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§ 25/2022  Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Ärendelistan godkänns. 
 
Mikael Kjellberg (S) och Niklas Nordström (M) utses till justerare. 
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§ 26/2022  Årsredovisning 2021 Olofströms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Årsredovisningen för 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen redovisar ett positivt resultat med 41,4 mkr. Det budgeterade resultatet är 1,8 
mkr vilket innebär att utfallet ligger 39,6 mkr över budget. 

Vid delåret prognosticerades ett resultat om 15,2 mkr. Det som har hänt sedan dess är 
främst en högre skatteprognos men även i år har skolan haft ett lyckat utfall vad gäller 
riktade statsbidrag där bidrag vi tidigare befarat att vi skulle bli återbetalningsskyldiga för 
istället beviljats i sin helhet. 
 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Några konsekvenser ur barnrätts- och jämställdhetsperspektiv har inte kunnat identifieras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefer 
Förvaltningsekonomer 
Bolagschefer 
Ekonomichef K.A 

  



 Protokoll 7(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 27/2022  KS 2022/281  
 

§ 27/2022  Informationsärende - revisorernas granskning av 2021 års 
årsredovisning 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Informationen tas till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Lars Jönsson, KPMG och Lars G Ohlsson (M), ordförande revisorerna informerar om 
revisionens arbete 2021 samt planerat arbete för 2022. 

Revisorernas redogörelse för arbetet år 2021 
I enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom 
styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Vi har genom lekmannarevisorer 
granskat den verksamhet som bedrivs i kommunens bolag. Vi har bedömt om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövning. Under 
det löpande verksamhetsåret har revisorerna återkopplat resultatet av genomförda 
granskningar till dem som blivit granskade. Resultatet av djupgranskningar har fortlöpande 
överlämnats till fullmäktige. 

 
Granskningens inriktning och resultat 
Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som vi anser 
motiverat. Granskningsinsatserna har planerats med utgångspunkt från genomförd 
riskanalys. Utifrån riskanalysen har ett antal prioriterade granskningsområden framkommit 
vilka har dokumenterats i en revisionsplanering för 2021. Planeringen har följts under året. 
För att möjliggöra en effektiv granskning har de förtroendevalda revisorerna fördelat olika 
bevakningsområden mellan sig. Varje revisor har tagit del av protokoll och annan viktig 
dokumentation inom bevakningsområdet samt gjort besök i verksamheten. Revisorernas 
arbete och iakttagelser har redovisats vid revisionens möten. 
Revisorerna har även informerat sig genom att bjuda in nämnder och styrelse samt 
förvaltningsföreträdare till revisionens möten. 
Årlig granskning 
Grundläggande granskning 
Revisorerna har tagit del av protokoll, verksamhetsplaner och uppföljningar, granskat interna 
kontrollplaner och andra handlingar. Frågeställningar har skickats till samtliga nämnder och 
styrelser och ledande tjänstemän. Vidare har revisorerna löpande inhämtat information och 
granskat verksamheterna inom nämnder och styrelser. 
 
Fördjupade granskningar 2021 
Under året har revisorernas granskningar kompletterats med fördjupade granskningar till 
vilka sakkunniga biträden anlitats. Följande djupgranskningar har genomförts: 

  Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen 

 Granskning av informationssäkerhet 



 Protokoll 8(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 27/2022  KS 2022/281  
 

 Granskning av kontinuitet inom hemtjänsten 

 Granskning av särskilt stöd 

 Uppföljning av granskningar genomförda 2019 

  Delårsbokslut 2021-08-31 

 Årsbokslut/årsredovisning 2021 

Samtliga granskningsrapporter har tillsänts till kommunfullmäktige löpande under året. 

 
Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen 
Syftet med granskningen har varit att granska kommunens övergripande rutiner för 
efterlevnad av dataskyddsförordningen. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns brister vad avser efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen. Vi bedömer att det finns ett behov av ett förbättringsarbete och 
kunskapshöjande insatser. Det bör noteras att det har passerat ca 3,5 år sedan 
dataskyddsförordningen trädde i kraft. 
Vi vill framhålla att det är nämnder och styrelser som är juridiskt sett ytterst ansvariga för att 
uppnå en tillfredställande nivå vad avser efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 
Kommunstyrelsen kan inte inta rollen som personuppgiftsansvarig för någon annan nämnd 
eller styrelse. Dock har kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt ett ansvar för att följa upp 
nämndernas och bolagens efterlevnad av dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsens 
uppsiktplikt ska inte förväxlas med rollen som personuppgiftsansvarig. 
Kommunstyrelsen har vidare ett ansvar för upprättande av kommunövergripande 
styrdokument och rutiner. 

 
Granskning av informationssäkerhet 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har ett ändamålsenligt och 
systematiskt arbetssätt med sin informationssäkerhet. Vår sammanfattande bedömning 
utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och nämnderna inte har säkerställt ett 
ändamålsenligt och systematiskt arbete med kommunens informationssäkerhet. 
Vår bedömning baseras bland annat på följande iakttagelser: 
Det finns i huvudsak en ändamålsenlig organisation och ansvaret är tydliggjort i styrande 
dokument. I enlighet med rekommendation från MSB så följer ansvaret det ordinarie 
linjeansvaret. Det finns centralt utsedda funktioner med ansvar för samordning av frågorna. 
Det behöver dock säkerställas att informationsägarna är medvetna om sitt ansvar och vidtar 
de åtgärder som det finns behov av för att skydda informationen. 
Styrande dokument är aktuella och tydliggör ansvar men kan utvecklas avseende hur arbetet 
ska bedrivas. Vi ser positivt på att det finns planer att utveckla och revidera dessa som en 
del i det utvecklingsarbete som pågår så att de kompletteras med väsentliga aktiviteter. Vi 
konstaterar dock att det vid tidpunkten för granskningen ej genomförts. 
Det saknas ett systematiskt arbete med riskanalyser och informationsklassning för att 
säkerställa informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Modell för 
informationsklassning har fastställts men arbetet med informationsklassning är i en 
uppstartsfas och endast gjorts för en liten del av den information som hanteras i kommunens 
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informationssystem. 
 
Det finns fastställt i styrande dokument hur incidenter ska hanteras. Det är dock inte 
tydliggjort i verksamheten hur processen och eskaleringsvägar ser ut när incidenter inträffar. 
Då det inte erbjudits utbildning och information inom informationssäkerhet på ett strukturerat 
sätt för att etablera en grundläggande kunskap och en medvetenhet om frågorna anser vi att 
det kan finnas risk att incidenter inte upptäcks och rapporteras i tillräckligt hög grad. 
I nuläget sker ingen systematisk uppföljning då former för detta saknas. Det finns inte 
tillräckliga underlag och analyser gjorda för att bedöma vilka behov av förbättringsåtgärder 
som finns för informationssäkerheten då detta inte är beslutat i handlingsplan eller mål som 
löpande kan följas upp. Därtill saknas etablerade rapporteringsvägar till kommunstyrelsen. 
Det pågår sedan ett år ett informationssäkerhetsprojekt i syfte att skapa en plattform för 
kommunens informationssäkerhetsarbete. Projektet har identifierat ett antal 
förbättringsområden där åtgärder pågår. Vi bedömer att projektet om det fullföljs enligt plan 
har goda förutsättningar att utveckla kommunens informationssäkerhetsarbete. 
 
Granskning av kontinuitet inom hemtjänsten 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämndens styrning och uppföljning 
av hemtjänsten säkerställer att det finns kontinuitet i utförandet av beviljade insatser. Vår 
sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämndens styrning och 
uppföljning av hemtjänsten delvis säkerställer att det finns kontinuitet i utförandet av 
beviljade insatser, men att det finns områden som bör stärkas framförallt vad gäller 
personalkontinuitet. 
Granskningen visar att brukarnas upplevda helhetssyn generellt är relativt hög inom 
Olofströms kommun, vilket vi anser är ändamålsenligt. Vår uppfattning är vidare att 
tidskontinuiteten generellt uppfattas som god hos brukare, även om möjligheten att påverka 
tid fått något lägre resultat i undersökningar. 
Nedlagd tid hanteras numera med mobil lösning inom hemtjänsten. Vi noterar att det sker 
uppföljning kontinuerligt mellan totalt beslutade timmar, planerade timmar och utförda 
timmar, vilket vi anser är ändamålsenligt, men vi noterar att det finns skillnader mellan dessa. 
Digital tidsregistrering via mobil anser vi delvis kan vara orsaker till skillnaderna under 2021 
då rutiner inte implementerats fullt ut än, men vi anser att socialnämnden bör adressera och 
åtgärda skillnaderna. 
Vi noterar att personalkontinuiteten i Olofströms kommun är större både jämfört mot övriga 
kommuner (ovägt medel) och jämfört med politiska mål. Det har beskrivits i granskningen att 
det till viss del finns planering utifrån kontaktpersoner, men att planering även till stor del 
görs utifrån tillgängligt personalschema. Vi anser därför att det fortsatt finns behov av att 
stärka planeringen och uppföljningen kring personalkontinuitet inom Olofströms kommun. 
Det beskrivs i granskningen att omsorgskontinuiteten stärkts bland annat då personal 
numera kan ha med sig dokumentation om brukare och genomförandeplaner vid insatser via 
nya digitala verktyg, vilket vi anser vara ändamålsenligt. Dock nämns det att verktygen inte 
implementerats fullt ut än. Hemtjänstverksamheten befinner sig i ett skifte kring nya 
planeringssätt och digitala verktyg och vi anser att socialnämnden bör fortsatt tillse att de nya 
arbetssätten och verktygen optimeras genom till exempel gemensamma 
verksamhetsutvecklingsinsatser och gemensamma rutiner. 
Vi anser att uppföljning och åtgärder inom kontinuitet bör stärkas. 
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Granskning av särskilt stöd 
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om nämnden genom sin styrning 
och uppföljning säkerställer att barn i behov av särskilt stöd får det i enlighet med skollagens 
krav och beslutade interna riktlinjer. 
Vi konstaterar att måluppfyllelsen i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 3 
efter läsåret 2020/2021 var förhållandevis hög och att personalen överlag bedömer att elever 
i behov av särskilt stöd får det, vilket är positivt. Vi bedömer ändock att nämndens styrning 
och uppföljning inte säkerställer att barn i behov av särskilt stöd får det i enlighet med lag och 
förordning. 
Vår slutsats bygger vi på att det inte är säkerställt att resurser fördelas efter elevers olika 
förutsättningar och behov. På skolenheterna finns det tillgång till elevhälsans medicinska, 
psykosociala och specialpedagogiska insats, om än inte den omfattning som upplevs 
behövas, vilket bland annat har berott på vakanser och föräldraledigheter. Den psykologiska 
insatsen har inte motsvarat behoven och därför inte deltagit i en samlad elevhälsa på 
skolenheterna. Inte heller har nämnden i sitt systematiska kvalitetsarbete fullt ut säkerställt 
att elever får det särskilda stöd som de behöver. Det systematiska kvalitetsarbetet är dock 
under utveckling och vi kan av utkast till internt styrdokument se att huvudmannens 
övergripande mål är att ”alla elever ska nå målen i alla ämnen”, att uppföljningen sker 
kontinuerligt och inte bara summativt och att uppföljning bland annat ska omfatta progression 
per årskurs, vilket bedömer är bra. 
 
Uppföljning av granskningar genomförda 2019 
Det övergripande syftet med granskningen är att följa upp hur de rekommendationer som 
lämnats av kommunens revisorer i tidigare genomförda granskningar beaktats av berörda 
nämnder eller styrelse. De granskningar som följts upp är granskning av hemsjukvården och 
granskning av äldreomsorgens kvalitet med fokus på särskilt boende. 
Vi bedömer att socialnämnden genomfört de åtgärder som rekommenderades vid 
granskningen av hemsjukvården. 
Avseende granskning av äldreomsorgens kvalitet med fokus på särskilt boende kan vi 
konstatera att en stor del av nämndens åtgärder påverkats negativt av pandemin. Vi 
bedömer att arbete gjorts för att vidareutveckla processer kopplade till det systematiska 
kvalitetsarbetet, men att varken de förvaltningsövergripande eller verksamhetsspecifika 
processerna ännu är implementerade. 
 
Granskning av årsredovisning och delårsrapport 
Översiktlig granskning av delårsrapport 
 
Syftet med granskningen var att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-08-31 är 
förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. I delårsrapporten finns förvaltningsberättelser och 
redovisning för förvaltningar och nämnder. Det har inte framkommit något som tyder på att 
delårsrapporten inte skulle ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning. 
Vår bedömning är att delårsbokslutet har upprättats med god precision och att kommunens 
resultat i allt väsentligt är rätt redovisat och i överensstämmelse med lagstiftning och god 
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redovisningssed. 
Periodens resultat uppgår till 41,4 mkr och prognosen för helåret uppgår till 15,2 mkr. 
Balanskravet i delårsrapporten är uppfyllt. 
Den största avvikelsen återfinns inom socialnämnden med ett prognostiserat överdrag 
jämfört med budget på 17 mkr. 
Revisorerna är mycket oroade över socialnämndens stora överdrag. 
Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella 
målen. Då ingen uppföljning av övergripande och inriktningsmål har skett vid delårsrapporten 
kan revisorerna inte bedöma huruvida god ekonomisk hushållning upprätthålls. 
 
Information från verksamheterna 
Nämnder och företrädare för olika verksamhetsområden har fått besvara frågor avseende 
nämnders arbete med mål- och ekonomistyrning, intern kontroll och riskanalys samt 
verksamhetsspecifika områden. 
 
Erfarenhetsutbyte och utbildning 
Revisorerna har deltagit i digitala utbildningar under året. 
Kommunrevisionen består av fem revisorer. Under en period var det endast fyra 
tjänstgörande revisorer. 

Revisionens planerade arbete år 2022 

 Grundläggande granskning (möte med styrelse och nämnder, genomgång av 
protokoll) 

 Granskning av styrning, ledning och uppföljning av socialpsykiatri 

 Granskning av uppföljning av placering på HVB 

 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

 Granskning av beredskap vid IT-incidenter 

 Granskning av valnämnden 

 Delårs- och årsbokslut 

 Uppföljningar av granskningar genomförda 2020 

 Intern kontroll 

 Möten med bolagen(lekmannarevisorerna) 

 Oförutsedda granskningar 
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§ 28/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Annika Sjöstedt (S), Rolf Jönsson (C), Yvonne Andreasson (S), Pirjo Veteli (S), Thommy 
Svensson (KD), Malin Åman (C), Patrik Krupa (M),Max Nielsen (SD), Tommy Holmgren 
(SD), Mikael Kjellberg (S), Dan Orvegren (S), Håkan Assarsson (S), Andreas Brovall 
(C),Torsten Cairenius (M), Eva Sepsei (SD), Willy Salomonsson (SD)  anmäler jäv och 
deltar inte i beslutet.  
 
Ansvarsfrihet beviljas för samtliga ledamöter i Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Angående årsredovisning och bokslut framför revisorerna följande:  

”Årets resultat uppgår till 41,4 mnkr. Balanskravet för 2021 är uppfyllt. Räkenskaperna 
bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Kommunens ekonomi är i balans. De finansiella 
målen är uppfyllda medan flertalet verksamhetsmål inte har nåtts eller inte varit mätbara 
under perioden. 

Revisorerna ser fortfarande allvarligt på socialnämndens underskott. 

Vi bedömer att sammantaget har styrelse och nämnder i Olofströms kommun bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen 2021 ar förenligt med de finansiella målen 
och delvis med verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning for 2021 godkännes.” 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

  



 Protokoll 13(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 29/2022  KS 2022/263  
 

§ 29/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Johnny Andreasson (S), Tamam Abou Hamidan (S), Rolf Jönsson (C),Mikael Kjellberg (S), 
Ingrid Brånsjö (KD), Eva Sepsei (SD), Thomas Eriksson (C), Marianne Eriksson (M), Willy 
Salomonsson (SD)  anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

Ansvarsfrihet beviljas för samtliga ledamöter i Utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Angående årsredovisning och bokslut framför revisorerna följande: 
 
”Årets resultat uppgår till 41,4 mnkr. Balanskravet för 2021 är uppfyllt. Räkenskaperna 
bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Kommunens ekonomi är i balans. De finansiella 
målen är uppfyllda medan flertalet verksamhetsmål inte har nåtts eller inte varit mätbara 
under perioden. 

Revisorerna ser fortfarande allvarligt på socialnämndens underskott. 
 
Vi bedömer att sammantaget har styrelse och nämnder i Olofströms kommun bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 
 
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen 2021 ar förenligt med de finansiella målen 
och delvis med verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt. 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder 
ansvarsfrihet. 
 
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning for 2021 godkännes.” 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 

  



 Protokoll 14(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 30/2022  KS 2022/263  
 

§ 30/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Miroslav Milurovic (S), Yvonne Andreasson (S), Patrik Krupa (M), Siw Henriczon (S), Bengt 
Olof Nilsson (C), Max Nielsen (SD), Nedjo Diljkan (S), Sophie Kjellberg (S), Eva Johansson 
(S), Katarina Krupa (M), Pia Freij (SD), Tommy Holmgren (SD)  anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet.  

Ansvarsfrihet beviljas för samtliga ledamöter i Socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Angående årsredovisning och bokslut framför revisorerna följande: 

”Årets resultat uppgår till 41,4 mnkr. Balanskravet för 2021 är uppfyllt. Räkenskaperna 
bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Kommunens ekonomi är i balans. De finansiella 
målen är uppfyllda medan flertalet verksamhetsmål inte har nåtts eller inte varit mätbara 
under perioden. 

Revisorerna ser fortfarande allvarligt på socialnämndens underskott. 

Vi bedömer att sammantaget har styrelse och nämnder i Olofströms kommun bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen 2021 ar förenligt med de finansiella målen 
och delvis med verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning for 2021 godkännes.” 
 
Beslutet skickas till:  
Socialnämnden 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 

  



 Protokoll 15(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 31/2022  KS 2022/263  
 

§ 31/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Patrik Sjöstedt (S), Linda Rehn (S), Maj Lindström (C), Håkan Björkman (S), Sophie 
Kjellberg (S), Ingrid Karlsson (S), Bogdanka Sublja (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Ansvarsfrihet beviljas för samtliga ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Angående årsredovisning och bokslut framför revisorerna följande: 

”Årets resultat uppgår till 41,4 mnkr. Balanskravet för 2021 är uppfyllt. Räkenskaperna 
bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Kommunens ekonomi är i balans. De finansiella 
målen är uppfyllda medan flertalet verksamhetsmål inte har nåtts eller inte varit mätbara 
under perioden. 

Revisorerna ser fortfarande allvarligt på socialnämndens underskott. 

Vi bedömer att sammantaget har styrelse och nämnder i Olofströms kommun bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen 2021 ar förenligt med de  finansiella målen 
och delvis med verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning for 2021 godkännes.” 
 
Beslutet skickas till:  
Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare 

  



 Protokoll 16(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 32/2022  KS 2022/263  
 

§ 32/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 bygg- och trafiknämnden 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Pirjo Veteli (S), Thommy Svensson (KD), Dan Orvegren (S), Louise Winberg (S), Tommy 
Holmgren (SD), Karl Johnsson (V), Katarina Krupa (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Ansvarsfrihet beviljas för samtliga ledamöter i Bygg- och trafiknämnden. 
 
Ärendebeskrivning: 
Angående årsredovisning och bokslut framför revisorerna följande: 

”Årets resultat uppgår till 41,4 mnkr. Balanskravet för 2021 är uppfyllt. Räkenskaperna 
bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Kommunens ekonomi är i balans. De finansiella 
målen är uppfyllda medan flertalet verksamhetsmål inte har nåtts eller inte varit mätbara 
under perioden. 

Revisorerna ser fortfarande allvarligt på socialnämndens underskott. 

Vi bedömer att sammantaget har styrelse och nämnder i Olofströms kommun bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen 2021 ar förenligt med de finansiella målen 
och delvis med verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning for 2021 godkännes.” 

Beslutet skickas till:  
Bygg- och trafiknämnden 
Bygg- och trafiknämndens ledamöter och ersättare 

  



 Protokoll 17(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 33/2022  KS 2022/263  
 

§ 33/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Håkan Björkman (S), Anna Karlsson-Mårtensson (V), Willy Salomonsson (SD), Pirjo Veteli 
(S), Håkan Assarsson (S), Niklas Nordström (M), Tommy Holmgren (SD)  anmäler jäv och 
deltar inte i beslutet.  
 
Ansvarsfrihet beviljas för samtliga ledamöter i Valnämnden. 
 
Ärendebeskrivning: 
Angående årsredovisning och bokslut framför revisorerna följande: 

”Årets resultat uppgår till 41,4 mnkr. Balanskravet för 2021 är uppfyllt. Räkenskaperna 
bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Kommunens ekonomi är i balans. De finansiella 
målen är uppfyllda medan flertalet verksamhetsmål inte har nåtts eller inte varit mätbara 
under perioden. 

Revisorerna ser fortfarande allvarligt på socialnämndens underskott. 

Vi bedömer att sammantaget har styrelse och nämnder i Olofströms kommun bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen 2021 ar förenligt med de finansiella målen 
och delvis med verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning for 2021 godkännes.” 

Beslutet skickas till:  
Valnämnden 
Valnämndens ledamöter och ersättare 

  



 Protokoll 18(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 34/2022  KS 2022/263  
 

§ 34/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 överförmyndaren 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Ansvarsfrihet beviljas för Överförmyndaren. 

Ärendebeskrivning: 
Angående årsredovisning och bokslut framför revisorerna följande: 

”Årets resultat uppgår till 41,4 mnkr. Balanskravet för 2021 är uppfyllt. Räkenskaperna 
bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Kommunens ekonomi är i balans. De finansiella 
målen är uppfyllda medan flertalet verksamhetsmål inte har nåtts eller inte varit mätbara 
under perioden. 

Revisorerna ser fortfarande allvarligt på socialnämndens underskott. 

Vi bedömer att sammantaget har styrelse och nämnder i Olofströms kommun bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen 2021 ar förenligt med de finansiella målen 
och delvis med verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning for 2021 godkännes.” 
 
Beslutet skickas till:  
Överförmyndaren 

  



 Protokoll 19(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 35/2022  KS 2022/517  
 

§ 35/2022  Beviljande av ansvarsfrihet - Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Ola Bengtsson (S), Rolf Persson (S), Gert Gustavsson (C), Yvonne Andreasson (S), Pirjo 
Veteli (S), Torsten Cairenius (M)  anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Ansvarsfrihet beviljas för Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion samt de enskilda 
förtroendevalda avseende räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten västra Blekinge har kommit in med årsredovisning 2021 samt 
revisionsberättelse. 

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för 2021 godkänns samt att förbundsdirektionen i 
Räddningstjänsten västra Blekinge beviljas ansvarsfrihet. 

Enligt kommunallagen 9 kap 13 § ska beträffande kommunalförbund medlemskommunernas 
fullmäktige var för sig pröva ansvarsfrågan och besluta om ansvarsfrihet. 
 
Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Blekinge Väst 
Ledamöter och ersättare 
  

  



 Protokoll 20(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 36/2022  KS 2022/896  
 

§ 36/2022  Beviljande av ansvarsfrihet - Miljöförbundet Blekinge Väst 
2021 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Linda Rehn (S), Johnny Andreasson (S), Thomas Eriksson (C), Sophie Kjellberg (S), Rolf 
Persson (S), Marianne Eriksson (M)  anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Ansvarsfrihet beviljas för Miljöförbundet Blekinge Västs direktion samt de enskilda 
förtroendevalda avseende räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 

Miljöförbundet har kommit in med årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse. 

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för 2021 godkänns samt att förbundsdirektionen i 
Miljöförbundet beviljas ansvarsfrihet. 

Enligt kommunallagen 9 kap 13 § ska beträffande kommunalförbund medlemskommunernas 
fullmäktige var för sig pröva ansvarsfrågan och besluta om ansvarsfrihet. 
 
Beslutet skickas till 
Miljöförbundet Blekinge Väst  
Ledamöter och ersättare 

  

  



 Protokoll 21(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 37/2022  KS 2022/306  
 

§ 37/2022  Instruktioner till ägarombud vid årsstämma 2022 de helägda 
bolagen Olofströmshus AB och Olofströms Kraft AB med helägda 
dotterbolag 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge följande instruktioner till ägarombudet för Olofströmshus 
AB samt Olofströms Kraft AB med helägda dotterbolag 

1. Att besluta i enlighet med revisorernas revisionsberättelse dvs att bevilja respektive 
styrelse ansvarsfrihet 

2. Att i övrigt besluta enligt Holje Holdings styrelses förslag. 
 
Yrkande 
Annika Sjöstedt (S) yrkar på att i punkt 2 besluta enligt Holje Holdings styrelses förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Annika Sjösteds (S) 
ändringsyrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt ändringsyrkandet och 
byter ut "styrelsens förslag" till "Holje Holdings styrelses förslag". 

Ärendebeskrivning 
Vid bolagsstämmans så företräder stämmoombudet samtliga aktier och fattar därmed ensam 
de beslut som tas på stämman. 

Direktiv för de helägda bolagen avser följande bolag: 

Olofströms Kraft med helägda dotterbolag 
Olofströmshus AB – som efter genomförd fusion även omfattar dåvarande Olofströms 
Näringsliv AB 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Instruktionerna till stämmoombuden har inte någon direkt koppling till barnrätt eller 
jämställdhet. 

Beslutet skickas till 
Kommunchef I.R 
Ekonomichef K.A 
Holje Holding 
Samtliga ägarombud för helägda kommunala bolag och observatörer.  

  



 Protokoll 22(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 38/2022  KS 2022/854  
 

§ 38/2022  Instruktioner till stämmoombud i Kommunassurans, Skåne 
Blekinge Vattentjänst SBVT, Väst Blekinge Miljö AB 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge följande instruktioner till ägarombudet för 
Kommunassurans Syd AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Väst Blekinge Miljö AB. 

1. Att besluta i enlighet med revisorernas revisionsberättelse dvs att bevilja respektive 
styrelse ansvarsfrihet 

2 .Att i övrigt besluta enligt styrelsens förslag under förutsättning att förslagen funnits med i 
kallelsen till bolagsstämman i behörig ordning 

Ärendebeskrivning 
Vid bolagsstämmans så företräder stämmoombudet Olofströms kommuns aktier. 

Direktiv för de delägda bolagen avser följande bolag: 

Kommunassurans Syd AB 
Skåne Blekinge Vattentjänst AB 
Väst Blekinge Miljö AB 
 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Instruktionerna till stämmoombuden har inte någon direkt koppling till barnrätt eller 
jämställdhet. 
 
Beslutet skickas till 
Ägarombud och observatörer.  
Kommunchef I.R 

  



 Protokoll 23(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 39/2022  KS 2022/451  
 

§ 39/2022  Ägardirektiv Visit Blekinge 2022-2023 samt finansiering 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. att Morgan Bengtsson utgörande ombud för Region Blekinge föreslå att tidigare 
nominerade ledamöter, ordinarie och suppleant till styrelsen för omval. Stämmoombudet 
föreslår styrelseledamöter och suppleant på bolagsstämman enligt bifogat aktieägaravtal.  

2. att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB att på bolagsstämman besluta om 
ägardirektiv för åren 2022 – 2023, enligt bilaga 1 

3. att princip för finansiering av grunduppdrag fortsatt utgår från ägarandel enligt 
aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med oförändrad 
grundbudget 7 650 000 kronor (budget 2021), vilket fördelas mellan Region Blekinge och 
kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region Blekinge, 50 % Blekinges kommuner. 
Olofströms kommuns del är 765 000 kronor.  
 
Ärendebeskrivning 
Visit Blekinge AB är sedan den 1/1 2021 ett gemensamt ägt bolag mellan Region Blekinge 
och Blekinges kommuner. Inför kommande verksamhetsår skall budget och ägardirektiv 
löpande ses över och läggas fram på årsstämma/bolagsstämma. Regionchefsgruppen och 
Regionala samverkansrådet tillsammans med parternas ägarombud har följt upp året som 
gått och diskuterat den fortsatta inriktningen för bolaget i enlighet med beslutat 
aktieägaravtal. 

Uppdraget för Visit Blekinge AB har sedan 2021 breddats. Visit Blekinge AB är fortsatt ett 
marknadsföringsbolag och tillsammans med målgruppen fler besökare till Blekinge skall 
marknadsföring även riktas för fler talanger (kompetens) och inflyttande till Blekinge. 

I rapportering och uppföljning från styrelse och VD tillsammans med parter från ägarna har 
framkommit behov av översyn och utveckling av ägardirektiven. Parterna har bland lyft 
behov av översyn av strategi för besöksnäring (beslutades 2013). Det finns även behov av 
att förtydliga uppdrag kopplat till nya målgrupper. 

Aktieägaravtalet 11.1 – 11.2 reglerar finansiering av Visit Blekinge AB. Styrelsen har inte 
inkommit med något förslag till förändring av finansiering. 

För 2023 föreslås oförändrad budget. Mot bakgrund av tidigare beslut i ärendet finns 
budgetmedel motsvarande 3 825 000 kr i Regionala utvecklingsnämndens ram.  

Förslag till förnyade ägardirektiv har samordnats genom regionchefsgruppen och regionala 
samverkansrådet tillsammans med ägarombuden för Visit Blekinge AB 2022-02-17 
 
Finansiering 
Finansiering sker inom budgeterad ram för Kommunstyrelsen.  
 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Beslutet är neutralt vad gäller kvinna/flicka/man /pojk. Direktivet gäller för Visit Blekinge 
styrning. Målgrupperna är inte indelade efter kön och direktivet reglerar inte arbetets 
genomförande eller hur bolaget ska arbeta med målgrupperna. 



 Protokoll 24(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 39/2022  KS 2022/451  
 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga Direktiv för 2022 2023 
 
Beslutet skickas till 
Visit Blekinge 
Kommunstyrelsens ordförande M.B 
Ekonomiavdelningen 
Ekonomichef/tf Kommunchef K.A 
Kommunchef I.R 
  

  



 Protokoll 25(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 40/2022  KS 2021/1830  
 

§ 40/2022  Ändring av investeringsbudget för Halens hopptorn och 
lekplatser 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Ärendet återremitteras med motiveringen att man ser över utformning och konstruktion av 
hopptornet, kostnaderna, säkerheten samt att ett nytt förfrågningsunderlag tas fram.  

Yrkande 
Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna yrkar på minoritetsåterremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Centerpartiets, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag under 
proposition och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen avser byggentreprenad för uppförande av Halens nya 
hopptorn/badattraktion. 
Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande. 

Finansiering 
Konsekvenserna för driftbudget är neutrala  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 
Samordnare offentlig miljö D.O 
Teknisk chef AK.R 

  



 Protokoll 26(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 41/2022  KS 2022/556  
 

§ 41/2022  Överföringar från 2021 till 2022 avseende investerings- och 
exploateringsprojekt/investeringsbudget 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Kultur- och Fritidsnämnden beviljas överföring från 2021 med 135 tkr i investeringsbudgeten 
för 2022 enligt förslaget från Kultur- och Fritidsnämnden. Medel anvisas från rörelsekapitalet. 

Kommunstyrelsen beviljas överföring från 2021 med 35 754 tkr i investeringsbudgeten för 
2022 enligt förslaget från Kommunledningsförvaltningen. Medel anvisas från rörelsekapitalet. 

Kommunstyrelsen beviljas överföring från 2021 med 1 596 tkr i exploateringsbudgeten för 
2022 enligt förslaget från Kommunledningsförvaltningen. Medel anvisas från rörelsekapitalet. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och Fritidsnämnden har inkommit med förslag om överföringar av investeringsmedel 
om totalt 135 tkr. (se förteckning under yttrande nedan) 

Socialnämnden hade inkommit med förslag om överföringar av investeringsmedel om totalt 5 
283 tkr. Efter genomgång av investeringsprojekten har ny bedömning gjorts och 
investeringarna för 2022 bedöms inrymmas i befintlig budget. Någon överföring avseende 
investeringsmedel för Socialnämnden är därför inte aktuell längre. 

Kommunledningsförvaltningen har inkommit med förslag om överföringar av 
investeringsmedel om 35 754 tkr och exploateringsmedel om 1 596 tkr (se förteckning under 
yttrande nedan). 

Utbildningsnämnden har inte inkommit med någon begäran om överföring avseende 
investeringsbudgeten. 

Yttrande/Bedömning 
Kultur- och Fritidsnämnden - investeringar 

 
 
Kommunstyrelsen - investeringar 
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Kommunfullmäktige 

KF § 41/2022  KS 2022/556  
 

 
 
Kommunstyrelsen - exploateringar 

 
 
Finansiering 
Medel anvisas från rörelsekapitalet. 
 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Någon påverkan på barnrätts- och/eller jämställdhetsperspektiv har ej identifierats. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef K.A 
Förvaltningschefer 
Förvaltningsekonomer 
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Kommunfullmäktige 

KF § 42/2022  KS 2022/560  
 

§ 42/2022  Överföringar från 2021 till 2022 avseende driftsprojekt 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Socialnämnden beviljas överföring från 2021 med 242 tkr i driftsbudgeten för 2022 enligt 
förslaget från Socialnämnden. Medel anvisas från årets resultat. 

Kultur- och Fritidsnämnden beviljas överföring från 2021 med 395 tkr i driftsbudgeten för 
2022 enligt förslaget från Kultur- och Fritidsnämnden. Medel anvisas från årets resultat. 

Kommunstyrelsen beviljas överföring från 2021 med 2 025 tkr i driftsbudgeten för 2022 enligt 
förslaget från Kommunledningsförvaltningen. Medel anvisas från årets resultat. 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har inkommit med förslag om överföringar av driftsprojekt om totalt 242 tkr 
(se förteckning under yttrande nedan) 

Kultur- och Fritidsnämnden har inkommit med förslag om överföringar av driftsprojekt om 
totalt 395 tkr (se förteckning under yttrande nedan) 

Kommunledningsförvaltningen har inkommit med förslag om överföringar av driftsprojekt om 
totalt 2 025 tkr (se förteckning under yttrande nedan) 

 
Yttrande/Bedömning 

Socialnämnden 

 

Kultur- och Fritidsnämnden 

 

 
På grund av pandemin har arbetet med att anlägga en OCR-bana blivit fördröjt. Framförallt 
när det handlar om att få leverans av material till banan osv. 
Eftersom föreningens möjlighet till investeringen finansieras med beslutade medel från 
Olofströms kommun och det är en ansenlig summa så är det oerhört viktigt för föreningens 
ekonomiska fortlevnad att bidraget utbetalas så snart föreningen färdigställ sin OCR-bana 
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Kommunfullmäktige 
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under 2022. Om medel ej kan överföras, så har ej KFN budget för detta år 2022, vilket 
utsätter föreningen för en stor ekonomisk risk då de inte har likviditet för ett så stort projekt.  

Med anledning av situationen med Covid-19 så har föreningarna fått ett ansträngt 
ekonomiskt läge och fortsatta restriktioner inneburit att föreningar signalerar att deras 
ekonomi har utsatts för stora påfrestningar. KFN skulle därmed vilja föra över återstående 
medel av Covid-19 stöd som beslutades under 2021 till 2022 och möjliggöra för föreningar 
att inkomma med ansökningar om extra ekonomiskt stöd. 

Kommunstyrelsen 

 

Finansiering 
Medel anvisas från årets resultat. 
 
Barnrätt- och jämställdshetsperspektiv 
Någon påverkan på barnrätts- och/eller jämställdhetsperspektiv har ej identifierats. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef, K.A 
Förvaltningschefer 
Förvaltningsekonomer 
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Kommunfullmäktige 

KF § 43/2022  KS 2022/633  
 

§ 43/2022  Tillägg till Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsordning - 
sprängämnesprekursorer 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsordning ändras i enlighet med förslaget: 

6 § En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser 
ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara 
för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd 
har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om 
sprängämnesprekursorer. 
 
Ärendebeskrivning 
På kommunsamverkan Blekinge Väst har lyfts frågan om behov att tillägg i Miljöförbundet 
Blekinge Västs förbundsordning för att kunna hantera tillsyn av försäljning av möjliga 
sprängämnesprekursorer. 

Det har tagits fram följande förslag som behöver antas av de tre medlems kommunernas 
kommunfullmäktige för att börja gälla. 

6 § En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser 
ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara 
för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd 
har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om 
sprängämnesprekursorer. 
 
Yttrande/Bedömning 
Under mötet med kommunsamverkan Blekinge Väst den 11/3 förtydligades att detta gäller 
inspektion vid försäljningsställen - alltså inte ute i maskinhallar hos de som köpt. 
 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Några konsekvenser ur barnrätts- och jämställdhetsperspektiv har ej kunnat identifieras. 
 
Beslutet skickas till 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Kommunchefen I.R 
Ekonomichefen K.A 

  



 Protokoll 31(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 44/2022  KS 2021/2972  
 

§ 44/2022  Återremitterad punkt i avfallsföreskrifterna 

Kommunfullmäktiges beslut: 

fastställa den återremitterade 24 § i avfallsföreskriften.  
 
Reservation 
Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Yrkande 
Rolf Jönsson (C) med instämmande av Patrik Krupa (M) och Max Nielsen (SD) yrkar på 
avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Centerpartiet, Moderaterna och 
Sverigedemokraternas avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och ska verkställas. 

Ordförande meddelar följande beslutsgång: 

JA-röst för Kommunstyrelsens förslag 
NEJ-röst för Centerpartiet och Moderaternas, Sverigedemokraternas förslag 
 
Omröstningen utfaller i 25 röster på kommunstyrelsens förslag och 18 röster för avslag. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag att fastställa 24 
§ i avfallsföreskrifterna. 

Namn JA-röst NEJ-röst 

Mikael Kjellberg (S) 
  X   

Johnny Andreasson (S) 
  X   

Annika Sjöstedt (S) 
  X   

Ingrid Karlsson (S) 
  X   

Håkan Björkman (S) 
  X   
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Kommunfullmäktige 
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Pirjo Veteli (S) 
  X   

Rolf Persson (S) 
  X   

Yvonne Andreasson (S) 
  X   

Miroslav Milurovic (S) 
  X   

Linda Rehn (S) 
  X   

Patrik Sjöstedt (S) 
  X   

Tamam Abou Hamidan (S) 
  X   

Eva Johnsson (S) 
  X   

Håkan Assarsson (S) 
  X   

Ola Bengtsson (S) 
  X   

Siw Henriczon (S) 
  X   

Dan Orvegren (S) 
  X   

Karl Johnsson (V) 
  X   

Anna Karlsson-Mårtensson (V) 
  X   

Tommy Svensson (KD) 
  X   

Nedjo Diljkan (S) 
  X   
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Kommunfullmäktige 
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Sophie Kjellberg (S) 
  X   

Louise Winberg (S) 
  X   

Bogdanka Sublja (S) 
  X   

Ingrid Brånsjö (KD) 
  X   

Marianne Eriksson (M) 
    X 

Patrik Krupa (M) 
    X 

Torsten Cairenius (M) 
    X 

Niklas Nordström (M) 
    X 

Rolf Jönsson (C) 
    X 

Malin Åman (C) 
    X 

Andreas Brovall (C) 
    X 

Gert Gustavsson (C) 
    X 

Maj Lindström (C) 
    X 

Tommy Holmgren (SD) 
    X 

Pia Freij (SD) 
    X 

Willy Salomonsson (SD) 
    X 
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Yngve Svensson (SD) 
    X 

Max Nielsen (SD) 
    X 

Eva Sepsei (SD) 
    X 

Katarina Krupa (M) 
    X 

Thomas Eriksson (C) 
    X 

Bengt Olof Nilsson (C) 
    X 

 
Ärendebeskrivning 
Under hösten 2021 kom ett önskemål från Västblekinge Miljö AB (VMAB) och Miljöförbundet 
Blekinge Väst om att revidera kommunens avfallsföreskrifter och ny taxa för 2022. Taxan 
godkändes av kommunfullmäktige den 29 nov 2021. Samtliga revideringar av 
avfallsföreskrifterna godkändes av kommunfullmäktige samma datum utom 24§ i 
avfallsföreskrifterna vilken valdes att återremitteras. 24§ föreslås att få en förändring av 
tömningsintervallet från 4 till 6 ggr/år per år, ändringen motiveras med en anpassning mot 
standard på tömning var 14:e dag av fettavskiljare som genererar avfall under kommunalt 
avfall. 
 
Yttrande/Bedömning 
Tömning av fettavskiljare som genererar avfall under kommunalt ansvar föreslås ändras till 
minst 6 gånger per år för åretruntverksamheter eller minst tre gånger per år för 
säsongsverksamhet som har öppet max 6 månader om året. Om det behövs för att 
upprätthålla en god funktion i fettavskiljaren, kan miljöförbundet besluta om tätare 
tömningsintervall. Om det upptäcks att tömningen inte behöver vara så tät som förslaget, går 
det alltid att söka om dispens från tömningar.  

Både Karlshamns kommun och Sölvesborgs kommun har antagit föreslagen föreskrift. För 
VMAB och Miljöförbundet Blekinge Västs gemensamma arbete vore det bra om även 
Olofströms kommun godkänner föreskriften.  
 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts och Jämställdhetsperspektivet är inte beaktat i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Västblekinge Miljö AB följebrev 2021-10-22 
Utdrag styrelseprotokoll Västblekinge Miljö AB §76 2021-10-21 
Förslag av föreskrifter avfallshantering Olofströms kommun 
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Uppdatering av föreskrifter beskrivning förändringar  
Bilaga 1 Sortering 
Bilaga 2 Hämtningsintervall 
Bilaga 3 Föreskriftbilaga Behållare för avfallshantering m.m. 
Bilaga 4 Transportvägar 
 
Beslutet skickas till: 
Karlshamns Kommun 
Sölvesborgs Kommun 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
johan.ekelund@vmab.se och anna.johansson@vmab.se  
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Kommunfullmäktige 
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§ 45/2022  Svar på motion gällande bygga ett nytt reningsverk för 
läkemedelsrester 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Olofströms kommun väljer att avvakta tills myndigheterna klarlägger vilka krav som ska gälla 
vid läkemedelsrening.  
 
Reservation 
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet förutom Andreas Brovall 
(C) reserverar sig mot beslutet.  
 
Yrkande 
Rolf Jönsson (C) och Malin Åman (C) yrkar instämmande med Patrik Krupa (M) och Max 
Nielsen (SD) avslag till Kommunstyrelsens förslag och bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs och ska verkställas. 

Ordförande meddelar följande beslutsgång: 

JA-röst för Kommunstyrelsens förslag 
NEJ-röst för Centerpartiet och Moderaternas, Sverigedemokraternas förslag 

Omröstningen utfaller i 25 röster på kommunstyrelsens förslag, 17 röster för att bifalla 
motionen och en ledamot avstår från att rösta. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag att avvakta tills 
myndigheterna klarlägger vilka krav som ska gälla vid läkemedelsrening. 

Namn JA-
röst 

NEJ-
röst 

Avstå
r 

Mikael Kjellberg (S) 
  X     

Johnny Andreasson (S) 
  X     

Annika Sjöstedt (S) 
  X     

Ingrid Karlsson (S) 
  X     
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Håkan Björkman (S) 
  X     

Pirjo Veteli (S) 
  X     

Rolf Persson (S) 
  X     

Yvonne Andreasson (S) 
  X     

Miroslav Milurovic (S) 
  X     

Linda Rehn (S) 
  X     

Patrik Sjöstedt (S) 
  X     

Tamam Abou Hamidan (S) 
  X     

Eva Johnsson (S) 
  X     

Håkan Assarsson (S) 
  X     

Ola Bengtsson (S) 
  X     

Siw Henriczon (S) 
  X     

Dan Orvegren (S) 
  X     

Karl Johnsson (V) 
  X     

Anna Karlsson-Mårtensson (V) 
  X     

Tommy Svensson (KD) 
  X     
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Nedjo Diljkan (S) 
  X     

Sophie Kjellberg (S) 
  X     

Louise Winberg (S) 
  X     

Bogdanka Sublja (S) 
  X     

Ingrid Brånsjö (KD) 
  X     

Marianne Eriksson (M) 
    X   

Patrik Krupa (M) 
    X   

Torsten Cairenius (M) 
    X   

Niklas Nordström (M) 
    X   

Rolf Jönsson (C) 
    X   

Malin Åman (C) 
    X   

Andreas Brovall (C) 
      X 

Gert Gustavsson (C) 
    X   

Maj Lindström (C) 
    X   

Tommy Holmgren (SD) 
    X   

Pia Freij (SD) 
    X   
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Willy Salomonsson (SD) 
    X   

Yngve Svensson (SD) 
    X   

Max Nielsen (SD) 
    X   

Eva Sepsei (SD) 
    X   

Katarina Krupa (M) 
    X   

Thomas Eriksson (C) 
    X   

Bengt Olof Nilsson (C) 
    X   

  

 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet i Olofström har inkommit med en motion med förslag om att bygga till en 
läkemedelsrening när ett nytt reningsverk byggs i Olofströms kommun.  

Yttrande/Bedömning 
Olofströms Kraft har tagit fram en ekonomisk beräkning för förutsättningarna för ombyggnad 
av Jämshögs avloppsreningsverk. En preliminär budget för detta är 75 Mkr, med 
läkemedelsrening till kommer 15–18 Mkr. Då den maximala genomsnittliga 
veckobelastningen uppgår till 12 000 personekvivalenter (pe) behöver avloppsreningsverket 
kompletteras med en kväverening. På grund av detta har en ny tillståndsansökan skickats till 
länsstyrelsen den 21 september 2021 och beräknas vara beslutad under 2023–2024.  

Då reningskrav för läkemedel är otydliga från myndigheterna, samt att det inte finns någon 
beprövad reningsmetod för svenska förhållande bör Olofströms kommun avvakta. Olofströms 
kraft följer utvecklingen i branschen och när myndigheterna klarlägger vilka krav som ska 
gälla vid läkemedelsrening kan ett sådant reningssteg installeras i efterhand efter en 
anmälan till tillsynsmyndigheten som ansvarar för Jämshögs avloppsreningsverk. Olofströms 
krafts styrelse ställer sig positiv till läkemedelsreningen när det är klarlagt vilka krav som 
gäller.  

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.  
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Kommunfullmäktige 
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Beslutet skickas till 
Per-Ola Svensson, po.svensson@okab.net 
Matilda Johansson, Matilda.Johansson@sbvt.se  

  



 Protokoll 41(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 
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§ 46/2022  Avsägelse/fyllnadsval som ersättare i Utbildningsnämnden - 
Ana Pezo (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Ana Pezo (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Som ny ersättare i Utbildningsnämnden t.om 2022-12-31 väljs Inger Ahnberg (KD) 
 
Ärendebeskrivning 
Ana Pezo (KD) har den 29 mars 2022 inkommit med en begäran om att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden. Fyllnadsval behöver genomföras. 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden 
Avgående ersättare A.P 
Nyvald ersättare I.A 
HR-avdelningen  
Arvodesamordnare C.T 
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Kommunfullmäktige 
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§ 47/2022  Redovisning av ej verkställda beslut från Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Redovisningen tas till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 45, återrapportering, så ska Kommunstyrelsen 
en gång per år redovisa ej verkställda fullmäktigebeslut från föregående år, på fullmäktiges 
ordinarie sammanträde i april. 

Sammanställning av ej verkställda beslut tagna av Kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning Dnr Beslut 

Motion om hopptorn på alla kommunala badplatser – Centerpartiet 

Uppdrag: 
Tekniska avdelningen får i uppdrag att ta fram investeringskalkyler för 
byggnation av hopptorn vid Abborrasjöns och Slagesnässjöns badplats 
och att beslut tas i samband med budgetprocessen 2023. 
 
Status: 
Finns med i budgetprocessen inför 2023. 

21/2353 
KF § 
110/21 
Besvarad 

Förfrågan om köp av del av Kyrkhult 1:61 vid Folkets Hus 
 
Uppdrag: 
Uppdrag gavs till samhällsutvecklingsavdelningen att ändra i 
detaljplanen. 

Status:  
Ärendet är vilande då intressenterna vill avvakta och se hur de går med 
de befintliga padelbanor som de byggt på fastigheterna enligt 
samhällsutvecklingschefen. 

21/1003 
KF § 
74/21 

Fastighetsförvaltning – Tilläggsuppdrag från KF § 124/20 

Uppdrag: 
Att en näringslivsavdelning inrättas och att näringslivsråd skapas som 
leds av kommunstyrelsens ordförande och där representanter från 
olika delar av näringslivet ingår. 

Status: 
Ett näringslivsråd har inte skapats och efter dialog med 

21/1543 
KF § 
80/21 
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Kommunstyrelsens ordförande avser man vänta med det till efter 
sommaren 2022 enligt näringslivschefen. 

Motion om granskning av arbetsordningar – Sverigedemokraterna  

Uppdrag: 
Kvalitetsstrateg fick i samarbete med kvalitetsgruppen och samordnare 
för nämndsadministrationen uppdrag att ta fram årlig rutin för 
genomgång av arbetsordning och reglemente. 

Status: 
Arbetet planeras att vara klart innan sommaren 2022 enligt 
kvalitetsstrateg. 

19/2071 
KF § 
69/20 
Besvarad 

Motion om kartläggning av platser och byggnader med stöldbegärlig 
egendom – Centerpartiet 

Uppdrag: 
Motionen avslogs gällande kameraövervakning. Uppdrag gavs till 
säkerhetsansvarig och försäkringsansvarig att göra en genomgång av 
skyddet. 

16/1112 
KF 
§12/17 
Avslås 

Beslutet skickas till 
Systemansvarig registrator H.R  
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§ 48/2022  Redovisning av motioner under utredning 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Redovisningen tas till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 ska kommunstyrelsen en gång per år 
redovisa beredningsläget för motioner, på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 
 
Sammanställning av motioner som inkommit under år 2021-2022 (tom april) och som är 
under utredning och ej beslutade av Kommunfullmäktige. 

Motioner under utredning från år 2021 

Ärendebeskrivning Dnr 
Insänt 
av: 

Datum 

Motion om handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld 
och förtryck 
 
Status: 
Remissyttrande har inkommit från Socialnämnden, 
Utbildningsnämnden 
och Kultur- och fritidsnämnden. 
Hantering i Kommunstyrelsens arbetsutskott under våren 2022. 

21/2779 
M       
    

21-09-
30         

Motion om att införa omvänd majoritet i kommunfullmäktiges 
och 
kommunala bolagens revision 

21/2849 M 
21-10-
07 

Motion gällande bygga ett nytt reningsverk för 
läkemedelsrester 

Status:  
Kommunstyrelsen 2022-04-05 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 

21/2967 C 
21-10-
21 

Motion - Åtgärdsprogram/Uppföljning för att uppfylla  
Klimat och Energistrategin 

Status: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 

21/3316 C 
21-12-
08 



 Protokoll 45(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 48/2022  KS 2022/601  
 

Motion – Trygghetskameror och trygghet på offentliga platser 2022/792 M 
22-03-
29 

Motion – Digitalisering av Återbruket 2022/793 M,SD 
22-03-
29 

  

Beslutet skickas till 
Systemansvarig registrator H.R  

  



 Protokoll 46(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 49/2022  KS 2022/942  
 

§ 49/2022  Redovisning av medborgarförslag under utredning 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Redovisningen tas till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 36 ska kommunstyrelsen en gång per år 
redovisa beredningsläget för medborgarförslag, på fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april. 

Sammanställning av medborgarförslag som inkommit under år 2021-2022 (tom april) och 
som är under utredning och ej beslutade. 

Medborgarförslag under utredning från år 2021 

Ärendebeskrivning Dnr Datum 

Medborgarförslag - döp bron i Jämshög vid Liljenborg till 
Birgers bro 

Status: 
Teknisk samordnare offentlig miljö har fått ärendet för handläggning. 

21/2638 
   

21-09-1
3   

Medborgarförslag - Cykelbana från Hesslehult/Gränum till 
Jämshög och Olofström 

Status: 
Teknisk samordnare Infrastruktur har fått ärendet för handläggning. 

22/821 22-03-
31 

  

Beslutet skickas till 
Systemansvarig registrator H.R  

  



 Protokoll 47(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 50/2022  KS 2022/281  
 

§ 50/2022  Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Motionerna läggs till pågående ärenden. 

Ärendebeskrivning 

Dnr  Ärendebeskrivning 
Insänt 
av: 

Datum 

22/793 Motion – Digitalisering av Återbruket  SD, M 
22-03-
29 

22/792 Motion – Trygghetskameror och Trygghet på offentliga platser M 
22-03-
29 

22/971 
Motion - Utredning vilka gräsytor som är lämpliga att göra om 
till ängsmark i Olofströms kommun 

SD 
22-04-
12 

  



 Protokoll 48(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 51/2022  KS 2022/281  
 

§ 51/2022  Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Medborgarförslaget läggs till pågående ärende. 

Ärendebeskrivning 

Dnr Ärendebeskrivning Datum 

22/821 Medborgarförslag - Cykelbana från Hesslehult/Gränum till     
Jämshög och Olofström 

22-03-31   
     

  



 Protokoll 49(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 52/2022  KS 2022/281  
 

§ 52/2022  Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Meddelandena tas till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Löpnr Innehåll Datum 

4192/  
2022 

Revisionsberättelse med bilagor för  
nämnder, styrelser och helägda bolag 

22-04-
13 

4169/ 
2022 

Protokollsutdrag §3 2022-02-25 samt Årsredovisning 2021 
Kommunsamverkan 
Cura Individutveckling 

22-04-
11 

4166/ 
2022 

Karlshamns kommun - Missiv  
KF § 44/2022 Begäran om utträde ur Räddningstjänsten Västra Blekinge 

22-04-
11 

4057/ 
2022 

Underskriven årsredovisning - ONAB 
22-04-
11 

3894/ 
2022 

För kännedom till KF: Granskning av  
särskilt stöd årskurs 9 och gymnasieskolan årskurs 3 

22-04-
07 

3747/ 
2022 

Protokoll och årsredovisning från  
Olofströms Näringsliv - 220317 

22-04-
04 

3690/ 
2022 

Kallelse till årsstämma Västblekinge 
Miljö AB, VMAB 

22-04-
04 

3534/ 
2022 

Årsredovisning 2021 - Kommunassurans 
22-03-
30 

3895/ 
2022 

För kännedom till KF: Granskning av rutiner för efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 

22-04-
07 

  

  



 Protokoll 50(50) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Kommunfullmäktige 

KF § 52/2022  KS 2022/281  
 


	§ 25/2022  Godkännande av ärendelista
	§ 26/2022  Årsredovisning 2021 Olofströms kommun
	§ 27/2022  Informationsärende - revisorernas granskning av 2021 års årsredovisning
	§ 28/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 kommunstyrelsen
	§ 29/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 utbildningsnämnden
	§ 30/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 socialnämnden
	§ 31/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 kultur- och fritidsnämnden
	§ 32/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 bygg- och trafiknämnden
	§ 33/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 valnämnden
	§ 34/2022  Beviljande av ansvarsfrihet 2021 överförmyndaren
	§ 35/2022  Beviljande av ansvarsfrihet - Räddningstjänsten Västra Blekinge
	§ 36/2022  Beviljande av ansvarsfrihet - Miljöförbundet Blekinge Väst 2021
	§ 37/2022  Instruktioner till ägarombud vid årsstämma 2022 de helägda bolagen Olofströmshus AB och Olofströms Kraft AB med helägda dotterbolag
	§ 38/2022  Instruktioner till stämmoombud i Kommunassurans, Skåne Blekinge Vattentjänst SBVT, Väst Blekinge Miljö AB
	§ 39/2022  Ägardirektiv Visit Blekinge 2022-2023 samt finansiering
	§ 40/2022  Ändring av investeringsbudget för Halens hopptorn och lekplatser
	§ 41/2022  Överföringar från 2021 till 2022 avseende investerings- och exploateringsprojekt/investeringsbudget
	§ 42/2022  Överföringar från 2021 till 2022 avseende driftsprojekt
	§ 43/2022  Tillägg till Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsordning - sprängämnesprekursorer
	§ 44/2022  Återremitterad punkt i avfallsföreskrifterna
	§ 45/2022  Svar på motion gällande bygga ett nytt reningsverk för läkemedelsrester
	§ 46/2022  Avsägelse/fyllnadsval som ersättare i Utbildningsnämnden - Ana Pezo (KD)
	§ 47/2022  Redovisning av ej verkställda beslut från Kommunfullmäktige
	§ 48/2022  Redovisning av motioner under utredning
	§ 49/2022  Redovisning av medborgarförslag under utredning
	§ 50/2022  Inkomna motioner
	§ 51/2022  Inkomna medborgarförslag
	§ 52/2022  Meddelanden

