.  

Yttrande/bedömning 

I förslaget står de befintliga vigselförrättare med som har tjänstgjort återkommande och 
fortfarande har ett uppdrag i kommunen. Förslaget har kompletterats med en tjänsteperson. 
Förslaget kan dessutom kompletteras med fler vid sittande möte om så önskas.  
 

Beslutet skickas till:  
Länsstyrelsen 
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§ 190/2022  Firmatecknare för Olofströms kommun 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e 
vice ordförande i förening med en av följande tjänsteperson: 
Kommunchef 
Ekonomichef 

Beslutet börjar gälla från 2023-01-01. 

Därmed upphör kommunfullmäktiges beslut 2019-06-07, § 83 att gälla från 2023-01-01. 
 

Ärendebeskrivning 

Då en ny mandatperiod påbörjas kommer det att bli ändringar i kommunstyrelsens 
ordförandeposter, därav behöver nytt beslut tas. 

En firmateckning ska tecknas av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e 
vice ordförande i förening med en av följande tjänsteperson, enligt beslutet. 

  

Slutligt beslut skickas till:  

Kommunchef 
Ekonomichef 
Samtliga nämnder 
KS ordförande 
KS 1:e vice ordförande 
KS 2:e vice ordförande 
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§ 191/2022  Ordning för inkallelse av ersättare år 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Följande inkallelseordning av ersättare till tjänstgöring ska gälla för kommunens samtliga 
nämnder och styrelser för tiden 2023-2026: 

För ledamot tillhörande nedan 
partigrupp  

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppordning 

S S, C, V, KD, M, SD 

C C, S, M, KD, V, SD 

SD SD, M, KD, C, S, V 

M M, SD, KD, C, S, V 

KD KD, M, SD, C, S, V 

V V, S, C, KD, M 

  

Ärendebeskrivning 

Om ledamot är förhindrad att delta ska ersättare kallas i enlighet med reglemente och övriga 
bestämmelser. Om ersättare behöver kallas från annat parti ska partiordning användas enligt 
beslut i detta dokument. 

För mandatperioden 2019-2022 beslutades följande ersättarordning 

 
Slutligt beslut skickas till: 
Samtliga nämnder, Partigruppledarna 
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§ 192/2022  Aktuellt från kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut: 

Informationen antecknas till protokollet 

Ärendebeskrivning: 

Flyktingverksamheten 
Migrationsverket har avvecklat lägenheter i Olofström och Vilshult. Totalt är det nu kvar 116 
platser från och med 1/2 2022. De lämnar 31 lägenheter (132 platser) med sista avtalsdatum 
2023-01-31. Det gäller alltså 29 lägenheter i Olofström (2 rok. = 116 platser) och 2 
lägenheter i Vilshult (4 rok. = 16 platser).  
 
Olofström har tagit emot hela kvoten från Ukraina och en familj inom vår kvot för 
kvotflyktingar i år.  
Antalet som befinner sig i anläggningar i Olofström/Vilshult i väntan på kommunplacering är 
58 personer varav 6 är barn i skolåldern.  
 
Invånarantal 
Invånarantalet den 2 november var 13207 personer. Vi följer flyttrörelserna mellan några av 
de närliggande kommunerna liksom några större städer 

Kommun Netto Rörelse 

Bromölla 20 68 

Sölvesborg 4 66 

Tingsryd 1 51 

Älmhult -1 7 

Karlshamn -21 183 

Malmö 6 48 

Karlskrona 2 16 

Kristianstad -3 77 

Stockholm -4 10 

Göteborg -11 19 

  

Övergripande information 
Ny kostchef, Christina Ivarsson, tillträdde den 10 november 2022.  
IT-chef Fredrik Anderberg lämnar sitt uppdrag i slutet av november. Rekrytering pågår och 
under tiden så går Kent Lindh in som tf. 
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Vårt delägda bolag VMAB har begärt pengar från ägarkommunerna. Ägarna kommer att 
tillföra pengar men kommer också att genomföra en utredning och  begära hos Bolagsverket 
att utse en särskild granskare. Utredningen ska vara klar under februari 2023. 

Jämlikhetsveckan genomförs nu denna vecka och kommer att genomföras årligen under 
vecka 46. Efter önskemål inom kommunkoncernen så kommer vi att fortsätta med 
bemötande som tema även i år. Vi bjuder alla medarbetare på en digital föreläsning av Ulla 
Bohman som har 20 års erfarenhet av att arbeta med tillgänglig och inkluderande 
information. Den finns även tillgänglig efter v.46 om några verksamheter skulle vilja se den 
tillsammans i samband med tex arbetsplatsträff och inte haft möjlighet under 
jämlikhetsveckan. Det kommer också att finnas ett quiz som utgår ifrån föreläsningen där alla 
medarbetare kan vara med och tävla. Tävlingen är öppen fram till den 25 november. Quizet 
finns tillgängligt på Insidan. 

Samhällsbyggnadsavdelningen  
Vintern närmar sig och anmälningarna om installation av braskaminer kommer fortsatt in i en 
strid ström. Nu sker en extra genomgång av alla delar som ska läggas in om snöröjningen i 
ArcMap så att allt stämmer och så att inget har missats. Snöröjningskartor ska sedan 
slutkompletteras och publiceras internt. 
Utvärdering av lösningar för bättre att kunna synliggöra geografisk information externt, bl.a. i 
form av en interaktiv karta med kommunens lediga tomter. 
Landsbygdssamordnarna har arbetat med och planerat för Brännpunkt landsbygd ägde rum 
på Björketorps gård. 
Uppstartsmöte med AREA om Åkerlyckan i Kyrkhult och nu pågår framtagning av förslag på 
detaljplan för kvarteret Åkerlyckan. 
 Arbetet med översiktsplanearbetet pågår. Workshop med strategiskt Au följts nu upp med 
workshops hos intresserade partigrupper.  

 
IT-avdelning 
Många applikationer som behöver uppdateras löpande av säkerhetsskäl just nu. Avdelningen 
jobbar vidare med tvåfaktor-inloggning på VPN och andra tjänster.  

 
Näringslivsavdelningen 
Den nystartade Köpmannaföreningen planerar för andra gången Julmys lördagen den 19 
november. Denna gång med Köpmannaföreningen vid rodret men där det samverkas både 
med skola och kommunen i övrigt. Precis som förra året är det samtidigt med Folkets hus 
julmarknad.  

Olofströms kommun har fått sitt första Näringslivsråd. Där finns representanter politiken och 
ett antal näringslivsrepresentanter från olika branscher. Syftet är att ha ett forum där vi lyfter 
upp frågor som kan utveckla kommunens näringsliv. Första mötet hölls i slutet av oktober.  

 
Ekonomiavdelningen 
Arbete med månadsuppföljning pågår. Kommunen kommer att få 5,95 mkr i elprisstöd vilket 
förstås påverkar prognosen för KLF positivt. 
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Ärende kring ovillkorat aktiägartillskott till VMAB om 10 mkr på väg till KF 28/11. 
Konsultbolag har upphandlats gemensamt av ägarkommunerna för att gå igenom VMAB 
avseende deponier, biogas, ekonomi och framtida affärsmöjligheter.  
Budgetärendena för 2023 är färdigställda och kommer att tas i KF den 28/11. Gäller 
driftsbudget, investeringsbudget, borgensvolymer, skattesats (KF), borgensavgifter, 
upplåning, taxor och avgifter, finansiella mål, övergripande mål. 
Rekrytering av överförmyndarhandläggare pågår. Sista ansökningsdag var den 11/11. 
Annika Blissing har fått förlängd anställning som konsumentvägledare till den 31/3 2023. 
Lovisa är under upplärning på rollen och kommer att ta över gradvis. 

Nästa utbildningstillfälle för certifierad beställare är den 23/11 kl. 13-16 

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett) 
Badhusprojektör, 2022-11-15 (planerad avtalsstart) 
Julbord, direktupphandling 
Kommunikationsbyråtjänster, 2023-01-01 
Tryckeritjänster, 2023-01-01 
Trygghetsskapande teknik ordinärt boende i Blekinge (Karlskrona), 2022-12-01 
Vårdsängar med tillbehör, 2023-01-01 

Kommande upphandlingar 
Arkitekt / Rittjänster 
Asfaltsbeläggningar 
Färsk frukt, potatis, grönsaker och ägg (Karlshamn) 
Holjegården 
Konsulter 
Maskindiskmedel, torkmedel, rengöringsmedel samt service (Sölvesborg) 
Mättjänster, direktupphandling 
Tolkförmedlings- och översättartjänster (Ronneby) 

Kost och lokalvård 
Två av kombitjänsterna kost/lokalvård är tillsatta. Välkommen Malin Haldin och Elin 
Björkqvist! Det återstår ytterligare 2 att tillsätta. Förhoppningsvis kommer de bli tillsatta inom 
någon/några veckor. 

Kosten har fått två nya kockar. Välkommen Lars Hald och Tehnee Björkefors! Tehnee börjar 
inte förrän den 22 november. Men Lars har redan startat upp! 
Arbetet med fönsterputsningen på äldreboenden och LSS inför advent är påbörjat. 
Vi har startat upp en grupp i lokalvården för utveckling och verksamhetsförbättringar. Vi prata 
om tidseffektivitet och en massa härliga utmaningar inom vår verksamhet. Kan vi göra små 
förbättringar hela tiden så kommer kanske ännu fler vilja jobba med professionell städning! Vi 
har ett viktigt jobb!  

HR-avdelningen 
Under vecka 46 flyttar bemanningsenheten tillbaka till kommunhuset och hela avdelningen är 
äntligen samlad igen.  
Tillsammans med HR-gruppen håller vi på med lönekartläggningen för 2022 och inleder 
snart Löneöversyn 2023 med våra fackliga parter. 
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Årets medarbetarundersökning är också igång nu. Svarsperioden är mellan den 7-27 
november.  

 
Administrativa avdelningen 
På fredag 18/11 flyttar medborgarcenter tillbaka till kommunhuset. Vi har då stängt på 
eftermiddagen men växeln är öppen. Från måndagen 21/11 har vi alltså öppet den vanliga 
ingången för våra besökare. Som vanligt ansvarar var och en för sina besökare dvs lämnar 
och hämtar i medborgarcenter och ansvarar tiden däremellan.  
Onsdagen den 23/11 planeras flytten för resten av avdelningen till den nybyggda delen för 
att möjliggöra renovering av den del som vi sitter i nu. Endast kontorsservice blir kvar i sin 
vanliga lokal. 
 
Valberedningen har nu berett valärenden inför KF 28/11. Totalt rör det sig om drygt 200 
politiska platser att tillsätta. Därutöver ska ytterligare platser besättas men det görs först av 
styrelse och nämnder i januari. Bland de som tillsätter platserna finns ett 25-tal helt nya 
förtroendevalda utöver de nykomlingar som redan tillsatts i KF.  
Nya kommunfullmäktige har 12 helt nya förtroendevalda. Dessa och alla övriga ledamöter 
och ersättare i KF är inbjudna till utbildning eftermiddagen den 28/11 inför det KF möte som 
hålls den kvällen. Vid mötet hanteras utöver alla valärenden bl.a. budget. Under kvällen hålls 
också ett ombudsval till SKRs kongress. 

 
Tekniska avdelningen  
Julen kommer tidigt i år. Redan lördagen 19 november anordnar Köpmannaföreningen 
Julmys i Olofström vilket innebär att julgranen redan är plats.  
Avtal med ny skogsförvaltare börjar gälla den 1 november. Framöver kommer det vara 
Skogssällskapet som förvaltar kommunens skogsinnehav.  
Flertalet pågående projekt bland annat asfalteringar på Östra Storgatan, Nedre Brogatan och 
Rösjövägen ska avslutas. Är mindre arbeten som återstår. 
Efter godkänt startbesked i UBN och KSAU ska vi genomföra trafiksäkerhetsåtgärder på 
Brännaregårdsskolan och Ekeryds förskola. Det dröjer lite innan åtgärderna startar eftersom 
det är leveranstid på material. 
På de enskilda vägarna planeras det för omläggning av Äskemovägen en längre sträcka. På 
Erikstorpsvägen behöver asfalten sänkas eftersom det påverkar bron negativt. Anslutningen 
på Karstorpsvägen i Röan ska förbättras så att gruset inte kommer ut på R 15. 
Hyvling och grusning av det enskilda vägnätet pågår. 
Avvaktar med gatusopning till mertalet av säsongens löv trillat. 
Flera projekt har slutförts nu i oktober bland annat: 
•    Golvbyte idrottshallen 
•    Armaturbyte ridhusen 
•    Fasad och takåtgärder Jämshögs skola 

Arbete med underhållsplaner löper på och vi har påbörjat planering av underhåll 2023 i 
samverkan med vaktmästarna som lämnat in värdefull information om lokalerna.  
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§ 193/2022  Medel till kommunstyrelsens förfogande 

Kommunstyrelsens beslut: 

Redovisningen godkänns 

  

Ärendebeskrivning 

Avstämt 2022-11-04 

Beslutsdatum Beskrivning Nämnd 

      

Återstår 
av budget 

2022 

  Anslag budget 2022 - 8 755 

  varav Konstgräsplan - 755 

        

2019-05-28 
§ 108/2019 Pulssmart 
Socialainvesteringsfond UBN   

2020-11-17 

§ 172/2020 Elvhälsa på 
Komvux och YHS 
Socialainvesteringsfonden UBN   

2021-03-09 
§ 51/2021 Utökning 
kommunikatör KS -630 

2022-01-25 
§ 12/2022 Tillfällig utökning 
av vice KSO KS -300 

2022-04-05 
§ 55/2022 Begäran om 
medel för parkdrift KS -650 

2022-05-24 § 97/2022 Pulssmart  UBN -42 

2022-05-24 § 97/2022 Elevhälsa UBN -440 

2022-04-05 

§ 53/2022 
Jämshögs/Rödhults förskola 
lokalutredning KS -300 

Summa     6 393 
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§ 194/2022  Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut: 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

  

Ärendebeskrivning 

Ärendenr Handlingsn
r Innehåll 

2022/1852 15 
Information – Taxor och avgifter 2023 för Bygg- och trafiknämnden, 
Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt 
Socialnämnden 

2022/2351 2 
Undertecknat delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande - 
godkännande av förfrågningsunderlag tolkförmedlings- och 
översättartjänster 

2022/2457 1 Kommunchefen - Avtal om lägenhetsarrende, del av Jämshög 3:7 
Jämshögs scoutkår 

2022/1914 8 Kommunchefen - Köpebrev Holje 5:214 undertecknat 

2022/1914 7 Kommunchefen - Köpebrev Holje 5:213 undertecknat 

2022/1914 6 Kommunchefen - Köpebrev Holje 5:212 undertecknat 

2022/2362 1 KS ordf - Utredning om Västblekinge Miljö AB 

2022/1914 5 Delegationsbeslut KS ordf. sammanläggning av tomter 

2022/2177 4 Alkoholhandläggare - Tillståndsbevis till sökande Brokamåla gård 
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§ 195/2022  Ärenden beslutade av kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut: 

Informationen antecknas till protokollet  

Ärendebeskrivning 

§ 155 - Godkännande av ärendelista 

§ 157 - Begäran om startbesked Högavång utredning/förstudie 

§ 158 - Startbesked för utemiljö skolor och förskolor 

§ 159 - Startbesked för utemiljö Ekeryds förskola 

§ 160 - Framställan om startbesked för trafiksäkerhetsåtgärder på Ekeryds förskola och 
Brännaregårdsskolan 

§ 162 - Avvaktande av projekt skyddsvall Sportvägen 

Beslut: Projektets genomförande avvaktas. Nytt beslut angående genomförande tas då 
statsbidrag beviljas eller avslås. Teknisk samordnare Infrastruktur söker statsbidrag för 
projektet när ansökningsperioden öppnar igen. 

§ 168 - Godkännande av förfrågningsunderlag tryckeritjänster 

§ 169 - Godkännande av förfrågningsunderlag kommunikationsbyråtjänster 
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§ 196/2022  Ärenden beslutade av kommunstyrelsens personalutskott 

Kommunstyrelsens beslut: 

Informationen antecknas till protokollet  

Ärendebeskrivning 

§ 38 - Godkännande av ärendelista 

§ 39 - Anpassade öppettider i medborgarcenter under renovering 

§ 40 - Aktuell från HR-avdelningen KSPU oktober 2022 

§ 41 - Delårsredovisning HR 2022 

§ 42 - Information om Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR i lydelse 2022-10-01 
lokalt kollektivavtal 

§ 43 - Information om arbetsgivarnytt 10 2022 från SKR 

§ 44 - Meddelanden cirkulär 
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§ 197/2022  Meddelande 

Kommunstyrelsens beslut: 

Meddelandena antecknas till protokollet 

  

Ärendebeskrivning 

Ärendenr Handlingsn
r Innehåll 

2022/1481 18 Karlshamns kommun: Expediering av beslut KS § 255/2022 
Utredningsuppdrag avseende Västblekinge Miljö AB 

2022/2467 1 Delgivning: Beslut SN § 126/2022 Socialnämndens ledamot samt 
ersättare i PSVO 

2022/1481 14 Sölvesborgs kommun: Distribution av beslut KS 2022-10-18 - 
Utredning under rådrumstiden; Västblekinge Miljö AB 

2022/1616 4 DELGIVNING Beslut KFNAu § 91/2022-10-06 Informationsärende: 
Hantering efter föreningsdriven ungdomsgårds avslutande 

2022/2305 5 Olofströms kommun - Poströstningsformulär ifylld till extra 
bolagsstämma 2022-11-16 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

2021/3239 7 Beslut om avslag från Länsstyrelsen - Förlänga brygga på 
fastigheten 116:77 som ingår i Halens naturreservat Näset 

2022/2255 1 Beslut om årlig tillsynsavgift Holjebadet Holje 104:1, 11 940 kr (enl. 
taxa tagen i KF § 130 och § 136 år 2021) 

2022/2246 1 DELGIVNING Beslut KFN § 92/2022-09-15 Kultur- och fritidsplan 
2023 

2022/390 3 27 nya medlemmar hälsas välkomna i föreningen Energikontor Syd! 

2021/2566 1 Biträdande signalskyddschef Olofströms kommun 
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§ 198/2022  Uppdaterade Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Olofströms kommun 

Kommunstyrelsens beslut: 

Hållbarhetsstrategen får i uppdrag att se över vissa delar av ordningsstadgan innan beslut att 
anta ordningsstadgan ska tas i kommunfullmäktige. 

Camping badplatser plockas bort om det inte kan vara med. 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar: 

Ordningsstadgan antas enligt föreliggande förslag. 

 
Ärendebeskrivning 
Ida Henriksson, hållbarhetsstrateg, föredrar ärendet. 

I Olofströms kommun har användandet av fyrverkerier uppmärksammats flertal gånger efter 
återkommande ordningsproblem under nyårsfiranden. I samband med beskrivande 
problematik och att flera kommuner i länet infört restriktioner kopplade till användandet av 
fyrverkerier fick hållbarhetsstrategen i uppdrag av kommunchefen att se över 
ordningsstadgans innehåll kopplat till fyrverkerier, och dessutom uppdatera det generella 
innehållet då den nuvarande ordningsstadgan (2014-02-10 § 11) trädde i kraft 2014. Därav 
fanns det behov av att se över det samtliga innehållet för att nå tydlighet och relevans. I 
samband med detta uppdrag skulle även förbudzonen för alkoholförtäring på offentlig plats 
ses över, detta enligt kommunfullmäktige 2019-12-02 § 144/2019 Driftsbudget 2020.  

 
Yttrande/Bedömning 
Beslutsförslaget utgår från bestämmelserna i ordningslagen (1993:1617).  

Tillägg 
De tillägg som föreslås är 6 § Störande buller vilket bedöms ha en betydande påverkan på 
den allmänna lokala ordningen samt går i linje med övriga kommuner i länet och SKR:s 
rekommendationer för lokala ordningsstadgor. Likt övriga ordningsstadgor införs 
tillståndsplikt vid sådana aktiviteter.  

Ytterligare tillägg som föreslås återfinns i 26–27 §§ Fyrverkerier och andra pyrotekniska 
varor. Detta stycke har till syfte att hindra att miljön samt människors hälsa eller egendom 
kommer till skada. Detta har gjorts genom att vi i ordningsstadgan inför tillståndsplikt inom 
detaljplanelagt område i hela kommunen samt införandet av totalförbud på all offentlig plats, i 
kommunens naturreservat samt inom 200 meter från ridhus. Införandet av restriktioner 
kopplat till fyrverkerier bedöms bidra till en tryggare offentlig miljö och tydlighet för 
kommunens invånare.  

Ändrats 
De stycken som ändrats i den uppdaterade ordningsstadgan är 7 § Containrar, byggsäckar 
m.m. där det förslagna stycket tydliggör att föreskrifterna gäller liknande föremål än endast 
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containrar såsom byggsäckar eller storsäckar mm. Här föreslås tillägg som förtydligar 
tillståndsplikten. 

8 § Markiser, flaggor och skyltar har ändrats genom att lägga till ett stycke som rör mått för 
placering av föremål över gångbana. 

11 § Förtäring av alkohol har reviderats genom att förbudzonen i Olofströms tätort numera 
innefattar kyrkogården och alla idrottsplatser för att göra zonen mer konsekvent samt bidra 
till tydlighet och en tryggare miljö för kommunens invånare. I zonen har bostadsområden 
uteslutits, även det för att göra zonen så konsekvent och tydlig som möjligt. Utöver vad som 
framgår av kartan föreslås alkoholförbud införas på kommunala lek- och badplatser, 
idrottsanläggningar samt kyrkogårdar och begravningsplatser. Detta i syfte att åstadkomma 
en tryggare miljö för kommunens invånare.  

22–23 §§ Hundar har ändrats så att hundar får vistas på försäljningsplats då torghandel 
förkommer, dock kopplade. Föreskrifterna föreslås införa förbud för hundar att vistas på 
kommunala bad- och lekplatser samt verksamhetsytor t.ex. fotbollsplaner. Numera krävs 
tillstånd av kultur- och fritidsnämnden för hundar att vistas på verksamhetsytor, detta föreslås 
slopas.  
De stycken som reviderats går även i linje med övriga kommuner i länet samt SKR:s 
rekommendationer. 

Avskaffats 
Delar som föreslås avskaffas utifrån den nuvarande ordningsstadgan är 10 § Gatumusik 
samt 24 § Katter. Samtliga stycken bedöms inte ha någon betydande påverkan på den 
allmänna lokala ordningen i kommunen numera. Avskaffandet av styckena går även i linje 
med övriga kommuner i länet samt SKR:s rekommendationer. 

Finansiering 
Införandet av uppdaterad ordningsstadga bedöms inte ha någon påverkan på budgeten. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Vad gäller alkoholförbudszonen har barnrättsperspektivet särskilt beaktats. Detta genom att 
införa alkoholförbud på platser där barn ofta vistas såsom kommunala lek- och badplatser 
samt idrottsanläggningar och ridhus, i syfte att åstadkomma en tryggare miljö för barn och 
ungdomar. Förslaget har inga tydliga konsekvenser utifrån jämställdhetsperspektivet. Ingen 
dialog har förts med berörda grupper under framtagandet av den uppdaterade 
ordningsstadgan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Uppdaterade ordningsstadgan 
Nuvarande ordningsstadgan 

Slutligt beslut skickas till 
Kommunchef I.R  
Hållbarhetsstrateg I.H 
Strateg säkerhetsskydd och krisberedskap M.L 
Länsstyrelsen Blekinge 
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