
 Protokoll 1(49) 

 Sammanträdesdatum  
 

 2023-01-17  
 Kommunstyrelsen  

 

Plats: Klockrike, Folkets hus  

Tid: 14:00 - 16:30 

§ 1-35 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Morgan Bengtsson (S)   
Rolf Jönsson (C)   
Tommy Holmgren (SD)   
Annika Sjöstedt (S)   
Izabela Sabo (S) Jerry Lilja  
Ingeborg Braun (S)   
Ola Claesson (S)   
Malin Åman (C)   
Roal Bencic (SD)   
Max Nielsen (SD)   
Patrik Krupa (M)  § 22 deltar ej i beslutet 
Torsten Cairenius (M)  § 22 deltar ej i beslutet 
Ana Pezo (KD)   
 
Övriga deltagare: 
Irene Robertsson, kommunchef 
Anna-Karin Johansen, sekreterare 
Robert Schelin socialchef, Miroslav Milurovic socialnämndens ordförande §2 
Dan Orvegren (S) t.om kl. 16.15 § 30 
Eva Sepsei (SD) 
Helena Oinas Wihlborg (V) 
Marianne Eriksson (M) 
 
 
 
Sekreterare: 

 
 ..................................................................................... 
Anna-Karin Johansen 

 
Ordförande: 

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

 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 
Rolf Jönsson 

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



  
Anslagsbevis: Protokollet är justerat 2023-01-19 och anslås under perioden 2023-

01-19 --- 2023-02-10. Protokollet finns på 
kommunledningsförvaltningen och tillkännages digitalt på 
www.olofstrom.se. 
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen  2023-01-17  

 

 

Ärendelista 

 § 1 Godkännande av ärendelista  

 § 2 Informationsärende - socialnämnden  

 § 3 Aktuellt från kommunledningsförvaltningen  

 § 4 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-

2026 

 

 § 5 Val av ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsens personalutskott 2023-2026 

 

 § 6 Val av representanter och ersättare i 

Kommunsamverkan Blekinge Väst 2023-2026 

 

 § 7 Val av ledamöter kommunens representanter i 

Näringslivsrådet 

 

 § 8 Val av ledamöter kommunens representanter i 

Funktionsstödsrådet 2023-2026 

 

 § 9 Val av ledamöter kommunens representanter i 

Seniorrådet 2023-2026 

 

 § 10 Val av ledamöter kommunens representanter i 

Ungdomsrådet 2023-2026 

 

 § 11 Genomlysning av hållbarhetsforumet  

 § 12 Val av ledamöter kommunens representanter i 

Hållbarhetsforumet samt särskilt KS ansvariga 

inom folkhälsa, trygghet och miljö 2023-2026 

 

 § 13 Val av stämmoombud och observatör i Holje 

Holding AB år 2023-2027 

 

 § 14 Val av stämmoombud och observatör till 

Olofströmshus AB 2023-2027 

 

 § 15 Val av stämmoombud och observatör i 

bolagen Olofströms- Kraft AB, - Kraftnät AB, - 

Kabel AB, -Kabel TV Media AB och - 

Energiservice AB 2023-2027 

 

 § 16 Val av stämmoombud och observatör till 

Västblekinge Miljö AB 2023-2027 
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen  2023-01-17  

 § 17 Val av ombud till ägarsamråd med 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2023-

2027 

 

 § 18 Val av ombud till Kommuninvest 

föreningsstämma 2023-2027 

 

 § 19 Val av ombud till årsstämma Energikontor 

Sydost 2023-2027 

 

 § 20 Val av representant till referensgruppen i 

SydostLeader samt stämmoombud 2023-2027 

 

 § 21 Val av ägarombud till stämma i Techtank AB 

samt nominering av representant till 

valberedningen 

 

 § 22 Val av adjungerande ledamöter till föreningen 

Olofströms Folkets Hus styrelse 2023-2026 

 

 § 23 Val av representant till årsmöten i 

andelsföreningen i Kyrkhults Folkets Hus 

2023-2027 

 

 § 24 Val av huvudmän i Kyrkhults Sparbanks 

utvecklingsstiftelse för perioden från 

årsstämman 2023 till årsstämman 2027 

 

 § 25 Val av borgerlig begravningsförrättare 2023-

2026 

 

 § 26 Val av stämmoombud i Visit Blekinge AB 

2023-2027 samt nominering av ledamot till 

styrelsen 

 

 § 27 Val av en ledamot och en suppleant till Lunds 

Stifts Folkhögskola i Jämshög 2023-2026 

 

 § 28 Val av ledamot till styrelsen samt 

stämmoombud i Mörrumsåns vattenråd 2023-

2027 

 

 § 29 Val av ledamot i styrelsen Skräbeåns 

vattenråd samt stämmoombud 2023-2027 

 

 § 30 Val av ledamot och ersättare till 

Hemvärnsrådet 2023-2026 
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen  2023-01-17  

 § 31 Nominering av kandidat till 

Klimatkommunernas styrelse 

 

 § 32 Nominering av ledamot till styrelsen för 

Kommuninvest ekonomisk förening 

 

 § 33 Delegationsbeslut  

 § 34 Medel till kommunstyrelsens förfogande  

 § 35 Meddelande  
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen  2023-01-17  

 

§ 1/2023  Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut: 

Ärendelistan godkänns. 

Rolf Jönsson (C) väljs som justerare av mötet.  

  



 Protokoll 7(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 2/2023  KS 2023/28  
 

§ 2/2023  Informationsärende - socialnämnden 

Kommunstyrelsens beslut: 

Informationen antecknas till protokollet 

Socialchefen återkommer till kommunstyrelsen kring de frågeställningar som ställdes under 
mötet.  
  

Ärendebeskrivning 

KS beslutade § 211/2022 kring ett antal informationspunkter under 2023 som en del av 
utbildningen av den nya kommunstyrelsen. Målet är att ledamöterna ska få en bra insyn i 
nämnder, bolag och förbund.  

Vid dagens sammanträde informerar socialchef Robert Schelin samt socialnämndens 
ordförande Miroslav Milrovic (S) om socialnämnden och dess verksamhet.  

I uppdraget ligger: 
Myndighetsutövning och verkställighet 
Särskilt boende 
Hemtjänst 
Hemsjukvård och myndighet 
MAS direkt under FC 
Funktionsstöd  
Individ och familjeomsorg (LVU, LVM) och arbetsmarknadsverksamhet 
 
Särskilt boende: 

Verksamhet särskilt boende innefattar särskilt boende för äldre och/eller demensdrabbade 
individer i Olofströms kommun. 

Vi har under året 2022 180 platser i särskilt boende. Dessa är fördelade på 125 somatiska 
platser och 55 demensplatser under andra halvan av året, då 9 platser på Brännaregården 1 
efter sommaren har ställts om från demensplatser till somatiska platser. 

Kö till säbo 
Demografi 
Covid påverkar verksamheten, sjukfrånvaro och möjligt arbetssätt. 
Kompetensförsörjning 
Ökade krav på verksamheten utifrån lagstiftning och målgrupp 
 
Hemtjänst: 

Indelat i fyra områden 
Korttids och växelvård 
Skogsbacken, dagverksamhet för demensdrabbade 
Nattpatrull, tvätt och servicegrupp 
Kompetensförsörjning 
IBIC, Individens behov i centrum 
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 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 2/2023  KS 2023/28  
 

LMO, Lifecare mobil omsorg  
Förebyggande hembesök till de som fyller 80 år (handläggare, serniorkonsulent) 

HSL och myndighet 

Sjuksköterskeorganisation 
Rehab 
En MAR, medicinskt ansvarig rehab anställdes under hösten med ansvar för Karlshamn, 
Sölvesborg och Olofström. I dagsläget utgår denna tjänst från Karlshamn men ska dela sin 
arbetstid mellan de tre kommunerna. 
Hjälpmedel 
Omställningen till nära vård 
Hemsjukvårdsavtalet ska revideras 
Anhörigkonsulent som seniorkonsulent 

Funktionsstöd: 

LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) har som syfte att människor 
med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt 
liv som möjligt. 
  
LSS inkluderar endast de personer som tillhör någon av de tre grupper som lagen avser, så 
kallade personkretsar: 

-Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
-Personer med betydande och varaktigt begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada 
i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 
-Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 
beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i det dagliga 
livet och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Myndighetsutövning och verkställighet 
Socialpsykiatri 
Gruppboende/Serviceboende 
Korttidsvistelse och korttidstillsyn 
Personlig assistans 
Daglig verksamhet   
Kontaktperson LSS och ledsagning LSS 

Individ och familjeomsorg 

BBIC barnavårdsutredningar 
Stöd till vuxna 
Placeringar BoU/missbruk. Fler LVM. 
Förebyggande arbete 
IFO Ek bistånd 
Familjerätt 
Arbetsmarknadsenhet 

Framtiden: 
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 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 2/2023  KS 2023/28  
 

Nära vård 
Demografi 
Förebyggande arbete, proaktiva kostnader 
Kompetensförsörjning 
Salutogen organisationskultur  
LEAN och ständiga förbättringar  
Lex Sarah och avvikelser 
Digitalisering 

  

Beslutet skickas till: 
Socialchef R.S 
SN 
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 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 3/2023     
 

§ 3/2023  Aktuellt från kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut: 

Informationen antecknas till protokollet 

Ärendebeskrivning: 

En kort information om regionövergripande och förvaltningsspecifika händelser utifrån att 
kommunstyrelsen har en uppsiktsskyldighet över övriga nämnder, bolag och förbund och 
kommunstyrelsen är också nämnd för stora delar av kommunledningsförvaltningens 
verksamheter. 
Finns det information i något särskilt ärende så får ledamöter och ersättare i KS gärna mejla 
kommunchefen,  inför kommunstyrelsen. Ni får så klart även ställa frågor direkt under mötet 
men om frågan ställs innan mötet så är möjligheten för djupare information bättre. 

En generell utbildning för Kommunstyrelsen och nämndsledamöter kommer att genomföras 
den 30 januari 2023. Utbildning för nya fullmäktige genomfördes i november 2022. 

Region och förvaltningsövergripande 
Räddningstjänst – här pågår två parallella uppdrag med olika syfte. Dels finns en utredning 
som pågår avseende ett stort förbund där Blekinges kommuner ingår tillsammans med Östra 
Kronoberg -  Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo. Dels har vi en utredning tillsammans med 
Sölvesborg som handlar om hur vi hanterar Karlshamns utträde och ett förbund med 
Sölvesborg och Olofström. 

Samverkansrådet träffades fredagen den 13 januari. På agendan hanterades bl.a. den 
tidigare planerade flyglinjen mellan Ronneby och Frankfurt.  Information gavs om 
befolkningsutvecklingen i Blekinge och inför nästa samverkansråd fick regionchefsgruppen i 
uppdrag att ta fram förslag för prioriteringar av regionala utvecklingsplanen att arbeta med 
under de kommande åren. 

SBVT – samverkan mellan ägarna genomfördes den 12 januari i Osby. 

Ekonomi – 2022  
Bokslutsarbetet pågår men nu är böckerna stängda så resultatet är känt. Vi landar på 34,4 
mkr där nämnderna står för -5,7 mkr, finansen 28,8 mkr och budget resultat 11,3 mkr. 
Nämndernas resultat fördelas som att KS blev 7,9 mkr, KFN 0,8 mkr, UBN -10,8 mkr och SN 
-3,6 mkr. Aktieägartillskottet till VMAB är inräknat i resultatet.  
Ekonomichefen har inlett diskussioner med Folketshus-föreningen om framtiden för 
föreningen och kommer att träffa styrelsen för att diskutera frågan. Förslag kommer så 
småningom upp för att behandlas politiskt i kommunen i enlighet med uppdrag från KS. 

Förslag håller på att tas fram för nytt badland för Holjebadet.  
Arbetet för att se över Holjegården och ta fram förslag för beslut pågår och kommer att 
komma upp för beslut under detta kvartalet. 

 
Förvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 3/2023     
 

Förvaltningen består av ett stabsteam och 9 olika avdelningar 
1.    Ekonomi 
2.    IT 
3.    Administrativa 
4.    Lokalvård  
5.    HR 
6.    Samhällsutveckling 
7.    Tekniska 
8.    Kost 
9.    Näringsliv 
Inom var avdelning finns oftast olika verksamheter. Vi kommer att presentera samtliga 
verksamheter efter hand. 
Just nu pågår arbetet med resultat och utvecklingssamtal inom alla avdelningarna.  

Fokus under förra året och med fortsättning i år är beredskapen. Mike Lindberg tillträdde som 
samordnare för beredskap och säkerhetsskyddschef i augusti förra året och jobbar nu 
tillsammans med verksamheterna för att höja vår förmåga i händelse inte bara av höjd 
beredskap utan även vid tex elbortfall eller fibernät.  
De skyddsrum som fanns i fd Holjeskolan ska återställas i samband med byggnationen av 
Holjegården. Vi har ställt frågan till MSB om att få anpassa antalet platser efter antalet 
boende och personal på Holjegården och inväntar nu svar. 

Vi har fått statsbidrag för de projekt som vi sökt för, dvs GC (gångcykel)-väg till Biskopsmåla, 
GC-väg Halenvägen och farthinder Eddavägen. Projekten ska vara klara och slutredovisas i 
december 2023. Planering av årets projekt pågår. 
Vintervädret är för närvarande milt och mycket nederbörd som regn. Utifrån 
vinterväghållningen är det positivt. 

Ny sida på webben har tagits fram för aktuella aktförvaringar; https://olofstrom.se/kommun-
och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/anslagstavla-officiell/aktforvaring . Sidan ligger i 
anslutning till den digitala anslagstavlan.  
Aktuella ärenden just nu är:   
Volvo Personvagnar – ytbehandlingsprocess 
Olofströms Kraft AB – utbyggnad 
Sydkraft Hydropower AB – dammanläggning.  

Pågående rekrytering  
It-chef, planerade intervjuer den 1 februari 
Bygglovshandläggare 
Överförmyndare; handläggare 
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 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 4/2023  KS 2022/1430  
 

§ 4/2023  Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande 5 ledamöter och 5 ersättare utses till kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 - 2026. 

Ledamöter: 
Morgan Bengtsson (S) 
Rolf Jönsson (C) 
Annika Sjöstedt (S) 
Tommy Holmgren (SD) 
Patrik Krupa (M) 

Ersättare: 
Pirjo Veteli (S) 
Malin Åman (C) 
Ola Claesson (S) 
Max Nielsen (SD) 
Torsten Cairenius (M) 

Ordförande: Morgan Bengtsson (S) 

1:e vice ordförande: Rolf Jönsson (C) 

2:e vice ordförande: Tommy Holmgren (SD) 
  

Ärendebeskrivning 

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare ska genomföras till kommunstyrelsens arbetsutskott 
varav ordförande, 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordf. för perioden 2023 t.o.m. 2026. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Sekreterare AU 
Arvodessamordnare C.T 
HR 
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 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 5/2023  KS 2022/1430  
 

§ 5/2023  Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
personalutskott 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande 5 ledamöter och 5 ersättare väljs till personalutskottet 2023-2026: 

Ledamöter 
Ingeborg Braun (S) 
Jerry Lilja (S) 
Andreas Brovall (C) 
Marianne Eriksson (M) 
Roal Bencic (SD) 
 
Ersättare 
Pirjo Veteli (S) 
Håkan Assarsson (S) 
Rolf Jönsson  (C)  
Magnus Olsson (M) 
Tommy Homgren (SD) 
 

Ordförande: Ingeborg Braun (S) 
1:e vice ordförande: Jerry Lilja (S) 

 
Ärendebeskrivning 

Till personalutskottet ska det väljas 5 ledamöter och 5 ersättare varav en ordförande och 1:e 
vice ordförande för perioden till och med 31 december 2026. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalchef C.T 
Arvodessamordnare C.T 
Sekreterare PU 
HR 
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 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 6/2023  KS 2022/1430  
 

§ 6/2023  Val av representanter och ersättare i Kommunsamverkan 
Blekinge Väst 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande representanter och ersättare väljs till Kommunsamverkan Blekinge Väst 2023-2026: 

Representant: kommunstyrelsens ordförande  Morgan Bengtsson (S) 

Representant: oppositionsråd Tommy Holmgren (SD) 

Ersättare för kommunstyrelsens ordförande: Rolf Jönsson (C) 

Ersättare för oppositionsråd Patrik Krupa (M) 

 
Ärendebeskrivning 

Representanterna i Kommunsamverkan Blekinge Väst är kommunstyrelsens ordförande och 
oppositionsrådet. Samverkan mellan kommunerna Sölvesborg, Olofström och Karlshamn 
inleddes år 2003. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Arvodessamordnare C.T 
HR 
Karlshamns kommun 
Sölvesborgs kommun 
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 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 7/2023  KS 2022/1430  
 

§ 7/2023  Val av ledamöter kommunens representanter i Näringslivsrådet 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande ledamöter väljs att företräda näringslivsrådet 2023-2026: 

Ordförande i rådet kommunstyrelsens ordförande: Morgan Bengtsson (S) 
 
Oppositionsrådet: Tommy Holmgren (SD) 
 
Bygg- och trafiknämndens ordförande: Pirjo Veteli (S) 
 
 

Ärendebeskrivning 

Beslut om att inrätta ett kommunalt näringslivsråd togs av kommunstyrelsen 2022-08-30, § 
118. 
 
Syftet med näringslivsrådet är att skapa delaktighet och inflytande för kommunens 
företagare. Företagare ska genom rådet få möjlighet att ge sitt perspektiv på vissa 
kommunala frågor som berör målgruppen (både övergripande frågor och för målgruppen 
specifika intressefrågor). 

Näringslivsrådets uppdrag är följande: 

- Att vara ett informationsforum – ömsesidig information mellan kommunen och företagare. 

- Att vara ett diskussionsforum – rådet är företagares, förtroendevaldas och tjänstepersoners 
diskussionsforum i frågor som de förtroendevalda eller tjänstepersoner kommer besluta om 
eller frågor företagare vill ta initiativ till. Rådet kan yttra sig i olika förslag i en process, allt 
från idé och uppdrag till kommande beslut. 

Näringslivet representeras med högst 8 ledamöter och möten hålls 2- 4 gånger om året. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
HR 
Arvodessamordnare C.T. 
Näringslivschef H.A 
Näringlivsutvecklare K.S.R 
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Kommunstyrelsen 

KS § 8/2023  KS 2022/1430  
 

§ 8/2023  Val av ledamöter kommunens representanter i 
Funktionsstödsrådet 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande ledamöter väljs att företräda funktionsstödsrådet 2023-2026 

Ordförande i rådet kommunstyrelsens 1:e vice ordförande: Rolf Jönsson (C) 
 
Socialnämndens ordförande: Miroslav Milurovic (S) 
 
Utbildningsnämndens 2:e vice ordförande: Peter Stenberg (SD) 

 
Ärendebeskrivning 

Att inrätta ett kommunalt funktionsstödsråd beslutades om 2019-03-05, § 37 av 
kommunstyrelsen: Samtidigt beslutades att kommunstyrelsens arbetsutskott fick delegation 
på att utse representantersom ska företräda personer med funktionsvariationer i rådet. 
Möten hålls 2-4 gånger om året. 
 
Följande ledamöter ska utses av kommunen: 

- Ordförande för funktionsstödsrådet är kommunstyrelsens ordförande eller 1:e vice 
ordförande. 

- Socialnämndens ordförande är ledamot i funktionsstödsrådet. 

- Utbildningsnämndens 2:e vice ordförande är ledamot i funktionsstödsrådet som 
representant för oppositionen. 
 
Invånare med funktionsvariationer representeras med högst 12 ledamöter. 
 
Det finns ett underlag som beskriver uppdraget för kommunala funktionsstödsrådet antaget 
KS § 37/2019. 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Arvodessamordnare C.T 
SN 
UBN 
Sekreterare i funktionsstödsrådet 
HR 

  



 Protokoll 17(49) 
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Kommunstyrelsen 

KS § 9/2023  KS 2022/1430  
 

§ 9/2023  Val av ledamöter kommunens representanter i Seniorrådet 
2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande ledamöter väljs att företräda seniorrådet 2023-2026: 
 
Ordförande i rådet kommunstyrelsens ordförande: Morgan Bengtsson 
 
Socialnämndens 1:e vice ordförande: Karin Nordvall (C) 
 
Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande: Roal Bencic (SD) 

 
Ärendebeskrivning 

Seniorrådet inrättades under kommunstyrelsen 2019-03-05, KS § 37. Tidigare låg 
seniorrådet under socialnämnden. Samtidigt beslutades även att kommunstyrelsens 
arbetsutskott fick delegation på att utse seniorernas representanter. Möten hålls 2-4 gånger 
om året. 
 
Följande ledamöter ska utses att representera kommunen: 

- Ordförande för seniorrådet är kommunstyrelsens ordförande eller 1:e vice ordförande. 

- Socialnämndens 1:e vice ordförande är ledamot i seniorrådet. 

- Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande är ledamot i seniorrådet som representant 
för oppositionen. 

Ledamöterna representerar kommunen i rådet, således inte ett enskilt parti. Har ordförande 
förhinder att delta i ett möte med rådet, väljer hen den som ska vara i hens ställe för det 
enskilda mötet. 
 

Beslutet skickas till: 
De valda 
Arvodessamordnare C.T 
HR 
Sekreterare seniorrådet 
SN 
KFN 
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Kommunstyrelsen 

KS § 10/2023  KS 2022/1430  
 

§ 10/2023  Val av ledamöter kommunens representanter i Ungdomsrådet 
2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande ledamöter väljs som kommunens representanter i ungdomsrådet år 2023-2026: 
 
Ordförande i rådet utbildningsnämndens ordförande: Tamam Abou Hamidan (S) 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande: Christoffer Danielsson (S) 
 
Socialnämndens 2:e vice ordförande: Patrik Krupa (M) 
  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har inrättat kommunala ungdomsrådet (KS § 37/2019) för delaktighet och 
inflytande för kommunens ungdomar. Enligt uppdragsbeskrivningen för rådet representeras 
kommunen genom förtroendevalda i rådet, två representanter från majoriteten och en från 
oppositionen. 
 
Därutöver utses ungdomsrepresentanter av arbetsutskottet efter inkomna förslag. 
 

Beslutet skickas till: 
De valda 
Arvodessamordnare C.T 
HR 
UBN, KFN, SN 
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Kommunstyrelsen 

KS § 11/2023  KS 2023/78  
 

§ 11/2023  Genomlysning av hållbarhetsforumet 

Kommunstyrelsens beslut: 

Förvaltningen ges i uppdrag att genomlysa hållbarhetsforumet och återkomma med 
beslutsförslag till kommunstyrelsen före sommaren 2023 
  

Ärendebeskrivning 

Vid valberedningens förberedande möte inför kommunstyrelsen lyftes funderingar kring 
hållbarhetsforumets uppdrag, beslutsförighet och framförallt antalet ledamöter. Ärendet 
överlämnades därav till kommunstyrelsen utan ställningstagande.  
 
Hållbarhetsforumet inrättades av kommunstyrelsen § 39 2019. Forumet har varit relativt 
vilande sedan dess. I beslutet om införande går att läsa: 
” Ett hållbarhetsforum inrättas enligt föreliggande handling. 

Särskilt KS-ansvariga utses inom folkhälsa, trygghet respektive miljö (en ordinarie från 
majoriteten och en ersättare från oppositionen för respektive område) med uppdrag att 
bevaka respektive område. 

Kommunchefen ges i uppdrag att planera in årliga dialog-/informationsmöten i 
kommunstyrelsens arbetsutskott med Polismyndigheten, Kvinno- och tjejjouren, 
Kommunbygderådet, Regionens och Lidetas vårdcentraler, Civilförsvarsföreningen samt 
kommunala nyckelpersoner som arbetar inom social respektive ekologisk hållbarhet.” 

Som underlag till beslutet framfördes följande: 
” Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen Iréne Robertsson uppdraget att 
se över organisation och uppdrag för de kommunala målgrupps-/brukarråden och 
Välfärdsrådet. Kvalitetsstrateg Adnan Samardžić har arbetat med uppdraget. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade också den 4 december 2018 (§216) att skicka ut 
förslaget om Hållbarhetsrådet och dialogmöten på remiss till Räddningstjänsten Västra 
Blekinge samt de externa aktörerna i Välfärdsrådet. 
 
Kommunen har idag ett sammansatt kommunalt råd i frågor rörande folkhälsa och trygghet 
(Välfärdsrådet). Rådet består av såväl kommunala förtroendevalda som tjänstepersoner 
(förvaltningschefer och funktioner med spetskompetens) samt externa aktörer såsom 
polisen, regionen och räddningstjänsten. Rådet träffas fyra gånger per år och fungerat som 
ett informationsforum. Välfärdsrådet föreslås ersättas av Hållbarhetsforumet då kommunen 
alltmer fokuserar på social respektive ekologisk hållbarhet. I social hållbarhet ingår 
trygghetsfrågorna. Med det hanterar forumet ett bredare område än vad Välfärdsrådet gör 
idag. Hållbarhetsforumet, som föreslås ligga under KS, har fokus på dels 
återkoppling/bokslut av tjänstepersoners arbete inom social respektive ekologiskt hållbarhet, 
dels utbildning. 
 
Tjänstepersoner sköter om forumets administration. I Hållbarhetsforumet sitter 
förtroendevalda och högsta cheferna för förvaltningar, förbund och de hel- och delägda 



 Protokoll 20(49) 
 Sammanträdesdatum  
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Kommunstyrelsen 

KS § 11/2023  KS 2023/78  
 

bolagen. Vid Hållbarhetsforumts sammanträden bjuds även andra nyckelpersoner/aktörer in 
(från bl a kommunen, polisen och civilsamhället) och även invånare. 

Utöver inrättandet av Hållbarhetsforumet föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott 
löpande och systematiskt informeras om arbetet inom social och miljömässig hållbarhet 
genom dialog-/informationsmöten. Dialog-/informationsmötena sker med både externa 
aktörer (polisen, sjukvården och civilsamhället) och kommunala nyckelpersoner.” 
  

Beslutet skickas till:  
Kommunchef I.R 
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Kommunstyrelsen 

KS § 12/2023  KS 2022/1430  
 

§ 12/2023  Val av ledamöter kommunens representanter i 
Hållbarhetsforumet samt särskilt KS ansvariga inom folkhälsa, trygghet 
och miljö 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Ärendet återremitteras och behandlas igen efter genomlysning av hållbarhetsforumet.(§ 11 
2023-01-17) 

  

Ärendebeskrivning 

Hållbarhetsforumet inrättades av kommunstyrelsen 2019-03-05, § 37.  
Forumet har fokus på återkoppling av arbetet med social respektive ekologisk hållbarhet 
samt utbildning inom områdena. Hållbarhetsforumet träffas en gång i halvåret. 

Representanter i Hållbarhetsforumet 

- Ordförande för nämnder och helägda bolag samt kommunens förtroenderepresentant i 
direkt delägda bolag och i presidiet för förbunden. 
- Högsta chef för respektive förvaltning, förbund och hel- respektive delägda bolag. 
- Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
- Kommunstyrelsens särskilt ansvariga och deras ersättare för frågor inom folkhälsa, trygghet 
och miljö. 
 

Beslutet skickas till: 
De valda 
Hållbarhetsstrateg I.H 
Miljösamordnare K.M 
Arvodessamordnare C.T 
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Kommunstyrelsen 

KS § 13/2023  KS 2022/1430  
 

§ 13/2023  Val av stämmoombud och observatör i Holje Holding AB år 
2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande väljs till Holje Holding AB som stämmoombud och observatör tillika ersättare från 
ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027. 
 
Stämmoombud: Andreas Brovall (C) 
Observatör/tillika ersättare: Marianne Eriksson (M) 

 
Ärendebeskrivning 

Från 2023 års bolagsstämma t.o.m. 2027 års bolagsstämma väljs ett stämmoombud samt 
observatör/ersättare. 
 
Detta enligt Holje Holding AB:s förbundsordning antagen av KF 2015-09-07, § 80. 
  

Beslutet skickas till: 
De valda 
Arvodessamordnare C.T. 
HR 
Kommunchef I.R 
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Kommunstyrelsen 

KS § 14/2023  KS 2022/1430  
 

§ 14/2023  Val av stämmoombud och observatör till Olofströmshus AB 
2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande utses som stämmoombud och observatör tillika ersättare till Olofströmshus AB från 
ordinarie stämman år 2023 till och med ordinarie stämma år 2027:  
 
Stämmoombud: Ola Claesson (S) 
Observatör tillika ersättare: Olle Svensson (KD) 

 
Ärendebeskrivning 

Ett stämmoombud och en observatör tillika ersättare för stämmoombudet utses till 
Olofströmshus AB från ordinarie stämma år 2023 till och med ordinarie stämma år 2027. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Olofströmshus 
Arvodessamordnare C.T 
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Kommunstyrelsen 

KS § 15/2023  KS 2022/1430  
 

§ 15/2023  Val av stämmoombud och observatör i bolagen Olofströms- 
Kraft AB, - Kraftnät AB, - Kabel AB, -Kabel TV Media AB och - 
Energiservice AB 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande utses som stämmoombud samt observatör tillika ersättare till Olofströms Kraft AB, 
Olofströms Kraftnät AB, Olofströms Kabel TV AB, Olofströms Kabel TV Media AB och 
Olofströms Energiservice AB för perioden från ordinarie årsstämma år 2023 till och med 
ordinarie årsstämma år 2027. 
 
Stämmoombud: Ola Claesson (S) 
Observatör tillika ersättare: Thommy Svensson (KD) 
 

Ärendebeskrivning 

Val av stämmoombud och observatör tillika ersättare ska utses för Olofströms Kraft AB samt 
dess dotterbolag från ordinarie stämma år 2023 till ordinarie stämma år 2027. 
  

Beslutet skickas till: 
De valda 
OKAB 
Arvodessamordnare C.T 
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Kommunstyrelsen 

KS § 16/2023  KS 2022/1430  
 

§ 16/2023  Val av stämmoombud och observatör till Västblekinge Miljö 
AB 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande utses som stämmoombud och observatör till Västblekinge Miljö AB från ordinarie 
stämma år 2023 till och med ordinarie stämma år 2027: 
 
Stämmoombud: Bengt-Olof Nilsson (C) 
Observatör tillika ersättare: Inger Ahnberg (KD) 
 

Ärendebeskrivning 

Västblekinge Miljö AB, VMAB är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Karlshamn, 
Sölvesborg och Olofström. Bolaget ansvarar för att samordna avfallshanteringen i de tre 
kommunerna. 

Ett stämmoombud och en observatör/ersättare utses från ordinarie stämma år 2023 till 
ordinarie stämma år 2027. 
 

Beslutet skickas till: 
De valda 
VMAB 
Arvodessamordnare C.T 
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Kommunstyrelsen 

KS § 17/2023  KS 2022/1430  
 

§ 17/2023  Val av ombud till ägarsamråd med Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande ombud och ersättare väljs till ägarsamråd med Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB för perioden 2023-2027: 

Ombud: Dan Orvegren (S) 

Ersättare: Tommy Holmgren (SD) 
  

Ärendebeskrivning: 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägs av 72 kommuner, varav merparten i södra 
Sverige. Bolaget erbjuder sina ägare att teckna i huvudsak egendoms- och 
ansvarsförsäkringar samt biträder även ägarkommunerna i deras skadeförebyggande arbete. 
Nästan alla ägarkommuner tecknar sina försäkringar hos Kommunassurans enligt 
bestämmelserna om intern upphandling i 3 kap. LOU. 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
De valda 
Arvodessamordnare C.T 
HR 
Försäkringssamordnare M.S 
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Kommunstyrelsen 
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§ 18/2023  Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande ombud och ersättare väljs till Kommuninvest föreningsstämma 2023-2027: 
 
Ombud: Dan Orvegren (S) 
Ersättare: Tommy Holmgren (SD) 
  

Ärendebeskrivning: 

Ett ombud och en ersättare ska väljas till Kommuninvest föreningsstämma för perioden 1 
januari 2023 t.o.m. ordinarie stämma år 2027. 

Tidigare valda för år 2019-2022 är Dan Orvegren (S), KS § 249/2021 och ersättare Rolf 
Jönsson (C) KS § 8/2019. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Kommuninvest föreningsstämma 
Arvodessamordnare C.T 
HR 
Ekonomichef K.A 
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Kommunstyrelsen 

KS § 19/2023  KS 2022/1430  
 

§ 19/2023  Val av ombud till årsstämma Energikontor Sydost 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande ombud och ersättare väljs till Energikontor Sydosts föreningsstämmor från ordinarie 
stämma 2023 till och med ordinarie stämma 2027: 
 
Stämmoombud: Pirjo Veteli (S) 
Ersättare: Max Nielsen (SD) 

 
Ärendebeskrivning: 

Ett stämmoombud ska väljas till Energikontor Sydost AB för perioden från ordinarie stämma 
år 2023 t.o.m. ordinarie stämma år 2027, enligt deras stadgar § 17. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Energikontor Sydost AB 
Arvodessamordnare C.T  
HR 
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Kommunstyrelsen 

KS § 20/2023  KS 2022/1430  
 

§ 20/2023  Val av representant till referensgruppen i SydostLeader samt 
stämmoombud 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande politisk representant väljs till referensgruppen år 2023-2027: Rolf Persson (S) 
 
Följande stämmoombud väljs 2023-2027: Pirjo Veteli (S) 
Ersättare för stämmoombud: Marianne Eriksson (M) 

 
Ärendebeskrivning: 

Till SydostLeader ska det väljas en politisk representant till referensgruppen där även en 
tjänsteperson ska ingå från varje medlemskommun samt ett stämmoombud för perioden år 
2023 t.o.m. ordinarie stämma år 2027. 
 
SydostLeader är en ideell förening som har till uppgift att främja utvecklingen inom 
verksamhetsområdet, öka livskvalitet för boende på landsbygd och skärgård samt vara ett 
lokalt partnerskap för genomförande av EU:s fyra struktur- och investeringsfonder. 
Föreningen har sitt säte i Emmaboda. 

Föreningens verksamhetsområde är: 

Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, 
Tingsryds, Torsås samt Uppvidinge kommuner. Fiskeområdet inkluderar även Kalmarsund 
till Mönsterås kommun, Ölands farvatten samt hela insjön Åsnen. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Arvodessamordnare C.T 
Sydost Leader 
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Kommunstyrelsen 

KS § 21/2023  KS 2022/1430  
 

§ 21/2023  Val av ägarombud till stämma i Techtank AB samt nominering 
av representant till valberedningen 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande ägarombud väljs i Techtank AB från ordinarie stämma år 2023 t.o.m. ordinarie 
stämma år 2027: Morgan Bengtsson (S) 
 
Följande nominering lämnas som representant till valberedningen: Håkan Andersson (PPO), 
näringslivschef 
 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Techtank AB består av 9-13 ledamöter, inga suppleanter. 

Kommunen utser stämmoombud till stämma från år 2023 t.o.m. stämman år 2027 samt 
lämnar förslag till representant i valberedningen. 
 
Bolagsordningen 5. Ändamål 
”Bolagets ändamål är att stärka och öka industrins tillväxt genom en verksamhet som riktar 
sig till industriföretag, teknikföretag och industrinära tjänsteföretag, såväl små och 
medelstora som större företag och därmed förenlig verksamhet med iakttagande av de 
kommunalrättsliga principerna.” 

 
Beslutet skickas till: 
Techtank AB 
De valda 
Arvodessamordnare C.T 
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Kommunstyrelsen 

KS § 22/2023  KS 2022/1430  
 

§ 22/2023  Val av adjungerande ledamöter till föreningen Olofströms 
Folkets Hus styrelse 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Patrik Krupa (M) och Torsten Cairenius (M) deltar inte i beslutet. 

Följande 2 adjungerande ledamöter utses till Olofströms Folkets Hus styrelse 2023-2026: 
Rolf Persson (S) 
Heide Friberg (SD) 

 
Ärendebeskrivning 

I nuvarande mandatperiod 2019-2022 sitter Rolf Persson (S) och Johnny Isaksson (V) som 
adjungerande ledamöter i föreningen Folkets Hus Olofström. 
 
Vid fullmäktige 1997-12-08 § 128 beslöts följande under punkt 2: 
”Styrelserepresentationen i Folkets Hus föreningen vidgas. Kommunen nominerar två 
ledamöter till Folkets Hus styrelse en från vardera majoriteten respektive oppositionen. 
Ledamöterna förutsätts medverka aktivt i Folkets Hus arbetet”. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Folkets Hus Olofström 
Arvodessamordnare C.T 
HR 
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Kommunstyrelsen 

KS § 23/2023  KS 2022/1430  
 

§ 23/2023  Val av representant till årsmöten i andelsföreningen i 
Kyrkhults Folkets Hus 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande person väljs som representant vid årsmöten i andelsföreningen Kyrkhults Folkets 
Hus 2023-2027: 

Rolf Persson (S) 
 

Ärendebeskrivning 

En representant ska utses till föreningen Kyrkhults Folkets Hus 2023-2027. 

Rolf Persson (S) är representant under perioden 2019 t.o.m. första mötet år 2023. 

 
Beslutet skickas till: 
Den valda 
Kyrkhults Folkets Hus 
Arvodessamordnare C.T 
HR 
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§ 24/2023  Val av huvudmän i Kyrkhults Sparbanks utvecklingsstiftelse 
för perioden från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande 3 huvudmän utses i Kyrkhults Sparbanks utvecklingsstiftelse för tiden från 
årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027: 

Helene Persson (S) 
Anders Johansson (S) 
Johan Johansson (M) 
 

Ärendebeskrivning: 

Enligt reglemente för Kyrkhult sparbanks utvecklingsstiftelse ska 16 huvudmän väljas, 13 
från banken och 3 från kommunen. Styrelsen träffas minst en gång per kvartal. 
Huvudmännen träffas en gång per år. För att väljas som huvudman finns en åldersgräns för 
uppdragen, 70 år. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Kyrlhults sparbanks utvecklingsstiftelse 
Arvodessamordnare C.T 
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Kommunstyrelsen 
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§ 25/2023  Val av borgerlig begravningsförrättare 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Niklas Nordström (M) 
  

Ärendebeskrivning: 

För perioden 2019-2022 har Anita Jönsson, Jacek Jurkowski och Niklas Nordström varit 
begravningsförrättare, KS § 14/2019. Under 2022 har 14 begravningar förrättats.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-02-08, § 8 beslutades att borgerlig 
begravningsförrättare ska införas och vara gratis. Kommunalt arvode betalas ut för 
uppdraget. 

Den som inte är medlem i Svenska kyrkan har inte rätt till en kyrklig begravningsceremoni, 
men rätt till en borgerlig begravning. Det är gratis att använda sig av en borgerlig 
begravningsförrättare. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Arvodessamordnare C.T 
Axelssons begravningsbyrå 
HR 
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§ 26/2023  Val av stämmoombud i Visit Blekinge AB 2023-2027 samt 
nominering av ledamot till styrelsen 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande stämmoombud väljs till Visit Blekinge AB från ordinarie stämma år 2023 t.o.m. 
ordinarie stämma år 2027: 
Morgan Bengtsson (S) 

Följande förslag till nominering som ledamot i styrelsen lämnas (stämmoombudet föreslår 
den nominerade på bolagsstämman): 
Patrik Sjöstedt (S) 

 
Ärendebeskrivning: 

Visit Blekinge AB har sitt säte i Karlshamn. Styrelsen består av 8-13 ledamöter med högst 5 
suppleanter. 
 
Bolagets ändamål är att arbeta för att stärka Blekinges konkurrenskraft genom att 
marknadsföra Blekinge och därmed förenlig verksamhet med iakttagande av de 
kommunalrättsliga principerna. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Visit Blekinge 
Arvodessamordnare C.T 
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Kommunstyrelsen 
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§ 27/2023  Val av en ledamot och en suppleant till Lunds Stifts 
Folkhögskola i Jämshög 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande ledamot och suppleant utses till styrelsen i Lunds Stifts Folkhögskola i Jämshög 
2023-2026: 
 
Ledamot: Britt-Marie Rosen (S) 

Suppleant: Peter Stenberg (SD) 

 
Ärendebeskrivning: 

Enligt dem nya föreskrifterna för Lunds Stifts Folkhögskolestiftelse § 4 ska Olofströms 
kommun tillsätta 1 ledamot och 1 suppleant. 
 
I dem tidigare stadgarna så var det 2 ledamöter och 2 suppleanter som skulle utses. 

Stiftelsens styrelse utser en auktoriserad revisor samt en ersättare. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Lunds stifts Folkhögskolestiftelse-Jämshögs folkhögskola 
Arvodessamordnare C.T 
HR 
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§ 28/2023  Val av ledamot till styrelsen samt stämmoombud i 
Mörrumsåns vattenråd 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande ledamot väljs till styrelsen i Mörrumsåns vattenråd från ordinarie stämma år 2023 
t.o.m. ordinarie stämma år 2027: 
Rolf Persson (S) 

Som förslag till ersättare i styrelsen föreslås:  
Ingrid Brånsjö (KD) 
 
Följande stämmoombud väljs till Mörrumsåns vattenråd från ordinarie stämma år 2023 t.o.m. 
ordinarie stämma år 2027: 
Mats Sigfridsson (C) 

 
Ärendebeskrivning: 

Val av ledamot till styrelsen i Mörrumsåns vattenråd ska väljas från stämman år 2023 t.o.m. 
stämman år 2027. 

Val av stämmoombud ska också väljas från årsstämman år 2023 till stämman år 2027. 
 
Varje kommun är enligt stadgarna garanterad en plats i styrelsen. Styrelsen ska bestå av 8-
13 medlemmar (varav 1 ordförande och 1 vice ordförande) samt 5 ersättare. Kommuner ska 
alltid besitta minst hälften av ordinarie styrelsemedlemmar och minst 3 av ersättarna. Detta 
innebär att alla medlemmar inte har egen ersättare. 

Valberedningen ser gärna att förslag till ersättare lämnas, som kan komma att fungera som 
ersättare även för andra kommuner. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Mörrumsåns vattenråd 
Arvodessamordnare C.T 
HR 

  



 Protokoll 38(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 29/2023  KS 2022/1430  
 

§ 29/2023  Val av ledamot i styrelsen Skräbeåns vattenråd samt 
stämmoombud 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut: 

Följande ledamot väljs till styrelsen i Skräbeåns vattenråd från ordinarie stämma år 2023 
t.o.m. ordinarie stämma år 2027: 
Ola Bengtsson (S) 
 
Följande ombud väljs till stämman i Skräbeåns vattenråd från ordinarie stämma 2023 till och 
med ordinarie stämma 2027: 
Rolf Jönsson (C) 
 
Som förslag till ersättare föreslås i styrelsen från stämman år 2023 t.o.m. stämman år 2027: 
Thommy Svensson (KD) 

 
Ärendebeskrivning 

Till styrelsen i Skräbeåns vattenråd ska en ledamot väljas samt ombud från stämma år 2023 
t.o.m. stämman år 2027. 
 
Valberedningen vill gärna ha förslag till ersättare i styrelsen 2023-2027. 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Skräbeåns vattenråd 
Arvodessamordnare C.T 
HR 

  



 Protokoll 39(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 30/2023  KS 2022/1430  
 

§ 30/2023  Val av ledamot och ersättare till Hemvärnsrådet 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Som ledamot i bataljonsrådet/hemvärnsrådet 2023-2026 väljs: 
Rolf Jönsson (C) 

Som ersättare i bataljonsrådet/hemvärnsrådet 2023-2026 väljs: 
Peder Blohm Bokenhielm (M) 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt Hemvärnsförordningen (1997:146) § 11 så har kommunen rätt att utse minst en 
ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. 

 
Beslutet skickas till: 
Hemvärnsrådet 
De valda 
Arvodessamordnare C.T 
HR 

  



 Protokoll 40(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 31/2023  KS 2022/2937  
 

§ 31/2023  Nominering av kandidat till Klimatkommunernas styrelse 

Kommunstyrelsens beslut: 

Malin Åman (C) och Max Nielsen (SD) nomerineras som kandidater till klimatkommunernas 
styrelse. 

Ajournering begärs och genomförs.  

 
Ärendebeskrivning 

Följande skrivelse har kommit från Klimatkommunerna.  
”Nu är det dags för alla medlemmar att nominera kandidater till styrelsen för 
Klimatkommunerna. Nomineringarna skickas från respektive kommun/region senast den 17 
februari till kansliet@klimatkommunerna.se. Kansliet vidarebefordrar nomineringarna till 
valberedningen. 

Valberedningen arbetar utifrån stadgarna där det beskrivs hur styrelsen ska vara 
sammansatt: ”Styrelsen skall bestå av sju till nio ledamöter som är förtroendevalda i 
medlemskommuner och landsting/region. Medlemmarna ska vara representerade av minst 
en ledamot från vardera Götaland, Svealand och Norrland. Varje medlem får ha högst en 
representant i styrelsen. Tre till fyra ersättare väljs av årsmötet. Vid valet bestäms den 
ordning vilken ersättare skall inkallas till tjänstgöring. Styrelsen kan besluta om adjungering 
av externa representanter i styrelsen.” 

Eftersom det är valår är det flera ledamöter som meddelat att de fått nya uppdrag efter valet, 
varför valberedningen ber om extra stöd för att hitta bra representanter till 
Klimatkommunernas styrelse. Kommunen/regionen behöver ta ett politiskt beslut på 
nominering. Vi förutsätter att nominerad person har stöd och mandat för att driva 
klimatfrågorna i styrelsen. Styrelseledamöterna blir valda per mandatperiod. 

Vad innebär det att sitta i Klimatkommunernas styrelse? 

· Klimatkommunernas styrelse driver föreningens arbete tillsammans med kontaktpersonerna 
och kansliet. Styrelsen genomför den verksamhetsplan som antas av årsmötet och lägger 
fram förslag till kommande årsmöte. 

· För individen: Att sitta i styrelsen är lärorikt, kontaktskapande och utvecklande. Som 
lokalpolitiker är det en möjlighet att få synas i klimatfrågor och det är en väg att driva sina 
frågor utanför den egna kommunen/regionen. 

· För klimatfrågan: Klimatkommunerna är en plattform att driva lokala klimatfrågor på 
nationell nivå. Styrelsen skriver debattartiklar, arrangerar seminarier, uppvaktar 
riksdag/utskott. Klimatkommunerna blir idag inbjudna till sammanhang som det kan vara 
svårt att nå om man är ensam kommun eller region, exempelvis svara på frågeställningar 
innan det blir formella remisser etc. 

· Om man är en driven lokal- eller regionpolitiker som vill något med klimatfrågan är styrelsen 
i Klimatkommunerna en bra utgångspunkt. Här finns det verkligen möjligheter. 



 Protokoll 41(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 31/2023  KS 2022/2937  
 

Tidplan för valberedningens arbete 

Nomineringarna skickas från respektive kommun/region senast den 17 februari till kansliet 
som vidarebefordrar dem till valberedningen. 

Valberedningens förslag på styrelseledamöter skickas till medlemmarna, kontaktpersoner 
och politiker i Klimatkommunerna, i samband med att årsredovisningen, förslag till 
verksamhetsplan och budget skickas ut, senast 31 mars. 

Ny styrelse väljs av årsmötet den 28 april i Göteborg.” 

 
Beslutet skickas till:  
De nominerade 
Klimatkommunerna 

  



 Protokoll 42(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 32/2023  KS 2022/2792  
 

§ 32/2023  Nominering av ledamot till styrelsen för Kommuninvest 
ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens beslut: 

Torsten Cairenius (M) nomineras som ledamot i kommuninvest föreningsstyrelse. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunivest har kommit in med följande skrivelse. 

” Valberedningen för Kommuninvest Ekonomisk förening inbjuder härmed medlemmarna i 
föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen. 

Valet av styrelseledamöter sker vid den ordinarie föreningsstämman torsdagen den 30 mars 
2023. 

Styrelsen består för närvarande av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. Till-sättning 
av styrelse m.m. regleras i föreningens stadgar samt i arbetsordningen för valberedningen i 
föreningen. Dessa dokument finns tillgängliga via Kommuninvests hemsida: 
www.kommuninvest.se 

Av arbetsordningen för Valberedningen framgår bland annat att Valberedningen i sitt arbete 
ska: 

• Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska 
fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna ska beaktas. 

• Eftersträva att resultatet i de allmänna valen i medlemskommuner och medlemsregioner 
återspeglas i styrelsens sammansättning, en jämn könsfördelning, att ledamöterna 
representerar olika geografiska delar av landet samt att det finns ledamöter från medlemmar 
av olika storlek. 

• Tillse att styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av 
föreningens läge och framtida inriktning. 

Vidare framgår av arbetsordningen att de personer som föreslås ingå i styrelsen ska ha 
förtroendeuppdrag hos kommun eller region som vid tidpunkten för den ordinarie 
föreningsstämman är medlem i den ekonomiska föreningen. 

Valberedningen ser det som mycket betydelsefullt med en aktiv föreningsstyrelse där 
ledamöternas närvaro värderas högt och där suppleanternas regelmässigt deltar vid 
sammanträdena oavsett om de behöver tjänstgöra eller inte. Styrelsen sammanträder cirka 
5-6 gånger per år och de flesta sammanträdena äger rum i Stockholm. 

Till nomineringen bifogas följande uppgifter: 

• Den nominerades namn och personnummer 

• Hemadress och telefonnummer 

• Partitillhörighet 



 Protokoll 43(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 32/2023  KS 2022/2792  
 

• Förtroendeuppdrag i kommunen/regionen 

• Övriga uppdrag 

• Andra betydelsefulla meriter och erfarenheter (exempelvis speciell utbildning och uppdrag 
eller anställningar hos andra än kommunen/regionen) 

Glöm inte att också ange kontaktuppgifter (e-postadress eller telefon) till någon hos 
medlemmen som vid behov kan lämna ytterligare information om den nominerade. 

Kommuninvest Ekonomisk förening är ensam ägare till kreditmarknadsbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB. 

När man har ett kvalificerat innehav i ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn 
ska Finansinspektionen gör en lämplighetsprövning av de ledamöter och suppleanter som 
valts till ägarföretagets styrelse. Det sker bland annat mot uppgifter som hämtas in från 
Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Krono-fogdemyndigheten och Skatteverket. Förfarandet 
beskrivs på Finansinspektionens inspektionens hemsida: www.fi.se 

Det är viktigt att de personer som nomineras känner till att en sådan ägarlednings-prövning 
kommer att ske och att de accepterar att genomgå en sådan bedömning. 

Nomineringar adresseras enligt nedan och skall vara Valberedningen tillhanda senast 
fredagen den 20 januari 2023.” 

 
Beslutet skickas till: 
Nominerad 
Kommuninvest 

  



 Protokoll 44(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 33/2023  KS 2023/29  
 

§ 33/2023  Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut: 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

  

Ärendebeskrivning 

Ärendenr 
H.nr
. 

Innehåll 

2023/72 2 
Undertecknat delegationsbeslut - stängt enstaka dag i medborgarcenter 
pga renovering 

2022/2351 8 
Undertecknat delegationsbeslut - val av leverantör - tolkförmedlings- och 
översättartjänster 

2022/2947 2 
Undertecknat delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande ändrade 
öppettider socialkontorets reception under ombyggnation - undertecknat 
beslut 

2022/2230 7 
Undertecknat delegationsbeslut - val av leverantör - 
kommunikationsbyråtjänster 

2022/2229 7 Undertecknat delegationsbeslut - val av leverantör - tryckeritjänster 

2022/2262 4 Val av leverantör entreprenör om- och tillbyggnad Åvallen 

2022/1490 16 
Upphörande av ekonomiska åtgärder - Delegationsbeslut KSAU ordförande 
signerat 

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

  



 Protokoll 45(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 34/2023  KS 2023/28  
 

§ 34/2023  Medel till kommunstyrelsens förfogande 

Kommunstyrelsens beslut: 

Redovisningen godkänns 

  

Ärendebeskrivning 

Avstämt 2022-12-31 

Beslutsdatum Beskrivning Nämnd 

      
Återstår av budget 
2022 

  Anslag budget 2022 - 8 755 

  varav Konstgräsplan - 755 

        

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 

2022-10-17 § 43/2022 Måltidslager KS -400 

2022-10-17 Delegationsbeslut KS-ordförande utredning om 
VMAB KS -175 

Summa     5 818 

  

Avstämt 2023-01-10 

Beslutsdatum Beskrivning Nämnd 

      
Återstår av budget 2023 

  Anslag budget 2023 - 5 755 

  varav Konstgräsplan - 755 
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2021-03-09 § 51/2021 Utökning kommunikatör KS -330 

        

Summa     5 425 

  

  



 Protokoll 47(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-17  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 35/2023  KS 2023/28  
 

§ 35/2023  Meddelande 

Kommunstyrelsens beslut: 

Meddelandena antecknas till protokollet 

  

Ärendebeskrivning 

Ärendenr H.nr Innehåll 

2022/1616 5 
DELGIVNING Beslut KFN § 137/2022-12-15 Hantering efter föreningsdriven 
ungdomsgårds avslutande (Susekullen) 

2023/51 1 
DELGIVNING Beslut KFN § 131/2022-12-15 Kultur- och fritidsplan under 
2023 

2022/1684 6 
DELGIVNING Beslut KFN § 130/2022-12-15 Ansökan om bidrag till 
föreningar för lönebidragsanställda 

2022/2944 1 
Expediering av beslut: rapport från politisk styrgrupp gymnasiesamverkan 
Skånes Kommuner 

2022/2941 1 
Expediering av beslut KS § 340/2022 Samverkansgruppen Blekinge Väst 
2023-2026 

2022/772 13 
Expediering protokollsutdrag för Sydarkiveras förbundsfullmäktige 2022-11-
11 § 11 Sammanträdeskalender för styrelse och fullmäktige 2023 

2022/1947 3 
Beslut SN § 153/2022 Svar på revisorernas granskning av styrning, ledning 
och uppföljning av socialpsykiatri 

2022/2908 6 
KS ordförandes svar till Trafikverket med anledning av Körprov i Olofström 
upphör (uppkörning bilkörkort) 

2022/1089 7 
Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning ledningsrätt för 
vatten och avlopp berörande Kyrkhult 1:134 mfl K22122 

2022/2021 6 
Beslut om förordnande av begravningsombud för perioden 1 januari 2023 - 
31 december 2026 (204-27362-2022) 

2022/2920 1 Beslut upphävande av del av tillstånd enligt miljöbalken (551-9851-2022) 

2022/2912 1 Beslut om bidrag till ökad tillgänglighet i Halens naturreservat 
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KS § 35/2023  KS 2023/28  
 

2022/2909 1 
Remiss - Förslag till omprövning av riksintressen för naturvård, svar senast 
den 1 mars 2023 

2022/2876 1 
Inbjudan till strategiskt samverkansmöte om kommuners ansvar i 
brottsförebyggande arbete, den 15 februari i Karlshamn 

2022/2362 4 VB: Bolagsverkets beslut om särskild granskare Ärende: AD 4282/2022 

2022/2834 1 
Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner i Blekinge län 2023 - 
Olofströms kommun 4 anvisningar 

2022/2788 1 
Beslut från länsstyrelsen - Ansökan om tillstånd och dispens för inventering i 
naturreservat i Blekinge Län. 

2022/2725 1 
Samverkansavtal inom alkohol och tobakshantering - etjänst för 
tillstånd/anmälningar för försäljning av alkohol och tobak 

2021/2108 8 
Beslut KSAU § 183/2022 - Återrapportering av projektet MiL, Motivation i 
livet 
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