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 Sammanträdesdatum  
 

 2023-03-07  
 Kommunstyrelsen  

 

Plats: Orlunden/Södersjön, Folkets hus  

Tid: 14:00 - 17:20 

§ 36-70 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Morgan Bengtsson (S)   
Rolf Jönsson (C)   
Tommy Holmgren (SD)   
Dan Orvegren (S) Annika Sjöstedt  
Jerry Lilja (S)   
Ola Claesson (S)   
Ingeborg Braun (S)   
Malin Åman (C)   
Roal Bencic (SD)   
Max Nielsen (SD)   
Patrik Krupa (M)   
Marianne Eriksson (M) Torsten Cairenius  
Ana Pezo (KD)   
 
Övriga deltagare: 
Irene Robertsson, kommunchef 
Anna-Karin Johansen, sekreterare 
Magnus Olsson (M) 
Glenn Bengtsson (KD) 
Karoline Mattsson, miljösamordnare/landsbygdsutvecklare och Öjvind Hatt, 
samhällsutvecklingschef § 36-38 
Emma Wållin, klimatsekretariatet § 37 
Cecilia Tallkvist, HR-chef § 39 
Patrik Håkansson, utbildningschef § 40 
Christoffer Danielsson, ordförande KFN § 41 
 
 
 
Sekreterare: 

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

 
Ordförande: 

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

 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 
Tommy Holmgren 



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

  
Anslagsbevis: Protokollet är justerat 2023-03-15 och anslås under perioden 2023-

03-15 --- 2023-04-06. Protokollet finns på 
kommunledningsförvaltningen och tillkännages digitalt på 
www.olofstrom.se. 
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen  2023-03-07  

 

 

Ärendelista 

 § 36 Godkännande av ärendelista  

 § 37 Informationsärende: Leverans av 

koldioxidbudget 

 

 § 38 Redovisning av arbetet med identifiering av 

platser för snabbladdning av bilar (delbeslut 

KS § 204/2022) 

 

 § 39 HR-avdelningen ansöker från 

Kommunstyrelsens förfogande: Extra 

chefsstöd i KIA och arbetsmiljö 

 

 § 40 Informationsärende - utbildningsnämnden  

 § 41 Förändrad förvaltningsorganisation - där Kultur 

och fritidsförvaltningen blir en del av 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 § 42 Aktuellt från kommunledningsförvaltningen  

 § 43 Riktlinje för kommunal parkeringsövervakning  

 § 44 Yttrande gällande revisionsgranskning 

underhåll av gator och vägar 

 

 § 45 Uppdatering av 2023 års intern kontroll för 

kommunstyrelsens verksamheter 

 

 § 46 Redovisning av 2022 års utfall av 

internkontrollen i nämnder och bolag 

 

 § 47 Verksamheternas åtgärdsredovisningar för 

2021 års avvikelser i internkontrollen 

 

 § 48 Utökad budget för Räddningstjänsten 

avseende pensionskostnader 

 

 § 49 Beslut om planuppdrag för Jämshög 7:52 - 

Ideberget 

 

 § 50 Förfrågan om friköp av arrendetomt  

 § 51 Förfrågan om markköp rörande Hässlehult 

1:19 

 

 § 52 Blekinges målbild Nära Vård  
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen  2023-03-07  

 § 53 Årsredovisning 2022 Olofströms 

kommun/nämnder och bolag 

 

 § 54 Uppföljning av verksamhet och ekonomi 2023  

 § 55 Svar på motion om att Gamla torget ges 

namnet Retrotorget 

 

 § 56 Svar på motion angående trygghetskameror  

 § 57 Svar på motion gällande digitalisering av 

Återbruket 

 

 § 58 VMAB:s övertagande av 

Återvinningsstationerna i Olofström 

 

 § 59 Svar: Avsiktsförklaring avseende finansiering 

av administratör och åtgärdssamordnare- 

Mörrumsåns vattenråd 

 

 § 60 Beslut om prioriteringslista över fysisk 

planering 

 

 § 61 Svar - granskning verkställighet av 

kommunfullmäktiges beslut 

 

 § 62 Regler för gåvor, uppvaktning och 

representation 

 

 § 63 Arkivbeskrivning kommunstyrelsen  

 § 64 Yttrande - ansökan om förordnande som 

vigselförrättare 

 

 § 65 Komplettering - val av borgerlig 

begravningsförrättare 2023-2026 

 

 § 66 Delegationsbeslut  

 § 67 Beslut fattade av kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

 § 68 Beslut fattade av kommunstyrelsens 

personalutskott 

 

 § 69 Medel till kommunstyrelsens förfogande  

 § 70 Meddelanden  
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen  2023-03-07  

 

§ 36/2023  Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut: 

Ärendelistan godkänns. 

Tommy Holmgren (SD) väljs att justera protokollet. 

  



 Protokoll 6(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 37/2023  KS 2023/600  
 

§ 37/2023  Informationsärende: Leverans av koldioxidbudget 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  
  

Ärendebeskrivning 

Emma Wållin, Klimatsekretariatet och Karoline Mattsson, miljösamordare föredrar ärendet. 

Enligt beslut i ärende 2021/3316 ”Svar på motion - Åtgärdsprogram/Uppföljning för att 
uppfylla Klimat och Energistrategin” fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en koldioxidbudget för Olofströms kommuns geografiska område. Vidare beslutades att 
utfallet årligen ska återrapporteras till kommunstyrelsen.  

Var står vi nu? 
De senaste fem åren har inneburit en rad viktiga förändringar, av såväl den politiska 
inramningen som den vetenskapliga förståelsen av klimatförändringarna. Medan det centrala 
budskapet förblir oförändrat, får en delvis justerad förståelse konsekvenser för vilka nivåer av 
kumulativ koldioxid som kan släppas ut, och följaktligen för storleken på de koldioxidbudgetar 
som fördelas till nationell och regional nivå. Utöver den justerade förståelsen, och bortsett 
från den av Covid-19 påverkade utsläppsminskningen 2020, har användandet av fossila 
bränslen fortsatt att öka. Kanske ännu mer oroande, är att utsläppen inom så kallade 
progressiva industriländer envist ligger kvar på höga nivåer. 
Nästan sju år efter Parisavtalets undertecknande 2015, har inget land ens närmat sig den 
grad av ledarskap och handlingskraft som är nödvändig om vi ska efterleva de temperatur- 
och rättvise-åtaganden som vi har enats om.  

Enligt beräkningarna som ligger till grund för den här rapporten kan en maximal mängd om 
320 551 ton fossil koldioxid släppas ut inom Olofströms kommun från och med 2022 om 
utsläppen skabegränsas i enlighet med Parisvalet. Detta är Olofströms koldioxidbudget. År 
2023 återstår 280 883 ton av denna budget. 
År 2022 uppskattas utsläppen inom Olofströms geografiska område till 39 668 ton. Skulle 
utsläppen ligga kvar på dessa nivåer, är Olofströms koldioxidbudget förbrukad inom 8 år. Om 
koldioxidutsläppen ska fasas ut innan koldioxidbudgeten tar slut krävs en procentuell 
minskning om12.4 % per år, med start 2023. 
I beräkningen av koldioxidbudgeten inkluderas territoriella utsläpp av fossil koldioxid, samt 
percapita-fördelade utsläpp från utrikes flyg och sjöfart som tankar i Sverige. 
  

Yttrande/Bedömning 

Enligt rapporten har Klimatsekretariatet tittat på Olofströms kommuns geografiska område. I 
rapporten fastställer de vilka som är kommunens största utmaningar för att klara gränserna 
för Parisavtalet, vilket presenteras digitalt vid Kommunstyrelsens sammanträde.  
  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har inte beaktats i ärendet.  
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 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 37/2023  KS 2023/600  
 

Dock har det svenska miljömålet Genarationsmålet om att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser beaktats i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Miljösamordnare/landsbygdsutvecklare KM 
Samhällsutvecklingschef ÖH 
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 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 38/2023  KS 2022/1861  
 

§ 38/2023  Redovisning av arbetet med identifiering av platser för 
snabbladdning av bilar (delbeslut KS § 204/2022) 

Kommunstyrelsens beslut: 

Informationen antecknas till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

§ 204/2022 behandlade kommunstyrelsen en motion om identifiering av platser för 
snabbladdning av bilar från Sverigedemokraterna. Beslutsförslaglämnades till 
kommunfullmäktige. Som delbeslut beslutades också att representant från arbetsgruppen 
bjuds in att informera kommunstyrelsen om arbetet under första kvartalet 2023.  

Karoline Mattsson, miljösamordnare informerar om vilket arbete som pågår i projektet. 

Kontakt finns med ett företag som är intresserade av att etablera sig med laddlösningar i vår 
kommun.  

1 januari 2025 träder nya krav i PBL i kraft. Då ska alla uppvärmda byggnader som inte är 
bostadshus och har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en 
laddningspunkt för elfordon. Inventering pågår över vilka av våra fastigheter som är berörda.  

Olofströms Kraft har behövt öka upp nätet på vissa områden för att möjliggöra 
snabbladdning. Befintliga nätet kan ha svårt att föra fram så mycket el som behövs.  

Beslutet skickas till:  
Miljösamordnare K.M. 
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 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 39/2023  KS 2023/325  
 

§ 39/2023  HR-avdelningen ansöker från Kommunstyrelsens förfogande: 
Extra chefsstöd i KIA och arbetsmiljö 

Kommunstyrelsens beslut: 

Ansökan om 470 tkr från kommunstyrelsens förfogande medel beviljas för förlängning av 
vikarierande HR-specialist som chefsstöd i KIA och arbetsmiljö för perioden 2023-04-01 till 
2023-12-31. 

HR-chef ges i uppdrag att göra en översyn av överföringen av arbetsmiljöuppgifter. 
Översynen följs upp av personalutskottet. 

Tilläggsyrkande: 
Ingeborg Braun (S) tilläggsyrkar att HR-chef ska ges i uppdrag att göra en översyn 
överföringen av arbetsmiljöuppgifter. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen använder i dag verktyget KIA (Informationssystem om arbetsmiljö) för 
rapportering och uppföljning av händelser och risker på arbetsplatsen. Afa Försäkring står för 
drift och utveckling av systemet.  

Kommunens medarbetare rapporterar in olika händelser (Riskobservation, Tillbud, Olycksfall, 
Färdolycksfall, Arbetssjukdom, Kränkande särbehandling/Trakasserier) via systemet som 
skickar ärendet vidare till närmaste chef för utredning och bedömning av åtgärdsbehov. Vid 
olycksfall och skador ska chef via systemet anmäla och göra en arbetsskadeanmälan till 
Försäkringskassan samt Afa Försäkring. Vid allvarliga händelser ska chef kontakta 
Arbetsmiljöverket.  

I KIA ska chef göra löpande riskbedömningar i sin verksamhet samt upprätta handlingsplaner 
och uppföljningar, arbetsplatsens skyddsombud har tillgång till systemet. 

I KIA hanteras i dagsläget också den obligatoriska årliga uppföljningen av SAM, Systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  

Under 2022 genomförde Arbetsmiljöverket inspektioner med fokus på Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. De konstaterade att vi har brister inom delar av vårt arbetsmiljöarbete. 
Efter stickkontroller och begäran om kompletterande åtgärdsplan från arbetsgivaren har 
Arbetsmiljöverket lagt ner ärendet. I handlingsplanen som skickats in till Arbetsmiljöverket 
ska arbetsgivaren senast april 2023 justera checklista och rutin för den obligatoriska Årliga 
uppföljningen av SAM. Senast december 2023 ska arbetsgivaren också ha nytt underlag för 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter på plats samt ska alla chefer ha tagit emot ny 
uppgiftsfördelning på det nya underlaget.  

Yttrande/Bedömning 
HR-avdelningen har löpande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud samt i 
verktyget KIA, men det finns återkommande många ärenden som är helt ohanterade eller 
fördröjda i systemet. Många ärenden är inte heller inrapporterade till Försäkringskassan 
och/eller Afa. 

2023-02-02 finns 523 st händelser som ej blivit rapporterade till Försäkringskassa och Afa. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 39/2023  KS 2023/325  
 

Varav: 406 st Olycksfall, 22 Färdolycksfall, 95 st Arbetssjukdom 

Antal risker som har identifierats men ännu ej åtgärdats i KIA: 
749 st klassade med låg risk 
1458 st klassade som medel risk 
355 st klassade som hög risk 

Det finns ett stort behov av, tillfälligt, extra chefsstöd i hanteringen av ärenden och 
tillvägagångssätt i KIA samt utveckling av arbetsmiljöarbetet med fokus på Systematiskt 
arbetsmiljöarbete och korrekt fördelning av arbetsmiljöuppgifter enligt Arbetsmiljöverket.  

HR-avdelningen ansöker därför om 470 tkr från KS-förfogande för förlängning (230401-
231231) av nuvarande vikarierande HR-specialist som chefsstöd i KIA och arbetsmiljö. 

Finansiering 
Medel söks ur kommunstyrelsens förfogande 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats på så sätt att arbetsgivaren hanterar 
anmälningar om kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering via KIA  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Bilagor från och till Arbetsmiljöverket 
Uppgifter från KIA  
 
Beslutet skickas till 
HR chef C.T 
Ekonom A.S 
Ekonomichef K.A 
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 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 40/2023  KS 2023/28  
 

§ 40/2023  Informationsärende - utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut: 

Informationen antecknas till protokollet 
  

Ärendebeskrivning 
 
Patrik Håkansson, utbildningschef föredrar ärendet. 

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. 
 
Övergripande redovsning av vilka verksamheter som finns under utbildningsnämnden och 
utbildningsförvaltningen. 

Forskning finns som visar att tidiga insatser är väldigt kostnadseffektivt. De 1000 första 
dagarna i ett barns liv är allra viktigast.  

Genomgång av produktivitet och effektivitet inom förskola, grundskola och gymnasium där 
Olofströms kommun överlag ligger på bra resultat. 

Utmaningar och nyheter: 
Budet/ekonomi 
Lokaler/investeringar t.ex. Högavångsskolan, maskinpark industriprogrammet.  
Barn i behov av stöd/särskola 
Nya allmänna råd angående särskilt stöd 
Gymnasieutredningen 2021/22. UbU25 som träder i kraft under 2023 och börjar gälla 2025. 
Kvalitetsdialog Skolverket, Specialpedagogiska myndigheten, huvudman  
Kommunala aktivitetsansvaret, KAA 
Yrkeshögskolan 
Familjecentral 
Vårdcollege 
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Kommunstyrelsen 

KS § 40/2023  KS 2023/28  
 

Gymnasieskolan, Nordenbergsskolan är en liten skola med goda resultat. Andelen elever 
från annan ort (IKE) är ganska stor och beroende av skolans idrottsprofiler.  

 

Av årets niondeklassare på Högavångsskolan har 80,67 % sökt till Nordenbergsskolan. Av 
det totala antalet sökande är 27,33 % obehöriga i nuläget.  

Barnantal i grundskola och förskola: 

:  
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Kommunstyrelsen 

KS § 41/2023  KS 2023/408  
 

§ 41/2023  Förändrad förvaltningsorganisation - där Kultur och 
fritidsförvaltningen blir en del av Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 

Kultur- och fritidsförvaltningen blir en del av Kommunledningsförvaltningen från och med 1 
juli 2023.  
Kultur och fritidsnämnden har fortsatt fokus på utveckling av kultur och fritids-verksamheten i 
Olofströms kommun. 
Tjänsten som förvaltningschef/kulturchef ersätts med en Kulturchef på 100 %. 

Reservationer: 
Patrik Krupa (M), Marianne Eriksson (M), Tommy Homgren (SD), Max Nielsen (SD) och Roal 
Bencic (SD) reserverar sig mot beslutet.  
  

Yrkande: 
Patrik Krupa (M) yrkar på återemiss för mer omfattande beslutsunderlag t.ex. riskanalayser 
och MBL-protokoll.  
 
Tommy Holmgren (SD) begär ajournering. 
 
Tommy Holmgren (SD) yrkar att ärendet ska kompletteras med mer information inför 
behandling i kommunfullmäktige bl.a. efterfrågas dokumentation från MBL-förhandling 
.  

Beslutsgång  

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Patrik Krupas yrkande om 
återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
  

Ärendebeskrivning 
Ordföranden, Morgan Bengtsson föredrar ärendet. 

På Kultur- och fritidsförvaltningen finns idag ett 30-tal medarbetare varav 5 chefer inräknat 
förvaltningschefen. 

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

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

Samtliga förvaltningar ska i delar leverera samma information, rapporter, facklig samverkan, 
öppethållande och registrering av handlingar samt nämnds administration. En liten 
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Kommunstyrelsen 

KS § 41/2023  KS 2023/408  
 

förvaltning har en ökad sårbarhet vid sjukdom eller semester. Administrationen bör stå i 
rimlig proportion till antalet medarbetare och uppdrag.  

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

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

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

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

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

Finansiering 
Finansiering sker inom nuvarande budget. 

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

Slutligt beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef I.R 
Ekonomichef K.A 
HR-chef C.T 
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Kommunstyrelsen 

KS § 42/2023     
 

§ 42/2023  Aktuellt från kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut: 

Informationen antecknas till protokollet 

Ärendebeskrivning: 

Kommunchef, Irene Robertsson föredrar ärendet. 

En generell utbildning för Kommunstyrelsen och nämndsledamöter har genomförts den 30 
januari 2023.  

Invånarantalet 
Den 28 februari var vi 13 158 personer vilket är 9 fler än 1/1 2023 
Förändringen sedan 2023-01-31; 
-13 födelsenetto 
-4 flyttningsnetto 
+3 invandringsnetto 

Region och förvaltningsövergripande 
På KSAU den 14 februari var Blekinge trafiken och presenterade 
trafikförsörjningsprogrammet. Den utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin och ska tas 
fram i samråd med olika grupper och funktioner – däribland samtliga kommuners KSAU. 
Samråd sker även utanför regiongränsen. Var dag reser i genomsnitt 28 tusen personer och 
det är 81 linjer som rullar i länet. Det finns flera olika möjligheter utöver ”vanlig” linjetrafik bl.a. 
anropsstyrd trafik och öppna närtrafiken. Det är samma fordon som kör färdtjänst och 
sjukresor som kör öppen närtrafik. Det finns en pågående dialog mellan regionen, 
trafikverket och andra aktörer för persontrafik på Sydostlänken och planering för ytterligare 
stationer bl.a. flygplatsen. 
 
Sydostlänken - Trafikverket har informerat om att Länsstyrelsen har beslutat om att det 
kommer att genomföras en arkeologisk utredning inom den västra korridoren. Utredningen 
kommer att genomföras under perioden 23 mars till den 31 mars 2023. 

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.  
För storförbundet kommer en förstudie att presenteras den 31 mars på eftermiddagen i 
Tingsryd. 
I den utredning som avser Räddningstjänsten Västra så kommer AU tillsammans med 
Olofströms och Sölvesborgs representanter i förbundet att få en lägesrapport den 13 mars. 

Kommunikationsinsatserna är igång för årets Äventyret Halen som i år är den 6 maj. 

Krigsplacering pågår nu – och medarbetare kommer att få information om att de är 
krigsplacerade i Olofströms kommun.  

Förfrågningsunderlag har antagits för Holjegården på ett extrainsatt AU idag, den 7 mars. 
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Kommunledningsförvaltningen: 
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 har fått ett icke överklagbart svar – att samtliga 
platser måste återställas.  

En ny lagstiftning, Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, gällande det 
brottsförebyggande arbetet börjar gälla från och med 1 juli 2023.  Enligt förslaget ska 
kommunerna bl.a. ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och utifrån denna ta 
ställning till behov av åtgärder och beslut om åtgärdsplan. Kommunen ska också ta visst 
ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en 
samordningsfunktion. Kommunen får ersättning med 21,50 kr per invånare. Kommunchefen 
och Rolf Jönsson var på en information i Karlshamn där samtliga kommuner i Blekinge, 
kommuner i norra Skåne och södra Småland var inbjudna av Polisen för information och 
dialog.  

Stabsteamet 
För att skapa bättre förutsättningar för lägesbild enligt den nya lagstiftningen så har en ny 
applikation tagits fram där vi kan följa hur det ser ut inom kommunen vad gäller olika 
händelser och klockslag. Polisen rapporterar redan in i det nya systemet - och de 
kommunala rapportörerna kommer att börja rapportera in i systemet. 

Det finns en e-tjänst där Olofströms kommuns medborgare ges möjlighet att rapportera in 
känsla av otrygghet kopplat till en specifik plats. E-tjänsten står nu under revidering och 
kommer nylanseras under våren.   

De som har skydd enligt massflyktingdirektivet (personer från ukrainare) och vill stanna i 
Sverige behöver ansöka om förlängning av sina uppehållstillstånd. Detta eftersom 
uppehållstillstånden gäller ett år i taget. Migrationsverket har informerat oss att samtliga 
skyddsbehövande som anvisats till Olofströms kommun har ansökt om förlängning. 

En ny Facebooksida har skapats tillsammans med HR i syfte att stärka kommunens 
arbetsgivarvarumärke. På Facebooksidan ”Jobba hos oss i Olofströms kommun” kan följare 
få information om lediga tjänster och annat som rör kommunen som arbetsgivare. 

Nya designmallar håller på att tas fram i systemet Mediaflow. Medarbetare kommer enkelt 
kunna ta fram egna grafiska trycksaker som affischer, anslag, foldrar och broschyrer.  

Kontinuitetsplaneringarna i förvaltningarna ger svaret till deras del i risk- och 
sårbarhetsanalysen (RSA). I nästa månad skickar förvaltningarna in sina RSA-underlag till 
strategen för säkerhetsskydd och krisberedskap. 
Under förra veckan deltog vi i en gemensam utbildning med övriga kommuner som 
Länsstyrelsen anordnade för att höja kunskapen om höjd beredskap.  

Ekonomi-avdelningen 
Ekonomichefen fick ett uppdrag att tillsammans med Folketshus styrelse ta fram en hållbar 
ekonomisk lösning för byggnaden. Ärendet är under beredning och kommer att hanteras av 
AU den 21/3, KS 4/4 och KF den 24/4. 
Budget 2024 pågår och har varit upp i förvaltningsövergripande ledningsgrupp den 27 



 Protokoll 17(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 42/2023     
 

februari. Inriktningen är att vi kommer att ta investeringsbudget i november tillsammans med 
driftbudget. 

IT-avdelningen 
Rekrytering pågår av IT-chef. 

HR-avdelning 
Från den 1 januari ingår socialförvaltningens HR också i HR-avdelningen. 
HR-gruppen har påbörjat en förändringsresa och vi kommer att dela upp 
huvudansvarsområden utifrån våra olika HR-processer. 
Vi har inlett översyn av vårt RUS-material (ResultatUtvecklingsSamtal) tillsammans med HR 
på Olofströms Kraft och Olofströmshus. I det arbetet kommer vi också se över våra 
lönekriterier. 

Samhällsutvecklingsavdelningen 
Navigatorcenter/Arbetsmarknadsenheten skriver fram en ESF+ ansökan tillsammans med 
Sölvesborgs kommun med namnet ”OSSI – Olofström Sölvesborg Satsar Individuellt”, där 
Bodil Nilsson, EU-samordnare, dels kommer att stödja i samband med att ansökans olika 
delar tas fram, dels kommer att vara med på möten med ESF-kontoret i Malmö.  

Kommunen vet var varje lyktstolpe finns, och Olofströms Kraft vet vilken armatur etc. den har 
– och nu håller Frida på att koppla ihop allt, så det framöver går att få reda på allt på ett och 
samma ställe. 

Upphandling av mät- och karttjänster är klar. Vinnare blev Metria, som har stor erfarenhet av 
kart- och mätfrågor och som 2008 tog fram kommunens primärkarta. 

EU-kommissionen har nu beslutat att särskilt värdefull data för samhället ska vara tillgängliga 
som öppna data. Enligt Lantmäteriet innebär detta bland annat att kommunala kartor, 
adressdata och flygbilder m.m. kommer att vara öppna och kostnadsfria. Hur detta kommer 
att påverka oss i detalj är ännu oklart, utöver att införande av gratis tjänster 
erfarenhetsmässigt innebär lite mer arbete och lite mindre intäkter för kommunerna.  

Träff med näringslivet inom kort för att se hur varumärket [Sveriges Sydligaste Vildmark] kan 
vässas ytterligare.  
Mycket arbetsgruppsmöten så här på vårkanten: Med Sydostleden om en aktivitetsplan och 
med regionen och länsstyrelsen om en livsmedelsstrategi. 

Olofströms kommun har fått ja till ett LONA-projekt som vi ansökt om tillsammans med 
Ljuvadals camping. 

Arbetet med detaljplanen för stationsområdet i Vilshult startas nu upp med platsbesök och 
översyn av fastighetsgränser, inmätning av referenspunkter m.m.  

Dialog med exploatör om detaljplanerna för Myran och västra Bommareviken pågår. 

Tekniska-avdelningen 
Gång/Cykel (GC)-väg Biskopsmåla – genomgång med entreprenör om hur/vad som ska 
göras längs med sträckningen. BN tog förra veckan strandskyddsdispens för det arbete som 
kommer bedrivas vid bäcken i GC-vägens nya sträckning. Tråkigt nog fick vi delbeslut från 
Länsstyrelsen att man förlänger handläggningstiden för vår anmälan om vattenverksamhet 
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till 23/11 2023. Detta är ett beslut som är överklagat till Mark- & Miljödomstolen för 
behandling. Tråkigt nog så kan det ta som längst 6 månader innan vi får veta om 
Länsstyrelsens delbeslut kommer att ändras. Vi kommer att påbörja arbeten som inte berör 
vattendraget så smått när vi väl får material levererat. 

Slutbesiktning asfalteringsarbeten - Slutbesiktning förra veckan där vi gick igenom 
omläggningar och lagningar som beställts 2022. Mindre fel på genomförandet som 
entreprenören ska åtgärda, men i stort inga problem. 

Exploateringsprojekt - Vi har haft en gemensam sittning med OKAB och SBVT för att gå 
igenom de exploateringsprojekt som finns 2023. Ett givande möte som gjorde att vi kan 
arbeta vidare och projektera. Spiréavägen – Flytta dagvattenledning, sammanslå två 
dagvattenledningar till en (SBVT), servitut för kablar och fastighetsbildning.  

Lisebacke i Gränum – Projektera gata, VA-ledningar och belysning för kunna fullfölja 
deltaljplan för 5 nya tomter. Utbyggnad enligt projektering. Markberedning (viss). 

Lührsens väg – Förstudie - Hur löser man dagvattenhantering? Klarar pumpstation och VA-
ledningsnät ytterligare belastning? Förstärkning el? Utbyggnad fjärrvärme? Skyddsvall samt 
krav för skyddsåtgärder mot översvämning. Möjlighet till flervåningshus. Projektering - GC-
väg, skyddsvall, dagvattenhantering, VA, mark förutsättningar. Utbyggnad enligt projektering. 

Högavångskolan, tre olika alternativa lösningar (ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad) har 
tagits fram och presenterats för Utbildningsnämnden och KSAU där vi inväntar ett 
inriktningsbeslut innan vi kan gå vidare med förprojekteringen. 

Kyrkhults skola tillgänglighetsåtgärder, vi har börjat planera upp och beställa de arbeten som 
krävs för att tillgänglighetsanpassa skolan. 

Åvallen, Vi har haft byggstart för klubbstugan där pågående arbete syns från 2015.  

Mångfunktionell idrottshall, där har vi har haft möte med nya ordförande i Kultur och 
fritidsnämnden för att få hans bild av vad en ny hall ska innehålla. 

Natur- och friluftsråd genomförs med föreningar under veckan. Här visar vi kommande 
arbeten och projekt i natur- och friluftsområden och deltagande föreningar informerar om sin 
verksamhet.  

Revidering av parkkartor pågår i samarbete med OKAB och samhällsutveckling. I arbetet 
tittar vi också på ytor som kan få en ändrad skötsel eller tas bort, tex. Gräsytor som blir äng, 
dåliga buskage som kan tas bort.  

Ny lekutrustning kommer sättas upp på Hövdingavägen lekplats så fort vädret tillåter, då 
besiktning som gjordes av lekplatsen i höstas visade att befintlig lekutrustningen var dålig 
och i behov av förnyelse.  

Enskilda vägar - Vi kantskär och dikar ute i Boamark på Kärrsjövägarna. Ett välbehövligt 
arbete för att få bort vatten från vägbanan. Vi har ansökt om statsbidrag för att höja en 
sträcka av Kärrsjövägen, ett arbete som genomförs senare i år.  

Trafikverket ska sammanställa de två busshållplatser som finns på Östra Ringvägen, söder 
om Ekhagsvägen och det övergångsställe som finns på Östra Ringvägen. Man ska även 
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göra så att hållplatsernas tillgänglighet ökar. Som det är idag så måste man gå från GC-väg 
till dike och vänta på bussen vid vägkanten. Väst om Östra Ringvägen blir det även ny 
anslutning till befintlig GC-väg. 
Vi ska ändra Maxi första in-/utfart till att enbart bli infart. Vi skapar ett vänstersvängfält in till 
Ahlberg bil. Vi bygger bort möjligheten till att parkera längs med Ekhagsvägen och skapar 
nya ytor för att stanna till med större fordon på Ekängsvägen. Vi vill plocka bort möjligheten 
att svänga vänster ut på Östra Ringvägen, så att man vänder i cirkulationsplatsen för färd 
mot Oredslund/Jämshög. 

Kost-avdelningen 
Kostavdelningen och lokalvårdsavdelningen har tillsammans rekryterat in 3 st kombitjänster 
till våra verksamheter sedan årsskiftet. Detta har gjort att vi kan minimera användning av 
timvikarier och istället stärka upp arbetsgrupperna ute i våra verksamheter.  

Olofströms kommun tillsammans med Karlshamn och Sölvesborgs kommuner är mitt uppe i 
ny upphandling gällande frukt & grönt samt mejeri, vi hoppas kunna vara i mål denna 
veckan. Parallellt med denna så pågår även en upphandling av färsk fisk, vilket vi ser skulle 
vara ett riktigt kvalitetslyft för våra matgäster.  

Det har serverats en 3-rätters måltid på några av våra boenden, detta var ett ”pris” för seger 
av bästa dukningen inför Måltidens dag i höstas. 

Framåt är det en osäkerhet om  vi kommer klara vår KRAV-certifiering, pga vår leverantör av 
frukt, grönt och mejeri inte klarade sin KRAV-certifiering. Idag klarar vi inte lägsta nivån med 
25% eko, krav, fairtraid och MSC i alla våra kök.  

Lokalvårdsavdelningen 
15 av medarbetarna har genomgått HLR-utbildning. Samtliga medarbetare kommer att gå en 
kompletterande städutbildning. Det har varit många extrabeställningar inom lokalvård i form 
av bl.a. byggstäd och flyttstäd. Pa avdelningen finns 6 hälsoinspiratörer. 

Näringslivsavdelningen 
Under februari och mars är det stort fokus på aktiviteter som syftar till att stärka Olofströms 
näringslivsklimat på kort och lång sikt. Nedan lite genomförda och planerade aktiviteter: 
•    Ett flertal företagsbesök tillsammans med politiker  
•    Samverkan med Nordenbergs- och Högavångskolan inom entreprenörskap och Ung 
Företagsamhet 
•    ”Företagssafari” – ett antal politiker får under en halv dag genomföra tre företagsbesök 
var. Testas för första gången i mars månad. 

Administrativa avdelningen 
Vi planerar för öppet hus och invigning av medborgarcenter eftermiddagen den 15/6. Detta 
för att möjliggöra för invånarna att titta på delar av huset men också för att marknadsföra 
medborgarcenter lite mer. Något som aldrig varit möjligt med pandemi och renovering. Det 
kommer också bli möjligt att träffa utvalda tjänstepersoner. Har du någon god tanke om 
aktivitet för dagen hör gärna av dig till mig eller Madde. 

Vårt avtal på postförmedlingstjänster går ut 2023-03-18. Vi kommer att avropa från Adda på 
kommande period.  
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Nämndsekreterarna håller på att se över tjänsteskrivelsemallen för tjänsteskrivelse till 
nämnd.  

Vi har börjat titta på digital app för de förtroendevalda att lämna underlag till arvode.  

Inköpsinfo 
Nytecknade avtal 
Bevattning Åvallen - Sydsvensk Bevattning 
Mättjänster - Metria 
Ridåvägg idrottshallen -Saxi Vägg 
Trygghetsskapande teknik ordinärt boende i Blekinge - Everon Sverige 

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett) 
Asfaltsbeläggningar 
Färska grönsaker, färsk frukt och bär, potatis, ägg (Karlshamn), 2023-04-01 (planerad 
avtalsstart) 
Konsulttjänster inom byggsektorn 
Maskindiskmedel, torkmedel, rengöringsmedel samt service (Sölvesborg), 2023-06-01 
Mejeriprodukter (Karlshamn), 2023-04-01 
Renovering och ombyggnad av Nordenbergsskolan, 2024-08-05 
Tolkförmedlings- och översättartjänster (Ronneby), 2023-02-01, överprövad 
Vårdsängar med tillbehör, 2023-01-01, överprövad 

Kommande upphandlingar 
Arkitekt / Rittjänster 
Enskilda vägar 
Holjegården  
Kommunikationsbyråtjänster 
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§ 43/2023  Riktlinje för kommunal parkeringsövervakning 

Kommunstyrelsens beslut: 

Riktlinjer för kommunal parkeringsövervakning i Olofströms kommun antas som gällande. 
Olofströms kommun ansvarar för parkeringsövervakning enligt lag (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning m.m. 

 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med 2 § Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m får kommunen 
besluta att den själv skall svara för övervakningen. Man ska även ange området som 
parkeringsövervakningen skall omfatta och det minsta antal parkeringsvakter som behövs 
där. Ett formellt beslut för detta, i sin helhet, saknas. Tidigare beslut om kommunal 
parkeringsövervakning DNR 2016/307, KF § 31. 

I riktlinjen framgår att parkeringsövervakningen omfattar hela Olofströms kommuns yta och 
parkeringsövervakningen fullgörs av minst 1 parkeringsvakt. 

Bedömning 
För att parkeringsövervakning ska kunna bedrivas på det sätt som är tänkt och bidra till en 
framkomlig, tillgänglig och framförallt trafiksäker kommun är det nödvändigt att beslut fattas 
om parkeringsövervakning då tidigare beslut saknar många av de delar som måste finnas 
fastställt enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. Tekniska 
avdelningen har tagit fram riktlinjer för den kommunala parkeringsövervakningen som 
ytterligare förtydligar dessa delar samt vilka prioriteringar som Olofströms kommun anser 
viktiga för parkeringsövervakningen.  

Finansiering 
Inte aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Perspektiven har beaktats och bedömts som neutrala. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Riktlinjer kommunal parkeringsövervakning 
KF §31, 2016-04-18 Protokollsutdrag Kommunal parkeringsövervakning  
 
Beslutet skickas till 
Teknisk samordnare Infrastruktur R.J 
Teknisk chef AK.R 
Polismyndigheten 
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§ 44/2023  Yttrande gällande revisionsgranskning underhåll av gator och 
vägar 

Kommunstyrelsens beslut: 

Anta förvaltningens förslag till yttrande, nedan, som sitt eget och tillställa revisionen 
detsamma. 

Efter Olofströms kommunrevisorers rekommendation gör kommunstyrelsen följande 
konkretiserad bedömning och ger tekniska avdelningen i uppdrag att: 

Kommunstyrelsens ambitioner och målsättningar formuleras i ett styrdokument.  
Kommunstyrelsen arbetar långsiktigt för att bibehålla och erbjuda en övergripande god nivå 
på beläggningsunderhållet. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av revisorerna i Olofströms kommun genomfört en granskning av 
kommunens underhåll av gator och vägar. Syftet är att bedöma om ändamålsenligt underhåll 
utförs och utförts. 

Tekniska avdelningen har överlämnat material till revisorerna gällande ekonomiska 
förutsättningar och underhållsplaner. Teknisk samordnare Infrastruktur har även blivit 
intervjuad av revisorn och även det underlaget presenteras i deras revision. 

Olofströms kommunrevisorer önskar ett yttrande på de iakttagelser, kommentarer, 
bedömningar och rekommendationer som återfinns i granskningsrapporten. 

Yttrande 
Kommunstyrelsen undersöker möjligheten att formulera målsättningar och ambitioner i ett 
styrdokument eller som målformulering för kommunstyrelsen i dess långsiktiga mål. Tekniska 
avdelningens samordning med övriga aktörer bedömer kommunstyrelsen som positiv. Ett 
gott samarbete är en förutsättning för ett bra beläggningsunderhåll.  

Kommunstyrelsen eftersträvar en bättre omläggningstakt på våra gator. I budgetprocessen 
för år 2023 har man avsatt den ökning av medel som tekniska avdelningen begärt för 
beläggningsunderhållet. Förutsättningar för 2024 behandlas i budgetprocessen under 2023. 
Kommunstyrelsen delar tekniska avdelningens oro för prisutveckling över tid och detta får 
bevakas fortlöpande för att tillse att avsatta medel innebär en förbättrad omläggningstakt. Att 
anslå mer medel i gradvis ökning enligt den struktur som tekniska avdelningen lagt fram, är 
att föredra, då det gör att man kan på längre sikt får en jämnare fördelning sett till vägar som 
behöver läggas om. Omläggningstakten blir dvs enklare att bibehålla sett över en 20-30 års 
period. De inventeringar som genomförts 2014 och 2020 visar på att även om andelen vägar 
som kräver rekonstruktion ökat med 0,4%, har de vägar som befinner sig i nyskick ökat med 
nästan 10%, de vägar som har acceptabel standard minskat till 29% och vägar i den undre 
gränsen för normalt underhåll gått ner ca 2% ger en generell förbättring med 1,2%. 
Kommunstyrelsen bedömning är att det långsiktiga arbetet och de prioriteringar som gjorts 
gett bra resultat.  

Kommunstyrelsen bedömer att det finns en bra struktur för hur man arbetar med 
beläggningsunderhållet. Omläggningstakten är starkt kopplat till dels de medel som avsätts i 
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investeringsbudgeten men även till det pris vi upphandlar och som vi kan utföra åtgärder 
efter. Som revisionen belyser har omläggningstakten för 2022 varit mindre än tidigare, och 
kostnadsökning för asfalt skiljer sig inte från övriga så som drivmedel-, livsmedel- och 
elpriser. Målsättning över tid är att nå en bättre omläggningstakt på beläggningen, inte bara 
på gator och vägar utan även på bi-/sidytor och GC-vägar som revisionen inte behandlat. Då 
krävs det att det görs återkommande inventeringar och att dessa utgör underlag för 
underhållsplaner som kopplas till de anslag som läggs fram i budgetprocessen tillsammans 
med uppföljning av resultat. 

Kommunstyrelsens ambition är att ha ett bra övergripande vägnät, sett till alla vägytor. Detta 
uppnås genom att arbeta långsiktigt med strategiska dokument, inventeringar, uppföljning 
och budgetanslag. Vid nästa inventering är ambitionen att antalet för undre gräns för normalt 
underhåll och rekonstruktion inte ska överstiga 15 %, samt att procentuellt antal vägar som 
befinner sig i nyskick ska öka till 55 %. 

Finansiering 
Inte aktuellt för ärendet i sig. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Perspektiven har beaktats och bedöms neutrala till positiva.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 
Teknisk samordnare infrastruktur R.J 
Teknisk chef AK.R 
Olofströms kommunrevisorer 
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§ 45/2023  Uppdatering av 2023 års intern kontroll för kommunstyrelsens 
verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kontrollplanen för intern kontroll enligt föreliggande 
förslag, dvs lägger till nytt kontrollmoment gällande samrådshandlingar i 2023 års 
kontrollplan. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i december 2022 om kontrollplanen för 2023. 
Kommunstyrelsens föreslås nu uppdatera kontrollplanen med ett kontrollmoment från 2022 
års kontrollplan; att samrådshandlingar går ut till alla berörda (sakägare) och/eller kungörs 
korrekt (vid många sakägare). Detta moment var med i 2022 års kontrollplan men har inte 
genomförts, och ansvarig avdelning har begärt förlängd tid. Med anledning av detta föreslås 
kommunstyrelsen att uppdatera 2023 års kontrollplan med detta kontrollmoment. Momentet 
är markerat i blå färg i den uppdaterade föreslagna kontrollplanen. 

Finansiering 
Förslaget har ingen budgetpåverkan. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Perspektiven har inte direkt relevans för förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kontrollplan för 2023 

Beslut skickas till 
Kvalitetsstrateg A.S. 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
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§ 46/2023  Redovisning av 2022 års utfall av internkontrollen i nämnder 
och bolag 

Kommunstyrelsens beslut: 

Redovisningen av internkontrollen för 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd och bolagsstyrelse ska enligt policyn för intern kontroll årligen ta fram en 
kontrollplan och genomföra kontroller. I enlighet med policyn har alla nämnder och bolag 
genomfört kontroller. Det har totalt genomförts 35 kontroller under 2022. Samtliga kontroller 
och avvikelser redovisas nedan för respektive nämnd och bolag. 

Arbetet med intern kontroll fungerar i stort enligt regelverket då kontrollplaner tas fram och 
kontroller genomförs. Kontrollerna visar i huvudsak på god efterlevnad av 
rutinerna/riktlinjerna/besluten. Det som dock är bekymmersamt att rutinerna för hantering av 
privata medel på äldreboendena inte fungerar fullt ut, särskilt eftersom tidigare års 
internkontroll visat på samma avvikelse. Det är känsligt i och med att det ofta är brukare som 
har svårigheter att skydda sina intressen. 

Det är också anmärkningsvärt att många medarbetare inte gått 
informationssäkerhetsutbildningen i enlighet med ledningsgruppens beslut. Det är viktigt att 
medarbetarna har kunskap i informationssäkerhet för att kommunens och invånarnas 
uppgifter och IT-system skyddas i möjligaste mån. 

Vidare är det av vikt att vi har aktuella överenskommelser/avtal med de föreningar som 
kommunen betalar ut bidrag till.  

Förvaltningarna och bolagen med avvikelser i sina kontroller vidtar åtgärder för att komma 
tillrätta med dem. Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits sker årligen till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen: 
De av kommunstyrelsen beslutade kontrollmomenten baseras på kontroller som i regel görs 
utifrån samtliga förvaltningars underlag, om inget annat framgår. Detta utifrån 
kommunstyrelsens samordnande roll av nämnderna. De kontrollpunkter som kontrollerats 
inom kommunstyrelsens område är: 
att tjänstepersoner i tjänsteskrivelse tagit ställning till barn- och jämställdhetsperspektivet 
att avgående förtroendevalda returnerat ID-kortet 
kontroll att lagen om upphandling följs vid belopp överstigande 28% tröskelvärdet 
kontroll att minst tre leverantörer tillfrågats och att dokumentationen genomförts vid belopp 
överstigande 100 000 kr (så kallade direktupphandlingar) 
att arkivering av rekryteringsärenden görs (avslut av ärenden i system) 
att drogtester tas på nyanställda (oavsett anställningsform) 
att godkända/upphandlade rengöringsartiklar för tillagningskök köps in 
att personal genomfört utbildning i informationssäkerhet 
att besiktningar av lekplatser i offentlig miljö samt förskolor och skolor sker enligt plan. 
 
De kontroller som gjorts påvisar att rutinerna fungerar/riktlinjerna/besluten följs förutom 
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kontrollerna avseende direktupphandlingar (dokumentationen brister), rengöringsartiklar för 
tillagningskök och utbildning i informationssäkerhet. 

Två kontroller har inte genomförts; dels hantering av bensinkort, dels att samrådshandlingar 
går ut till alla berörda och kungörs korrekt. Kontrollen om bensinkort kunde inte genomföras 
på grund av bristande underlag, och kommer därför genomföras 2023 istället (förändringar 
sker för att kontrollen ska kunna genomföras). Vad gäller kontrollen om samrådshandlingar 
har verksamheten begärt ytterligare tid, varför kontrollen planeras genomföras 2023 istället. 

Utbildningsnämnden 
Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde har följande kontroller gjorts: 
att arbetet med likabehandlingsplanen följer aktuell lagstiftning 
att alla elever får omdömen i samtliga ämnen de fått undervisning i 
att körjournaler fylls i korrekt. 
 
Kontrollerna påvisade avvikelse vad gäller körjournalerna. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden har gjort följande kontroller i sina verksamheter: 
att det är korrekt underlag i föreningarnas ansökningar för speciella anslag 
att kulturföreningar som uppbär bidrag har giltig överenskommelse/giltigt avtal 
att rutin följs vid avstängning för besökare på Växtverket 
att det är ungefär hälften tjejer, hälften killar som deltar på Växtverkets lovaktiviteter 
att rutiner följs för vattenprov 
att rutiner följs gällande behörighet i bibliotekets IT-system. 
 
Kontrollerna påvisade endast en avvikelse; det finns inte alltid giltig överenskommelse/giltigt 
avtal med kulturföreningar som uppbär någon form av bidrag. 

Socialnämnden 
Nedan finns sammanställning på de kontroller som genomförts inom socialnämndens 
verksamhetsområden. 

Särskilda boenden: Att rutinen gällande brukarnas privata medel följs. 
Funktionsstöd: Att det framgår korrekt information gällande aktiva insatser i journalsystemet 
(inom personlig assistans). 
IFO: Att delegationsordning följs avseende avslag inom biståndshandläggningen 
(ekonomiskt bistånd). 
Hemsjukvården: Att dokumentationen fungerar mellan hemsjukvården och funktionsstöd 
respektive äldreomsorg i gemensamma individärenden. 
Administration: Dels att ärenden diarieförs/registreras korrekt (bl.a. rätt klassificering, ev. 
sekretesskod, rätt handlingar är registrerade osv), dels att tjänsteskrivelserna innehåller den 
information som de utifrån fastställd mall ska.  

Av de kontroller som genomförts påvisar att rutinerna/riktlinjerna/besluten följs förutom den 
avseende brukarnas privata medel på äldreboendena. 

Olofströms Kraft 
Bolaget har kontrollerat uppföljningen och avslut avseende arbetsmiljöanmälningar (tillbud 
och olyckor), att arbete utförs i enlighet med kundbeställningar och att säkerställa att bolaget 
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blir debiterat enligt ramavtalspriser gällande arbetskläder. Kontrollerna påvisade inga 
avvikelser. 

Olofströmshus 
Olofströmshus har gjort följande kontroller: 
att lägenhet återställs och taggar återlämnas vid flytt 
att avrapportering sker på ordrar som externa entreprenörer genomför 
att direktupphandlingar genomförs på inköp överstigande 100 000 kr 
att gällande attestrutiner efterföljs 
att löner betalas ut enligt upprättat körschema 
att arbetsgivardeklarationer för anställda skickas till Skatteverket enligt rutin. 
Kontrollerna påvisade inga avvikelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Verksamheternas kontrollrapporter 
 
Beslutet skickas till 
Kvalitetsstrateg A.S. 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 47/2023  Verksamheternas åtgärdsredovisningar för 2021 års avvikelser 
i internkontrollen 

Kommunstyrelsens beslut: 

Åtgärdsredovisningen för 2021 års avvikelser i internkontrollen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att varje nämnd och bolag ska redovisa de åtgärder de 
vidtagit för att komma tillrätta med de avvikelser som identifierats i internkontrollen. Denna 
åtgärdsredovisning gäller för avvikelserna i 2021 års internkontroll. För 2021 är det endast en 
avvikelse som behöver återrapporteras avseende åtgärdsredovisningen; att verksamheterna 
gör inte alltid inköp mot ingångna ramavtal. 

Det ekonomiavdelningen gjort är att ha jobbat med information; dels i inköpsgruppen, dels i 
kommuninfo, dels i förvaltningsövergripande ledningsgruppen. Detta för att på olika plan 
kommunicera vikten av att följa ramavtalen som kommunen ingått. Vidare har inköpsgruppen 
och förvaltningscheferna tagit upp informationen inom sina förvaltningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Åtgärdsredovisning från ekonomiavdelningen 

Beslutet skickas till 
Kvalitetsstrateg A.S 
Ekonomichef K.A 
Inköpssamordnare M.S 
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§ 48/2023  Utökad budget för Räddningstjänsten avseende 
pensionskostnader 

Kommunstyrelsens beslut: 

I driftsbudgeten för 2023 ökas verksamhet 2710 Räddningstjänst från 10 960 tkr till 11 284 
tkr. 

Medel tilldelas från KS-förfogande. 

Ärendebeskrivning 
I ett slutskede av budgetarbetet för 2023 beviljades Räddningstjänsten i Västra Blekinge att 
öka sitt medlemsbidrag för att finansiera ökade pensionskostnader. För Olofströms kommuns 
del så innebär det att budgeten för KLF avseende verksamhet 2710 är underfinansierad med 
324 tkr. 

När förbundet beviljades att öka sitt medlemsbidrag föreslog KS-ordföranden att KLF skulle 
ansöka om de extra medlen via KS-förfogande då detta ej var beaktat i KF:s budget för 2023. 

Yttrande/Bedömning 
Medlemsbidraget för Räddningstjänsten ökades från 10 960 tkr i den antagna KF-budgeten 
för 2023 till 11 284 tkr. 

Finansiering 
Medel tilldelas från KS-förfogande. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Ingen påverkan på barnrätts- och/eller jämställdhetsperspektivet har identifierats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef I.R 
Ekonomichef K.A 
Ekonom A.S 
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§ 49/2023  Beslut om planuppdrag för Jämshög 7:52 - Ideberget 

Kommunstyrelsens beslut: 

Förvaltningens förslag avslås därmed tas planuppdrag för fastigheten Jämshög 7:52 inte 
fram. 

Ärendebeskrivning 
Inom Jämshög finns idag inga exploateringsfastigheter till försäljning. Förvaltningen har 
därför undersökt olika områden inom tätorten som har potential för bostadsutveckling, varav 
fastigheten Jämshög 7:52 har pekats ut som ett möjligt utfall. Syftet med kommande 
planuppdrag kommer således vara att utreda platsens möjligheter för att detaljplanera för 
bostäder.  

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

Inför politisk behandling har det framkommit att fastigheten 1959 genom gåvobrev skänktes 
till Jämshögs kommun. I gåvobrevet framgick att fastigheten skulle lämnas orörd. 

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

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

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

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet kommer att behandlas under arbetet med 
detaljplanen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Orienteringskarta 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Planarkitekt/ bygglovshandläggare P.S  
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§ 50/2023  Förfrågan om friköp av arrendetomt 

Kommunstyrelsens beslut: 

Förfrågan om friköp avslås gällande del av Holje 5:106. 

Yrkande 
Patrik Krupa (M) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en värdering för 
senare beslut om eventuell försäljning.  

Ordföranden yrkar avslag på Patrik Krupas (M) yrkande.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer Patrik Krupas (M) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå förfrågan om friköp.  

Omröstning: 

Omröstning begärs och utfaller med sex röster för Patrik Krupas yrkande och sju röster för 
avslag. 

JA = Patrik Krupas yrkande. NEJ = Avslag.  

Namn Ja Nej 

Rolf Jönsson (C)   X 

Tommy Holmgren (SD) X   

Dan Orvegren (S)   X 

Jerry Lilja (S)   X 

Ingeborg Braun (S)   X 

Ola Claesson (S)   X 

Malin Åman (C)   X 

Roal Bencic (SD) X   

Max Nielsen (SD) X   

Patrik Krupa (M) X   

Marianne Eriksson (M) X   

Ana Pezo (KD) X   

Morgan Bengtsson (S)   X 

Totalt 6 7 
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Ärendebeskrivning 

Nuvarande avtal har övergått till ny arrendator, som lämnat in en förfrågan om friköp av 
mark. 

Yttrande/Bedömning 

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

Finansiering  

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

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
 Konsekvenserna av ett beslut förväntas bli neutrala utifrån ett barn- och 
ungdomsperspektiv. 
 Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper,. 
 Konsekvenserna av ett beslut förväntas bli neutrala utifrån ett jämställdhetsperspektiv för 
kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förfrågan om tomtköp 
Översiktskarta 
Yttrande Miljöförbundet Blekinge Väst 
Yttrande teknisk samordnare offentlig miljö Yttrande teknisk samordnare infrastruktur 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Teknisk samordnare offentlig miljö L.P 
Teknisk samordnare infrastruktur R.J 
Sökande 
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§ 51/2023  Förfrågan om markköp rörande Hässlehult 1:19 

Kommunstyrelsens beslut: 

Besked gällande Sydostlänken och översiktsplan inväntas innan ställning tas gällande 
markförsäljning. 

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

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

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

Kommunen har begränsat med mark att erbjuda för flytt/nybyggnation eller byte, varför det 
rekommenderas att i förekommande fall inte sälja hela stycket, utan istället dela upp det 
område som markerats i fig.1 markerade på flera fastigheter.  

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

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

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

Miljöförbundet Blekinge Väst ser i grunden positivt på en eventuell flytt av det kulturhistoriskt 
intressanta missionshuset från 1887, om det skulle visa sig att byggnaden annars måste 
rivas i samband med att Sydostlänken byggs. Under perioden 1990-2023 har inga 
”naturvårdsarter” påträffats på området enligt Artportalen, och Miljöförbundet har således 
inget att erinra. En eventuell köpare bör dock informeras om att den västligaste delen av 
fastigheten berörs av generellt strandskydd, samt att det kan finnas kulturhistoriska 
lämningar.  

Vad gäller strandskyddet har det erfarenhetsmässigt ofta visat sig svårt att motivera att 
stycka av tomter inom strandskyddat område, så det rekommenderas att en avstyckning görs 
utanför strandskyddad del av fastigheten.  
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Trafikverket framhåller slutligen att förtida inlösen endast kan bli aktuell efter ett slutgiltigt 
beslut om bansträckning då det inte råder någon tvekan om ifall fastigheten kommer att lösas 
in. Det måste dessutom föreligga synnerliga skäl som t.ex att fastighetsägaren drabbats av 
allvarlig sjukdom. Härtill kommer att om en byggnad flyttats innan en bansträckning fastställts 
så kommer ev. inlösen endast att ersätta värdet av den mark som tas i anspråk. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser utifrån ett barn- och 
ungdomsperspektiv. 
Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper, detta med anledning av 
ovanstående. 
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv för 
kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära. 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Sökande 
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§ 52/2023  Blekinges målbild Nära Vård 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 

Olofströms kommun ställer sig bakom Blekinges målbild för jämlik hälsa, nära vård, stöd och 
omsorg. 

 
Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gett kommuner och regioner i uppdrag att ta 
fram en gemensam målbild för omställningen till Nära Vård. 

Inom ramen för Ledningssamverkan Vård och Omsorg (LSVO) har region Blekinge och 
länets fem kommuner utarbetat en gemensam målbild för Nära Vård som benämns 
”Blekinges målbild för jämlik hälsa, nära vård, stöd och omsorg.” Målbilden godkändes först 
av Ledningssamverkan Vård och Omsorg (LSVO) 2022-10-07 och togs sedan upp på 
Politisk Samverkan Vård och Omsorg (PSVO) 2022-11-18, där det beslutades: 

Att ställa sig bakom Blekinges målbild för jämlik hälsa, nära vård, stöd och omsorg, 
Att rekommendera fullmäktige i Region Blekinge och länets kommuner att ställa sig bakom 
densamma, 
Att översända målbilden till Region Blekinge och länets kommuner. 

 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv.  

Inga positiva eller negativa konsekvenser har identifierats utifrån barn- och 
ungdomsperspektivet. 
Dialog har ej förts med berörda grupper. 
Att ställa sig bakom en målbild för jämlik hälsa kan ha positiva konsekvenser utifrån 
jämställdhetsperspektivet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Följebrev Blekinges målbild Nära Vård 
Protokoll Politisk Samverkan Vård och Omsorg (PSVO) 
Blekinges målbild Nära Vård broschyr 
 
Slutligt beslut skickas till 
Regionfullmäktige Region Blekinge 
Kommunfullmäktige Karlskrona kommun 
Kommunfullmäktige Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige Karlshamns kommun 
Kommunfullmäktige Sölvesborgs kommun 
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§ 53/2023  Årsredovisning 2022 Olofströms kommun/nämnder och bolag 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 

Årsredovisningen för 2022 godkänns. 

  

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning Olofströms kommun 2022 
 
Slutligt beslut skickas till 
UBN 
SN 
KFN 
Kommunchef I.R 
Ekonom J.N 
Ekonom M.A 
Ekonom A.S 
Olofströms Kraft 
Olofströmshus 
Ekonomichef K.A 
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§ 54/2023  Uppföljning av verksamhet och ekonomi 2023 

Kommunstyrelsens beslut: 

Tidsplan för ekonomiska uppföljningar under 2023 beslutas i enlighet med förslaget. 

  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Uppföljning verksamhet och ekonomi 2023 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef I.R 
UBN 
SN 
KFN 
Ekonom J.N 
Ekonom M.A 
Ekonom A.S 
Ekonomichef K.A 
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§ 55/2023  Svar på motion om att Gamla torget ges namnet Retrotorget 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar, 

Motionen anses besvarad enligt förvaltningens yttrande nedan. 

  

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

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

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

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

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

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

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

Åtgärder som rör upprustning, renovering och ombyggnad av torget som sträcker sig utöver 
normal drift och underhåll måste kostnadsberäknas och kommer då sannolikt att behöva 
inordnas i kommunens budgetprocess. I den utsträckning planerade åtgärder även 
inbegriper enskilda fastigheter förutsätts avtal med berörda ägare som reglerar 
kostnadsfördelning m.m. parterna emellan. 
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Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Ett namnbyte bedöms som neutralt utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv eller utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv för kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära. 
Konsekvensbedömning av andra åtgärder kan göras först när dessa konkretiserats 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion om att gamla torget ges namnet Retrotorget (C) 
Riktlinjer och regler för namngivning av geografiska platser 
Kulturmiljöplan 
 
Slutgiltigt beslut skickas till 
Centerpartiet R.J 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
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§ 56/2023  Svar på motion angående trygghetskameror 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar, 

Motionen anses besvarad enligt följande:  

Brottsutsatta platser har identifierats och inventerats, 
Att kamerabevakning har utretts som brottsförebyggande och trygghetsskapande insats 
bland dessa platser, 
Behovet av utökad kameraövervakning inom kommunens egna verksamheter ska ses över 
samt 
Nuvarande kamerors funktion inom kommunens egna verksamheter ska ses över. 

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

Motionen föreslår därmed att:  

identifiering samt inventering av offentliga, otrygga – brottsutsatta platser genomförs samt 
att trygghetskameror sätts upp på dessa utsatta platser. 

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

I samtal med Kommunpolisen för Olofströms kommun och vid analys av Polisens 
brottsstatistik framkommer två återkommande brottsutsatta platser – Högavångsskolan och 
Nordenbergsskolan. För att undersöka möjligheten om kamerabevakning som 
brottsförebyggande och trygghetsskapande insats har forskningens synpunkter även tagits i 
beaktande. Utifrån analys av brottsstatistiken tillsammans med forskningen framgår det att 
antalet polisanmälda brott på Nordenbergsskolan har minskat och därmed är platsen inte 
tillräckligt brottsutsatt för att en ansökan om kamerabevakning skall påbörjas. På 
Högavångsskolan förkommer fortsatt brottslighet och vid undersökningar som genomförts 
med elever är den upplevda otryggheten fortsatt hög. På Högavångsskolan tillämpas 
däremot redan kamerabevakning.  
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Utredningen visar på att det inte finns några återkommande brottsutsatta platser som lever 
upp till IMY:s krav samt forskningens synpunkter. Det är dock fortsatt viktigt att arbeta med 
tryggheten på skolorna, speciellt på Högavångsskolan där kamerabevakning tillämpas 
samtidigt som att den upplevda otryggheten ökat något det senaste året.  
  

Finansiering 
Ej aktuellt. 

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

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

Slutgiltigt beslut skickas till 
Kommunchef I.R 
Hållbarhetsstrateg I.H 
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§ 57/2023  Svar på motion gällande digitalisering av Återbruket 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar, 

Yttrande nedan från enhetschef på arbetsmarknadsenheten antas som svar på motionen 
angående digitalisering av återbruket med medskicket att utvecklingen av kommunens 
verksamheter ska bevakas för ett framtida behov av digitalisering. 

  

Ärendebeskrivning 

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

Utreda förutsättningar och kostnad för att införa ett digitalt system av varuhantering på 
Återbruket. 
Söka medel för ändamålet ur kommunens sociala investeringsfond. 
Utreda om det finns andra kommunala verksamheter där samma system kan implementeras. 
Yttrande/Bedömning 
Bedömningen är att ett digitalt system på Återbruket i dagsläget inte överensstämmer med 
det behov som finns utifrån deltagarperspektivet och deltagarnas personliga utveckling. 

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

Yttrande/bedömning: 

Peter Petersson, enhetschef arbetsmarknadsenheten har lämnat följande svar: 

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

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

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

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

Finansiering 
Inte aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Har ej beaktats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut SN § 97/2022 
 
Slutgiltigt beslut skickas till 
Socialförvaltningschef R.S 
Moderaterna 
Sverigedemokraterna 
Socialnämnden  
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§ 58/2023  VMAB:s övertagande av Återvinningsstationerna i Olofström 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar, 

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

  

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat att från den 1 januari 2024 ska förpackningar som idag omfattas av 
producentansvar övergå till kommunalt ansvar.  

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

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

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

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

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

Yttrande/Bedömning 

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

Det kommer sannolikt att uppkomma ytterligare frågor om uppdelningen av kostnaderna 
initialt, kommunen eller VMAB. På Miljöförbundet Väst kan det även förväntas bli en utökad 
ärendehantering för dispenshantering under startperioden.  
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För att minimera nedskräpning på gator och i natur behöver återvinningsstationerna finnas 
kvar tills ett utbyggt system för fastighetsnära insamling finns. Detta kommer sannolikt att 
dröja några år. Under denna perioden behöver det också utredas vidare på hur 
insamlingssystemen landsbygdsstationer och kretsstationer kan ses som fastighetsnära 
(FNI) eller inte.  
  

Finansiering 

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

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Perspektiven bedöms ej bli påverkade. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
ÅVS övertagande skrivelse Olofström alternativjämförelse  
 
Slutgiltigt beslut skickas till 
Miljösamordnare/Landsbygdsutvecklare K.M 
Samhällsutvecklingschef Ö.H  
Renhållningsingenjör VMAB J.E 
Avdelningschef VMAB M.H 
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§ 59/2023  Svar: Avsiktsförklaring avseende finansiering av administratör 
och åtgärdssamordnare- Mörrumsåns vattenråd 

Kommunstyrelsens beslut: 

Avsiktsförklaringen avslås. 

  

Ärendebeskrivning 

Mörrumsåns vattenråd är ett samverkansorgan för vattenfrågor med syfte att förbättra 
vattenkvaliteten i Mörrumsåns avrinningsområde. Samtliga kommuner i avrinningsområdet är 
medlemmar och huvudfinansiärer i vattenrådet; Växjö, Alvesta, Tingsryd, Vetlanda, 
Uppvidinge, Olofström och Karlshamn. Växjö kommun har ett samordningsansvar för 
vattenrådet och har ordförandeposten. 

I augusti fattades ett inriktningsbeslut av vattenrådets kommunala medlemmar att se över 
möjligheterna till att anställa en administratör och en åtgärdssamordnare finansierad av 
medlemskommunerna. Förslaget syftar till en starkare organisation för ett mer effektivt och 
samlat åtgärdsarbete i avrinningsområdet. Förslaget bidrar även till ett mer kostnadseffektivt 
åtgärdsarbete då finansieringen av åtgärder kan växlas upp genom externa medel. 
Arbetsformen med åtgärdssamordnare är värdefull eftersom den kombinerar informativa och 
ekonomiska styrmedel, samtidigt som den aktivt involverar verksamhetsutövarna. 

En avsiktsförklaring har tagits fram för att tydliggöra hur ansvar och finansiering av ett 
förstärkt vattenråd fördelas mellan kommunerna.  

Sammanfattning 
Ett förstärkt åtgärdsarbete i Mörrumsåns avrinningsområde bidrar till att uppfylla de krav som 
följer av EU:s ramdirektiv för vatten. Samverkan mellan tillsynsmyndigheter och markägare 
är en viktig del av ett framgångsrikt åtgärdsarbete och där utgör ett starkt vattenråd en viktig 
plattform för att överbrygga dessa hinder. En stark organisation är också nödvändig för att 
möta de utmaningar som följer av klimatförändringarna med ett större behov av att 
vattenhushållning sker i ett helhetsperspektiv. 

Arbetsformen med åtgärdssamordnare har utvärderats och en rapport från Havs- och 
Vattenmyndigheten visar att varje krona i lön för en lokal åtgärdssamordnare har inneburit 
åtgärder motsvarande fyra kronor. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram lyfter även vikten 
att det fortsatt finns möjligheter till att söka finansiering för att anställa åtgärdssamordnare.  

Konsekvenserna för ett hållbart samhälle är positiva. Åtgärder leder till bättre vattenmiljöer 
med positiv påverkan på biologisk mångfald och människors hälsa. Bättre vattenkvalitet kan 
bidra till högre dricksvattenkvalitet och rekreationsvärden.  

Yttrande/Bedömning 

EU:s ramdirektiv för vatten är införlivat i svensk lag och åtgärder behöver genomföras för att 
uppfylla miljökvalitetsnormerna. Det finns ett stort åtgärdsbehov för att förbättra och 
förebygga kvalitet och kvantitet på vattenmiljöerna. Fysiska åtgärder kan beröra flera olika 
samhällssektorer, bland annat jord- och skogsbruk. Vidare påverkas vårt samhälle av de 
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klimatförändringar som sker. Större variation i nederbördsmönster och en ökad temperatur 
leder till perioder med risk för vattenbrist samtidigt som behoven av vatten ökar. Det är därför 
av stor vikt att vattenhushållning sker i ett helhetsperspektiv.  

Samverkan mellan exempelvis tillsynsmyndigheter och markägare är en viktig del av ett 
framgångsrikt åtgärdsarbete. Många lämpliga åtgärder ligger utanför kommunernas rådighet 
samtidigt som privata markägare och aktörer saknar kunskap och den helhetsbild som 
kommunerna kan ha. En viktig plattform för att överbrygga dessa hinder är ett starkt 
vattenråd där kommuner och privata aktörer kan samverka.  

Flera kommuner och vattenråd/vattenvårdsförbund har idag anställda åtgärdssamordnare. 
Arbetet har fallit väl ut och en rapport från Havs- och Vattenmyndigheten till 
Regeringskansliet visar att varje krona i lön för en lokal åtgärdssamordnare har inneburit 
åtgärder motsvarande fyra kronor. Vikten av åtgärdssamordnare understryks i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2022–2027 samt den statliga utredningen ”Stärkt 
lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning” (SOU 2020:10). I åtgärdsprogrammet 
framgår bland annat att Havs- och vattenmyndigheten ska behålla och vidareutveckla sin 
stödfunktion för det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning som bedrivs genom 
åtgärdssamordnare. Åtgärdsprogrammet lyfter även vikten att det fortsatt finns möjligheter till 
finansiering för vattenorganisationer, länsstyrelser och kommuner för att anställa 
åtgärdssamordnare. 

Avsiktsförklaringen är ett första steg för att avsevärt förstärka åtgärdsarbetet i Mörrumsåns 
avrinningsområde och på så sätt hjälpa Sverige att nå mål i både vatten- och 
havsmiljödirektiven.  

Finansiering 
Bedömning för finansieringen har gjorts och det finns flera olika utfall, beroende på om en 
eventuell LOVA-ansökan beviljas. Dock bedöms kostnaden år 1 bli maximalt 98 000 kr och 
därefter ca 58 800 kr för Olofströms kommun.  

Första årets kostnad är sannolikt högre än efterföljande år då externa medel kommer att 
sökas för åtgärdssamordnarens tjänst. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har inte beaktats i ärendet.  
Dock har det svenska miljömålet Genarationsmålet om att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser beaktats i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Avsiktsförklaring avseende finansiering av en administratör och åtgärdssamordnare 

Beslutet skickas till 
Mörrumsåns vattenråd P.B 
Miljösamordnare /landsbygsutvecklare K.M 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 

  



 Protokoll 48(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 60/2023  KS 2021/3157  
 

§ 60/2023  Beslut om prioriteringslista över fysisk planering 

Kommunstyrelsens beslut: 

Föreslagen prioritering godkänns. 
  

Ärendebeskrivning 

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

Yttrande/Bedömning 

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

Finansiering 
Prioriteringen synkroniseras i möjligast mån med exploateringsbudget.  
  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Planprio, mars 2023 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Samhällsutvecklingschef, ÖH 
Teknisk chef, AKR 
Planarkitekt/bygglovshandläggare, OS, PS 

  



 Protokoll 49(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 61/2023  KS 2022/2852  
 

§ 61/2023  Svar - granskning verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 

Kommunstyrelsens beslut: 

Nedanstående yttrande lämnas som svar på granskningen. 

  

Ärendebeskrivning 
KPMG har på kommunrevisorernas uppdrag genomfört en granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. I missivet till granskningsrapporten lämnas följande 
sammanfattande kommentar: 

”Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte ar att kommunstyrelsen i 
huvudsak har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll for att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras. Vi bedömer att det finns ett 
övergripande system och inarbetat arbetssätt for att säkerställa att beslut som fattas av 
kommunfullmäktige verkställs. Exempelvis säkerställs att inga ärenden tappas bort genom 
de digitala och manuella bevakningslistor som upprättas av nämndsekreterarna och 
registratorerna. Däremot konstaterar vi att det saknas en dokumenterad riktlinje som 
beskriver hur samtliga steg i ärendehanteringsprocessen ska genomföras. Utifrån vad som 
framgår av granskningen gör vi sammanfattningsvis bedömningen att kommunens 
ärendehanteringsprocess i stort ar ändamålsenlig. 

Vi gör bedömningen kommunstyrelsen i linje med sin uppsiktsplikt genomför en uppföljning 
och kontroll av de beslut som fattats av kommunfullmäktige i syfte att säkerställa att besluten 
verkställs. Detta genom den årliga uppföljningen av ej verkställda fullmäktigebeslut och den 
årliga uppföljningen av motioner samt medborgarförslag som är under utredning. 

Vi bedömer att det saknas systematik kring återrapportering av verkställighet till fullmäktige. 
Av genomförd stickprovskontroll framgår att det i fullmäktiges beslut inte framgår om och när 
återrapportering av verkställighet ska ske, vilket utgör ett utvecklingsområde. 

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

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

Säkerställa att kommunens styrdokument löpande hålls uppdaterade. 
 
Tillse att fullmäktiges beslut i större utsträckning inkluderar en tidsram for 
när verkställigheten ska återrapporteras till fullmäktige." 

Revisorerna önskar ett yttrande på de iakttagelser, kommentarer, bedömningar och 
rekommendationer som återfinns i bifogad granskningsrapport. Yttrandet skall vara 
revisorerna tillhanda senast den 1 mars 2023.” 



 Protokoll 50(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 61/2023  KS 2022/2852  
 

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

  

Yttrande/Bedömning 

Revisorerna har genomfört en mycket bra granskning av verksamhetsområdet.  

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

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

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

Finansiering 
Inte aktuellt 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Missiv 
Granskningsrapport 

Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Administrativ chef A-K.J 
Systemansvarig registrator H.R 
Registrator A-S.B 
Förvaltningsnämnderna  

  



 Protokoll 51(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 62/2023  KS 2023/324  
 

§ 62/2023  Regler för gåvor, uppvaktning och representation 

Kommunstyrelsens beslut: 

Sista delen, första stycket under definitionen av anställd, (tidigare benämnd grupp 1-
anställning), stryks.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar, 

Regler för gåvor, uppvaktning och representation antas. 

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

  

Ärendebeskrivning 

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

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

Förslaget har godkänts av kommunens förvaltningsövergripande ledningsgrupp och av de 
helägda bolagens VDar. 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Regler för gåvor, uppvaktning och representation 
Nuvarande Regler för uppvaktning av förtroendevald/anställd och representation vid 
förtroendevalds/anställds bår 

Slutligt beslut med regler skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Helägda bolag 
Samtliga avd.chefer KLF 

Beslutet skickas till: 
Adm.chef A-KJ 

  



 Protokoll 52(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 63/2023  KS 2023/172  
 

§ 63/2023  Arkivbeskrivning kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut: 

Arkivbeskrivningen fastställs. 

  

Ärendebeskrivning 

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

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

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

I arkivbeskrivningen ska man kunna läsa om: 

Myndighetens arbetsuppgifter (och hur de förändrats)  
Myndighetens organisation (och hur den utvecklats)  
Arkivets huvudsakliga struktur  
Gallringsregler  
Arkivorganisation/arkivansvar 
Arkivbeskrivningen ska ses över återkommande och uppdateras i samband med större 
förändringar. 

  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Beslutets konsekvenser utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv bedöms som neutrala. 
Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper. 
Beslutets konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv för kvinnor/flickor, män/pojkar 
och/eller icke binära bedöms som neutrala. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till ny arkivbeskrivning 
Nuvarande arkivbeskrivning 
 
Beslutet skickas till 
Arkiv 
Nämndsekreterare I.J 
Samtliga avd.chefer KLF 

  



 Protokoll 53(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 64/2023  KS 2023/293  
 

§ 64/2023  Yttrande - ansökan om förordnande som vigselförrättare 

Kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till att Christoffer Danielsson (S) förordas som borgerlig 
vigselförrättare.  

  

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har begärt kommunstyrelsens yttrande kring en ansökan till dem från 
Christoffer Danielsson om att bli förordnad borgerlig vigselförrättare. Innan länsstyrelsen 
beslutar i ärendet får Olofströms kommun tillfälle att yttra sig i frågan. Ärendet kan komma att 
avgöras även om yttrande inte inkommer. 
  

Yttrande/Bedömning 

Kontakt har tagits med Christoffer Danielsson som också är kultur och fritidsnämndens 
ordförande. Detta för att säkerställa att kännedom finns om uppdragets art. Christoffer har 
kommit in med följande skrivelse: 
” Jag är fullt medveten om vad uppdraget innebär och har bifogat allt underlag till 
länsstyrelsen dit ansökan gått likt övriga vad det gäller kunskapsprov kring lag och förordning 
som styr själva hedersuppdraget i sig. Är därmed väl införstådd kring att det inte gäller 
enskilda vigslar, utan min ambition är varken mer eller mindre än att jag ska kunna stå till 
invånarnas förfogande när så önskas framöver. 

Kortfattat tänker jag att med ett tidigare ben i näringslivet, vidare till mitt engagemang i 
föreningslivet såväl som nu i politiken har det totalt gett mig en rimligt stor kontaktyta och att 
jag troligtvis därmed kan tilltala en bredd bland våra invånare med önskemål om en borgerlig 
vigsel, oberoende av deras egen politiska hemvist bör tilläggas. 

Bakgrunden utöver ovan är att jag kikat på uppdraget tidigare och då har behovet inte 
funnits. Under hösten såg jag att flertalet förordnande var på väg att gå ut och att några som 
då hade ett för Olofströms kommun antingen lämnat politiken helt sedan ett bra tag, eller helt 
lämnat kommunen till och med. 

Länsstyrelsens hemsida var sedan inte helt uppdaterad på nya året. Därav kontaktade jag 
dem när jag tillträdde mitt politiska uppdrag och ställde frågan huruvida vissa inte valt att 
förnyas och om det därmed fanns en möjlighet att bli vigselförrättare. 

Beskedet från länsstyrelsen var att möjligheten fanns, så jag har ansökt och där är vi nu i 
processen & kommunen ska ha möjlighet att lämna sitt yttrande före ett beslut i fråga.” 

Kommunstyrelsen föreslog vigselförrättare för mandatperioden KS § 189/2022. Då föreslogs 
följande personer: 
Morgan Bengtsson (S)  
Tamam Abou Hamidan (S)  
Patrik Sjöstedt (S)  
Iréne Robertsson, kommunchef  



 Protokoll 54(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 64/2023  KS 2023/293  
 

Anna-Karin Johansen, administrativ chef  
Ana Pezo (KD)  
Britta Lindgren (M) 
 
Ana Pezo har därefter valt att inte bli borgerlig vigselförrättare. Samtliga övriga har efter 
kommunstyrelsens förslag blivit förordnade av länsstyrelsen t.o.m. 2026-12-31. 

 
Finansiering 
Litet arvode utgår men betalas inte av kommunen.  

 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

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

Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper. 

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

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Christoffer Danielsson  

  



 Protokoll 55(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 65/2023  KS 2022/1430  
 

§ 65/2023  Komplettering - val av borgerlig begravningsförrättare 2023-
2026 

Kommunstyrelsens beslut: 

Gunnil Bengtsson (PPO) väljs som borgerlig begravningsförrättare 2023-2026. Niklas 
Nordström (M) är vald sedan tidigare och kvarstår.  
 

Ärendebeskrivning 

2023-01-17 § 25 beslutade kommunstyrelsen att förordna Niklas Nordström (M) som 
borgerlig begravningsförrättare 2023-2026. Fler representanter saknades då. Gunnil 
Bengtsson har därefter anmält intresse av att bli begravningsförrättare.  

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 

  



 Protokoll 56(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 66/2023  KS 2023/29  
 

§ 66/2023  Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut: 

Redovisningen av periodens delegationsbeslut godkänns. 

  

Ärendebeskrivning 

Ärendenr H.nr Innehåll 

2022/1852 22 
Rättad version – Information – Taxor och avgifter 2023 för Bygg- och 
trafiknämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt 
Socialnämnden 

2023/247 3 Delegationsbeslut kommunchef - utbildning för kommunstyrelse och 
nämnder undertecknad 

2023/193 3 Undertecknad av kommunchef I.R. Tillsynsplan 2023 för serveringstillstånd 
och försäljning av folköl (klass II) 

2022/2547 9 Remissvar - Bevarandeplan för Natura 2000-område Mörrumsån del 2 

2021/2677 14 Information - Taxor och avgifter 2022 för Bygg- och trafiknämnden, 
Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämnden 

  

  



 Protokoll 57(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 67/2023  KS 2023/28  
 

§ 67/2023  Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut: 

Informationen antecknas till protokollet 
  

Ärendebeskrivning 

§ 1 Godkännande av ärendelista 

§ 2 Information angående Halen vildmarksstation 

§ 3 Godkännande av förfrågningsunderlag Konsulttjänster inom byggsektorn 

§ 4 Information förstudie och kalkyler Högstadieskola 

§ 5 Holjegården svar återremiss 

Beslut: Tekniska avdelningen ges i uppdrag att uppdatera befintligt förfrågningsunderlag och 
ta fram investeringskalkyl för vidare beslut i fullmäktige. 

§ 6 Information angående broinspektioner och broreparationer 

§ 13 Förfrågan om anläggningsarrende för utökning av solcellspark, del av Rösjö 1:10 

Beslut: Ärendet återremitteras för att ta fram mer fakta och göra ett förtydligande kring 
omständigheterna. 

§ 15 Tillsynsplaner 2023 för servering och försäljning av alkoholhaltiga drycker samt 
försäljning och servering av folköl (klass II) 

§ 16 Varning gällande bristande matutbud för folkölsförsäljning 

§ 17 Varning med anledning av att tillståndshavarens personliga lämplighet inte anses 
uppfylla alkohollagens krav 

§ 18 Val av leverantör - färska grönsaker, färsk frukt och bär, potatis, ägg 

§ 19 Godkännande av förfrågningsunderlag maskindiskmedel, torkmedel, rengöringsmedel 
samt service 

§ 20 Informationsärende: Utvärdering av seniorrådet, funktionsstödsrådet och ungdomsrådet 

§ 22 Val av ledamöter till funktionsstödsrådet 

§ 23 Val av ledamöter till seniorrådet 

§ 24 Val av ledamöter till ungdomsrådet 

§ 25 Godkännande av ärendelista 

§ 28 Val av leverantör – mejeriprodukter 

§ 29 Samråd trafikförsörjningsprogram 



 Protokoll 58(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 67/2023  KS 2023/28  
 

§ 32 Beslut om uppdrag för nya riktlinjer för bostadsförsörjning för Olofströms kommun 

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

§ 39 Förslag till integrationsstrategi Blekinge 2023-2026 

§ 40 Godkännande av förfrågningsunderlag asfaltsbeläggning 

§ 41 Godkännande av förfrågningsunderlag Nordenberg ombyggnad storkök 

§ 46 Meddelanden 

  



 Protokoll 59(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 68/2023  KS 2023/28  
 

§ 68/2023  Beslut fattade av kommunstyrelsens personalutskott 

Kommunstyrelsens beslut: 

Informationen antecknas till protokollet. 
  

Ärendebeskrivning 

§ 1 Godkännande av ärendelista 

§ 2 HR-avdelningens organisation 

§ 3 Aktuellt från HR-avdelningen 

§ 4 Genomgång av reglemente för kommunstyrelsen 

§ 5 Genomgång av delegation för kommunstyrelsen 

§ 6 Nulägesbild löneöversyn 2023 

§ 7 KSPU utser arvodesberedning 2023-2026 

Beslut: Följande ledamöter väljs till arvodesberedningen 2023-2026:  

Ingeborg Braun (S) Pirjo Veteli (S) Tommy Holmgren (SD) 

§ 9 Ändrade mötesdatum för KSPU 2023 i maj och november 

Beslut: Fredagen den 5 maj ändras till fredag den 12 maj 2023. Fredagen den 17 november 
ändras till fredag den 24 november 2023. 

§ 10 Information om arbetsgivarnytt  

§ 11 Meddelanden cirkulär  

  



 Protokoll 60(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 69/2023  KS 2023/28  
 

§ 69/2023  Medel till kommunstyrelsens förfogande 

Kommunstyrelsens beslut: 

Redovisningen godkänns  

 
Ärendebeskrivning 

Avstämt 2023-02-27 

Beslutsdatum Beskrivning Nämnd 

      
Återstår av budget 2023 

  Anslag budget 2023 - 5 755 

  varav Konstgräsplan - 755 

        

2021-03-09 § 51/2021 Utökning kommunikatör KS -330 

        

Summa     5 425 

  



 Protokoll 61(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 70/2023  KS 2023/28  
 

§ 70/2023  Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut: 

Meddelandena antecknas till protokollet 

Ärendebeskrivning 

Ärendenr nr Innehåll 

2022/1070 8 
DELGIVNING Beslut KFN § 15/2023-02-17 Informationsärende - förstudie 
Multihall 

2023/609 1 
DELGIVNING Beslut KFn § 17/2023-02-17 Arkivbeskrivning för kultur- och 
fritidsförvaltningen 2023 

2023/607 1 
DELGIVNING Beslut KFN § 3/2023-02-17 Val av ledamöter och ersättare i 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023-2026 

2022/2220 8 Beslutad version Idrottspolitiskt program för Blekinge 2023-2026 

2023/583 1 Årsrapport från Humana - Textilinsamling 2022 

2023/553 1 Granskning samt missiv av valnämndens arbete valet 2022 

2023/548 1 Till Kommunstyrelsen - Information från SydostLeader 

2023/540 1 Beslut statsbidrag till kalkning 2023 

2023/539 1 
Underrättelse från Blekinge tingsrätt om konkurs - Bosuma Aktiebolag - K 
489-23 

2023/318 3 
Sölvesborgs kommun - Distribution av beslut avseende övertagande och drift 
av befintliga återvinningsstationer 

2022/1922 
1
3 

Beslut KSPU § 9/2023 Ändrade mötesdatum för KSPU 2023 i maj och 
november 

2021/1281 
4
2 

Beslut KSAU § 5/2023 Uppdrag uppdatera befintligt förfrågningsunderlag och 
ta fram investeringskalkyl - Holjegården svar återremiss 

2023/456 1 Klimatdiplom 2022 klimatklok el - Enkla Elbolaget 

2023/236 4 Remissvar - Läkemedelsverket 3.1.1-2023-005678 

2022/1852 
2
1 

Delgivning: Beslut KFN § 124/2022-12-15 Rättelse av 2023 års taxa för 
Holjebadets 3 månaders periodkort för vuxen för Bad och gym 



 Protokoll 62(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 70/2023  KS 2023/28  
 

2023/327 1 
Delgivning: Beslut UBN § 12/2023-01-23 Val av representanter och ersättare 
till utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-2026 

2023/314 1 Information om justering av kommunalekonomisk utjämning 2022 och 2023 

2023/310 1 
[ES] FM2022-23088:1 Beslut om aktualiserad redovisning av riksintressen och 
områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § 
miljöbalken 

2023/259 1 Underrättelse från Blekinge tingsrätt om konkurs - Kurdos Metallskrot AB 

2023/206 3 
Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar med Länsstyrelsen 
Blekinge - undertecknad 

2023/206 1 Beslut om ny förordande om biträdande signalskyddschef 

2023/166 1 Beslut SN § 14/2023 Socialnämndens ledamot samt ersättare i PSVO 2023 

2022/2908 7 
Svar från Trafikverket angående körprov/förarprov i Olofström upphör 
(uppkörning bilkörkort) 

  

  



 Protokoll 63(63) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

KS § 70/2023  KS 2023/28  
 


	§ 36/2023  Godkännande av ärendelista
	§ 37/2023  Informationsärende: Leverans av koldioxidbudget
	§ 38/2023  Redovisning av arbetet med identifiering av platser för snabbladdning av bilar (delbeslut KS § 204/2022)
	§ 39/2023  HR-avdelningen ansöker från Kommunstyrelsens förfogande: Extra chefsstöd i KIA och arbetsmiljö
	§ 40/2023  Informationsärende - utbildningsnämnden
	§ 41/2023  Förändrad förvaltningsorganisation - där Kultur och fritidsförvaltningen blir en del av Kommunledningsförvaltningen
	§ 42/2023  Aktuellt från kommunledningsförvaltningen
	§ 43/2023  Riktlinje för kommunal parkeringsövervakning
	§ 44/2023  Yttrande gällande revisionsgranskning underhåll av gator och vägar
	§ 45/2023  Uppdatering av 2023 års intern kontroll för kommunstyrelsens verksamheter
	§ 46/2023  Redovisning av 2022 års utfall av internkontrollen i nämnder och bolag
	§ 47/2023  Verksamheternas åtgärdsredovisningar för 2021 års avvikelser i internkontrollen
	§ 48/2023  Utökad budget för Räddningstjänsten avseende pensionskostnader
	§ 49/2023  Beslut om planuppdrag för Jämshög 7:52 - Ideberget
	§ 50/2023  Förfrågan om friköp av arrendetomt
	§ 51/2023  Förfrågan om markköp rörande Hässlehult 1:19
	§ 52/2023  Blekinges målbild Nära Vård
	§ 53/2023  Årsredovisning 2022 Olofströms kommun/nämnder och bolag
	§ 54/2023  Uppföljning av verksamhet och ekonomi 2023
	§ 55/2023  Svar på motion om att Gamla torget ges namnet Retrotorget
	§ 56/2023  Svar på motion angående trygghetskameror
	§ 57/2023  Svar på motion gällande digitalisering av Återbruket
	§ 58/2023  VMAB:s övertagande av Återvinningsstationerna i Olofström
	§ 59/2023  Svar: Avsiktsförklaring avseende finansiering av administratör och åtgärdssamordnare- Mörrumsåns vattenråd
	§ 60/2023  Beslut om prioriteringslista över fysisk planering
	§ 61/2023  Svar - granskning verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
	§ 62/2023  Regler för gåvor, uppvaktning och representation
	§ 63/2023  Arkivbeskrivning kommunstyrelsen
	§ 64/2023  Yttrande - ansökan om förordnande som vigselförrättare
	§ 65/2023  Komplettering - val av borgerlig begravningsförrättare 2023-2026
	§ 66/2023  Delegationsbeslut
	§ 67/2023  Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott
	§ 68/2023  Beslut fattade av kommunstyrelsens personalutskott
	§ 69/2023  Medel till kommunstyrelsens förfogande
	§ 70/2023  Meddelanden

