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Granskningsrapport - Uppföljning av besparingar budgetåret 2019, januarijuni 2019
Förslag till beslut
att redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun gjort en
granskning av nämndernas följsamhet till Kommunfullmäktiges beslut om effektiviseringar utifrån beslut om minskade budgetramar för perioden januari-juni 2019. Granskningen genomförs så att revisionen, förutom en sammanfattande bedömning efter årsskiftet, lämnar bedömningar vid två tillfällen under innevarande år. Detta är den första
bedömningen och den andra bedömningen lämnas under hösten.
Kommunstyrelsen svarar under september månad och Nämnden för barn, ungdom och
skola samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att lämna sina svar under
oktober månad.
Beslutsunderlag
Ordförande Lars Beckmans tjänsteskrivelse
Missiv - Uppföljning av besparingar budgetåret 2019 - kommunstyrelsen
Missiv - Uppföljning av besparingar budgetåret 2019 - nämnden för barn, ungdom och
skola
Missiv - Uppföljning av besparingar budgetåret 2019 - gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Missiv - Uppföljning av besparingar budgetåret 2019- nämnden för arbete och välfärd
Granskningsrapport - Besparingsåtgärder Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Revisionen

Lars Beckman
Ordförande

Karlshamns kommun ∙ Revisorer ∙ Revisorer
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Kommunens revisorer

2019-06-12

Kommunstyrelsen
KF:s presidium ör kännedom

Uppfölj ning av besparing budgetåre t 2019 - komm

u

nstyrelsen

EY genomftir på uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun en granskning
till fullmäktigebeslut om effektiviseringar utifrån beslut om minskade

av nämndernas foljsamhet

budgetramar for nämnderna. Granskningen genomftirs så att revisionen, lorutom en
sammanfattande bedömning efter årsskiftet, lämnar bedömningar vid två tillftillen under
innevarande år. Den ft)rsta bedömningen lämnas nu i juni och den andra bedömningen lämnas tidig
höst.

Nämndema visar på en helårsprognos med ett sammanlagt driftsunderskott på 57 milj i ftirhållande

till

budget. Störst avvikelser finns flor AV-nämnden, BUS-nämnden och gymnasienämnden.
Prognosen indikerar ett större driftsunderskott än vad som redovisades ftir 2018.

Enligt fullmäktigebeslut ska kommunstyrelsens arbetsutskott särskilt ftlja nämndemas åtgärder. Vi
utgår ifrån att det gäller en budget i balans, även om nämnder menar att ramminskningen i sig har
uppnåtts.

Vi har i

våra skivelser

till

"utbildningsnämnderna" särskilt understrukit vikten av

ytterligare anpassningar infor läsåret 19120 for att gå in i budgetåret 2020 med en ekonomi i balans.
Vi vet att ft)rutsättningama ser olika ut for nämndema men vår generella bedömning är att
långsiktiga åtgärder saknas eller påbörjats alltlor sent.
I kommunstyrelsens uppdrag ingår att vidta åtgarder for att nämnderna ska åstadkomma ett
resultat i enlighet med budget 2019. Dä beslutsunderlag loreligger genom tertialrapport 1, vill
revisionen ta del av de åtgärder som kommunstyrelsen ämnar vidta.
Frågeställningarna som vi belyser kommer attvara en del av vårt underlag infor ansvarsprövningen. Revisionen önskar svar till den 10 sept 2019.

För

ls

revlsorer

Lars Beckman
Ordftirande
Bilaga: Uppöljning av besparingar
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ISHAMN
Kommunens revisorer

2019-06-12
Nämnden for barn, ungdom och skola
Kommunstyrelsen for kännedom
KF:s presidium ftir kännedom

Uppföljning av besparing budgetåret2019

-

Nämnden för barn, ungdom och skola

EY genomft)r på uppdrag av de fiirtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun en gtanskning
till fullmäktigebeslut om effektiviseringar utifrån beslut om minskad
budgetram. Granskningen genomförs så att revisionen, förutom en sammanfattande bedömning
efter årsskiftet, lämnar bedömningar vid två tillftillen under innevarande år. Den lorsta
bedömningen lämnas nu i juni och den andra bedömningen lämnas tidig höst.

av nämndemas öljsamhet

Nämnden gör den bedömningen att det reella sparkravet är 35

milj och inte 10 milj

som

fullmäktiges beslut avser. Diflerens uppges bero på en obalans som är uppbyggd sedan tidigare.

Från februari

till

maj redovisas olika uppgifter om det prognostiserade underskottets storlek,

beroende på vilket underskottsbelopp som är utgångspunkt ftir beräkningen och vilka beslut som
fattats under våren. Nämnden uppger att budgetramsminskningen på 10 milj har hanterats. I den
senaste informationen från maj, beräknar nämnden att göra ytterligare besparingar på knappt 10
milj. Av dessa bedömer vi att cirka 40%o är av tillfiillig art, såsom vakanshållning av tjänst och
besparing på läromedel och fortbildning. tertial uppftljning 1 prognostiserar nämnden ett
underskott på 15 milj och menar att åtgärder vidtagits motsvarande 20 milj.

I

Det är vår bedömning av nämnden måste fatta beslut om långsiktigt hållbara åtgärder inlor hösten
2019, som innebiir att nämnden går in i budgetåret 2020 med en budget i balans. Det är avgörande,
då kommunala skolorganisationer sällan genomftr ftjrändringar under innevarande läsår. Av det
material vi tagit del av har vi inte kunnat utläsa detta.

vill fa svar på hur och med vilka belopp nämnden avser att skapa en budget i balans vid
ingången av budgetåret2020. Redovisningen ska ta sin utgångspunkt i tidsatta besparingsåtgärder
i relation till budgetram. Svar önskas till den 10 oktober.
Revisionen

Revisionen ser ytterst allvarligt på och vi är oroliga for att det finns flera oklarheter i resonemang
och hänvisningar till olika belopp kring besparingar och kostnadsökningar som gör det svårt att
forstå hur man skall fär en budget i balans. Vi kommer att behöva ftilja hur nämndens arbete bedrivs
med tillräcklig framftirhållning och att vi redan nu även ställer frågan till Kommunstyrelsen som

skall ha uppsikt över nämndens arbete hur

besparingama skall kunna genomftiras.
som vi belyser kommer atlvaraen del av vårt underlag inftjr ansvarsprövningen.

För
Lars

revlsorer
eckman

Bilaga: Uppöljning av besparingar
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KAR
Kommunens revisorer

2019-06-12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunstyrelsen lor kännedom
KF:s presidium för kännedom

Uppföljning av besparing budgetåret2019 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
EY genomfor på uppdrag av de ft)rtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun en granskning
av nämndernas foljsamhet till fullmäktigebeslut om effektiviseringar utifrån beslut om minskad
budgetram. Granskningen genomfors så att revisionen, ftirutom en sammanfattande bedömning
efter årsskiftet, lämnar bedömningar vid två tillfiillen under innevarande år. Den lorsta
bedömningen lämnas nu i juni och den andra bedömningen lämnas tidig höst.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar i tertialuppfoljning I inga besparingar. Under
maj månad har vi tagit del av besparingar på 5 milj, vilket betyder att det saknas åtgärder for 5 milj
lor att nå upp till fullmäktiges beslut. Av besparingama är knappt 40Yo av mer engångskaraktär
såsom minskade kostnader fbr lärverktyg och verksamhetsutveckling.

Vi saknar en långsiktig analys av åtgärder ftjr att minska kostnaderna. En sådan analys behöver
beakta hur kostnadema kan sänkas ftir verksamheten i egen regi och känslighetsanalys fiir elever
som studerar hos annan huvudman. Vår bedömning är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
inte har beslutsunderlag ftir att kunna fatta strategiska beslut hur en budget i balans ska uppnås. Då
läsår och budgetår skiljer sig åt, behöver de besluten fattas redan infrr läsaret 2019120, sä att
nämnden går in i budgetåret 2020 med en ekonomi i balans.
Vi ser allvarligt på detta och våra bedömningar kommer att vara en del av underlaget infor
ansvarsprövningen. Vi kommer att behöva flolja hur nämndens arbete bedrivs med tillräcklig
framforhållning och att vi redan nu även ställer frågan till Kommunstyrelsen som skall ha uppsikt
över nämndens arbete hur besparingama skall kunna genomfiiras.

För Karlshamns kommuns revisorer

o
Vice ordftirande
Bilaga: Uppftiljning av besparingar
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KARISHAMN
Kommunens revisorer

2019-06-12

AV-nämnden
Kommunstyrelsen filr kännedom
KF:s presidium ftir kännedom

Uppföljning av besparing budgetåret2019 - AV-nämnden
EY genomflor på uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun en granskning
av nämndemas ftljsamhet till fullmäktigebeslut om effektiviseringar utifrån beslut om minskad
budgetram. Granskningen genomftirs så att revisionen, ftirutom en sammanfattande bedömning
efter årsskiftet, lämnar bedömningar vid två tillfiillen under innevarande år. Den fiirsta
bedömningen lämnas nu i juni och den andra bedömningen lämnas tidig höst.
AV-nämnden redovisar ett prognostiserat underskott i tertialrapport I pä27 milj. Revisionen har i
olika dialoger med nämnden och tjänstepersoner tagit del av nämndens treåriga besparingsplan.
För att stärka trovärdigheten i planen har nämnden i maj beslutat om nyckeltal som speglar om
vidtagna åtgärder ger resultat. Det framgår av nyckeltalen att de möjliggör uppfoljning av
genomforda ft)rändringar. De innefattar dock inte målvärde eller andra indikativa nivåer fiir vad
som krävs ör att uppnå budget i balans. Nyckeltalen används i uppftljande syfte och är inte
styrande i sig. Att nyckeltal och känslighetsanalyser redovisas ftir de olika insatsema och
verksamhetsområdena samt ftir om mål uppnås är av största betydelse fiir att nämnden ska kunna
fatta strategiska beslut.
De ekonomiska uppfoljningarna behöver vara tydligare och innehålla periodiseringar fiir att
nämnden ska kunna ft)rstå kostnader i florhållande till budget och lor bedömning av utfall och
prognos.

Vi noterar att beslutsunderlagen ftirbättrats men det finns fortfarande utvecklingspotential.

kommuns revisorer

Ordftirande
Bilaga: Uppöljning av besparingar
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa mål och budget för 2020 med flerårsplan för 2021-2022 innefattande
inriktningsmål samt drift-, investerings-, finansierings- och resultatbudget
Fastställd resultatnivå:
År 2020; 19 695 tkr
År 2021; 20 131 tkr
År 2020; 20 754 tkr
Fastställda nettoinvesteringar:
År 2020; 250 000 tkr
År 2021; 250 000 tkr
År 2022; 250 000 tkr
att kommunstyrelsen ansvarar för alla investeringsprojekt överstigande 7 mnkr
att nämnderna ansvarar för egna investeringsprojekt upp till och med 7 mnkr
att skattesatsen är oförändrad om 21,76 %
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta
dokument, Mål och budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och
omfördelning av löneökningspåslag
Sammanfattning
Koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har
upprättat ett förslag till budget för 2020 samt flerårsplan för perioden 2021-2022.
Karlshamn växer och utvecklas. Satsningar för att skapa arbeten och välstånd, men
även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna fortsätter. Ett fortsatt fokus läggs
på att få ner sjuktalen i kommunen samt arbetet med ständiga förbättringar,
automatiseringar och effektiviseringar.
Visionen är att Karlshamn ska växa till 50 000 invånare. Beslut och verksamhet ska
främja denna utveckling. Vid beslut och genomförande ska alltid frågan ställas om det är
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och bidrar det till att skapa förutsättningar för
visionen − Karlshamn 50 000. Utpekade områden att kraftsamla kring är bostäder,
attraktionskraft och kompetensförsörjning.
Innehållet i detta dokument ska förverkligas i nämnder, förvaltningar och bolag.
Nämnderna har, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, i uppdrag att ta fram
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

verksamhetsplaner med prioriterade utvecklingsområden. Nämnderna ska även ta fram
en plan för kostnadsminskningar och effektiviseringar för perioden 2020-2022.
Detsamma gäller för de kommunala bolagen som, utifrån kommunfullmäktiges
inriktningsmål och ägardirektiv, ska ta fram mål och indikatorer som följs upp och
analyseras. De uppnådda resultaten ska sedan redovisas till kommunfullmäktige.
För att klara finansieringen under 2020 måste samtliga verksamheter kontinuerligt
genomlysas, effektiviseringar genomföras i samtliga nämnder och bolag samt att
sjukfrånvaron kraftigt minskas.
Beslutsunderlag
Mål och budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022
Förhandlingsprotokoll MBL 11 § rörande förslag till mål och budget 2020 och flerårsplan
2021-2022 (kompletteras senare)
Yrkanden
Maganus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall
till Karlshamnsoppositionens budgetförslag.
Tommy Larsson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsen bifalla
Karlshamnskoalitionens budgetförslag.
Björn Nurhadi (SD) deltog inte i beslutet.
Reservationer
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar
sig till förmån för sina yrkanden.
Tommy Larsson (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
Ekonomichef Mats Sellfrid
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Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/340

Datum
2019-09-10
2019-09-23

§
210

Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa mål och budget för 2020 med flerårsplan för 2021-2022 innefattande
inriktningsmål samt drift-, investerings-, finansierings- och resultatbudget
Fastställd resultatnivå är för år
2020 19.695 tkr
2021 20.131 tkr
2020 20.754 tkr
Fastställda nettoinvesteringar är för år
2020 250.000 tkr
2021 250.000 tkr
2022 250.000 tkr
att kommunstyrelsen ansvarar för alla investeringsprojekt överstigande 7 mnkr
att nämnderna ansvarar för egna investeringsprojekt upp till och med 7 mnkr
att skattesatsen är oförändrad om 21,76
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta
dokument, Mål och budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och
omfördelning av löneökningspåslag
Sammanfattning
Koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har
upprättat förslag till budget 2020 samt flerårsplan 2021-2022.
Karlshamn växer och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och
välstånd, men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Fortsatt fokus
läggs på att få ner sjuktalen i kommunen samt arbetet med ständiga förbättringar,
automatiseringar och effektiviseringar.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Dnr: 2019/340

Karlshamn ska växa till 50 000 invånare. Beslut och verksamhet ska främja denna
utveckling. Vid beslut och genomförande ska alla ställa sig frågan – är det ekonomiskt,
ekologiskt och socialt hållbart och bidrar det till att skapa förutsättningar för vår vision;
Karlshamn 50 000. Utpekade områden att kraftsamla kring är bostäder, attraktionskraft
och kompetensförsörjning.
Innehållet i detta dokument ska förverkligas i nämnder, förvaltningar och bolag.
Nämnderna har, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, i uppdrag att ta fram
verksamhetsplaner med prioriterade utvecklingsområden. Nämnderna ska även ta fram
en plan för kostnadsminskningar och effektiviseringar för perioden 2020-2022.
Detsamma gäller för de kommunala bolagen som, utifrån kommunfullmäktiges
inriktningsmål och ägardirektiv, ska ta fram mål och indikatorer som följs upp och
analyseras. De uppnådda resultaten ska sedan redovisas till kommunfullmäktige.
För att klara finansieringen under 2020 måste samtliga verksamheter kontinuerligt
genomlysas, effektiviseringar genomföras i samtliga nämnder och bolag samt att
sjukfrånvaron kraftigt minskas.
Beslutsunderlag
Mål och budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022
Förhandlingsprotokoll MBL 11 § rörande förslag till mål och budget 2020 och flerårsplan
2021-2022
Karlshamnsoppositionens budgetförslag 2020
Vänsterpartiets budgetförslag 2020
Vänsterpartiets budgetförslag 2020 i siffror
Sverigedemokraternas budgetförslag 2020
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Helägda bolag
Kommundirektör
Förvaltningschefer
Ekonomichef
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen

Anette Ericson (S)

Mats Dahlbom (c)
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Inledning
Karlshamn växer och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd,
men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Fortsatt fokus läggs på att få ner
sjuktalen i kommunen samt arbetet med ständiga förbättringar, automatiseringar och
effektiviseringar.
Karlshamn ska växa till 50 000 invånare. Beslut och verksamhet ska främja denna utveckling.
Vid beslut och genomförande ska alla ställa sig frågan – är det ekonomiskt, ekologiskt och
socialt hållbart och bidrar det till att skapa förutsättningar för vår vision; Karlshamn 50 000.
Utpekade områden att kraftsamla kring är bostäder, attraktionskraft och kompetensförsörjning.
Innehållet i detta dokument ska förverkligas i nämnder, förvaltningar och bolag. Nämnderna
har, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner med
prioriterade utvecklingsområden. Nämnderna ska även ta fram en plan för
kostnadsminskningar och effektiviseringar för perioden 2020-2022.
Detsamma gäller för de kommunala bolagen som, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål
och ägardirektiv, ska ta fram mål och indikatorer som följs upp och analyseras. De uppnådda
resultaten ska sedan redovisas till kommunfullmäktige.
För att klara finansieringen under 2020 måste samtliga verksamheter kontinuerligt
genomlysas, effektiviseringar genomföras i samtliga nämnder och bolag samt att
sjukfrånvaron kraftigt minskas.

Per-Ola Mattsson
Socialdemokraterna

Mats Dahlbom
Centerpartiet
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Charlott Lorentzen
Miljöpartiet

BUDGET 2020
KARLSHAMNS KOMMUN

Inriktningsmål 1:

Karlshamn tar ansvar för
morgondagens samhälle
Miljö och klimat

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Kommunen har gjort betydande insatser för
fossilfri fjärrvärme, rötning av hushållssopor till biogas, satsningar på grön el och utbyggnad
av kollektivtrafiken och cykelvägar. En fortsatt tydlig prioritering av miljö- och klimatfrågorna är
nödvändig. Satsningar på alternativa energikällor, energibesparingar och ny teknik bidrar till
minskade utsläpp och bättre hälsa.
De nationella och de regionala miljömålen för länet utgör grunden för kommunens arbete, vilket
sammanfattas i generationsmålet: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.
De långsiktiga miljö- och klimatmålen för Karlshamns kommun ska sammanställas och
utvecklas i en omställningsplan. Denna omställningsplan ska utmynna i att en klimatbudget
upprättas från 2021. Målet med klimatbudgeten är att skapa förutsättningar för att minska
Karlshamns klimatpåverkan till en långsiktigt hållbar nivå.
I arbetet med en omställningsplan och framtagande av klimatbudget samt resterande klimatoch miljöarbete i kommunen kommer ett miljöråd med bland annat experter och ungdomar, att
inrättas.
En omställningsplan kommer att innebära att kommunen behöver öka sitt samarbete med det
lokala näringslivet. Kreativum, med Ihre Natur- och kulturskola i spetsen, kommer att vara en
viktig del i att föra miljö- och klimatarbetet framåt.
Vi fortsätter att satsa på och utveckla cyklismen utifrån handlingsplanen för ökad cyklism i
Karlshamn. Vi kommer även att verka för att fler ska välja kollektivtrafik före bilen.
Vi kommer att påbörja ett arbete för att möjliggöra fossilfria bil- och elcykelpooler. Poolen ska
vara öppen för alla att använda, både privatpersoner och företag. Detta för att minska behovet
av att själv äga en bil samtidigt som delar av den kommunala verksamhetens behov säkerställs
med fossilfria drivmedel.

Folkhälsa

Folkhälsoarbetets mål är att skapa en god hälsa på lika villkor och ett aktivt jämlikhetsarbete
ska genomsyra hela kommunen. En viktig del i detta är att stegvis HBTQ-certifiera
nyckelfunktioner i kommunen. Tillgängligheten i samhället ska omfatta alla. Därför fortsätter vi
vårt arbete tillsammans med föreningar, organisationer och företag för att göra kommunen mer
tillgänglig.
Möjlighet till spontanidrott, motion och kulturupplevelser ska finnas i människors närområde. I
samarbete med föreningslivet, övriga kommuner och regionen ska vårt rika utbud av aktiviteter
och upplevelser bli ännu bättre.
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BUDGET 2019
KARLSHAMNS KOMMUN
Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Barn som
befinner sig i riskzonen ska tidigt upptäckas och rätt stöd ska sättas in, där vi ser till barn och
ungas bästa ur ett helhetsperspektiv. Att arbeta förebyggande, uppsökande och stödjande för
barn och unga är nämndernas gemensamma ansvar.
Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt Karlshamn är möjligheten till egenförsörjning,
delaktighet och inflytande. Vi ska ta tillvara på varandras olikheter och få alla att känna sig väl
bemötta och välkomna. Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet, samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter samt samma makt att forma sina liv.
Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra och känna
tillfredsställelse i livet. Det kommunala pensionärsrådet, ungdomsrådet och rådet för
funktionsnedsatta är viktiga delar i detta arbete. Satsningen på ett servicecenter och
digitaliseringens möjligheter ska underlätta inflytandet och kontakten med kommunen.

Inriktningsmål 2:

Karlshamn erbjuder kunskap
och bildning genom hela livet
Utbildning

Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet,
från förskola till högre utbildning och folkbildning. Det innebär goda möjligheter till
kompetensutveckling och att byta yrkesbana genom hela livet. Utbildning ska komma alla
människor till del och vara öppen för alla. Därför är utbildning en viktig del för folkhälsan och
samhällsutvecklingen i hela kommunen.
Goda utbildningsmöjligheter förutsätter bra utbildningsmaterial och en god och trygg
studiemiljö samt tillgång till elevvårdspersonal. Elever ska ha bra förutsättningar att lära sig
det svenska språket och därför ska det finnas tillgång till modersmålsundervisning.
Skolan ska utvecklas i takt med samhället och ge en insikt om arbetslivets förutsättningar och
behov. Det är viktigt att den kompetensen som finns hos personalen i skolan tas till vara. Detta
kan innebära att lärare avlastas från administration och andra uppgifter som kan göras av
annan personal.
För att varje skola ska kunna utveckla verksamheten, utifrån nämndens och statens
styrdokument, krävs det ett starkt pedagogiskt ledarskap. Vi vill utveckla digitaliseringen i
skolan ytterligare. Därför vill vi att det kommunala bolaget Kreativum får ett särskilt uppdrag
att leda den digitala utvecklingen i kommunens samtliga för-, grund- och gymnasieskolor.
Kreativum, med Ihre- Natur och Kulturskola, är ett viktigt verktyg och en viktig resurs för såväl
elever och lärares fortbildning som kommunal verksamhetsutveckling i hur vårt samhälle ska
klara av vår tids stora utmaningar med miljö- och klimatförändringar.
Förskolan ska vara lärorik, trygg och rolig, för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet
att lära sig genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med
vuxna. Genom olika pedagogiska inriktningar ges goda förutsättningar för alla barn. Att skapa
trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan. Vi vill ha en tydlighet i
förskolan när den pedagogiska verksamheten bedrivs. Detta för att ge pedagoger rimliga
arbetstider där det finns utrymme för både planering och utvecklingssamtal.
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En modern förskola är öppen och tillgänglig oberoende om det är dag eller natt, vardag eller
helg. Varje barn i förskolan har rätt till en likvärdig start i livet, oavsett familjeförhållande,
ekonomisk förutsättning, funktionsvariationer eller etnisk bakgrund. När allt fler verksamheter
i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar också behoven av barnomsorg. En modern
barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta. Ur ett
barnperspektiv är det viktigt att det finns barnomsorg i närheten av barnens boende- och
uppväxtmiljö.

Grundskolan, gymnasiet och särskolan

Karlshamn ska ha en skola med höga resultat där varje elev ges bästa möjliga förutsättningar
att lyckas. Kommunen har en skyldighet att se till att varje elev får verkliga möjligheter till
fullständiga betyg. På samma sätt har eleverna och deras vårdnadshavare en skyldighet att ta
vara på de möjligheter som ges. Samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet ska utvecklas
för att ge en tydlig röd tråd i det livslånga lärandet.
Kommunens gymnasiala utbildning har eleven i centrum och program med tydliga inriktningar
som syftar till vidare studier eller till ett yrke kopplat till arbetsmarknadens behov. Samarbete
med närliggande kommuner är nödvändigt för att kunna erbjuda ett brett utbud av
utbildningsprogram.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig och för att förse
arbetsmarknaden med välutbildad arbetskraft. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och
konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv.
Som en del av våra insatser för att bekämpa arbetslösheten vill vi investera i
kompetensutveckling, validering, yrkesutbildning och övrig vuxenutbildning. Vi vill också satsa
på eftergymnasiala yrkesutbildningar i form av Yrkeshögskola, teknikcollage samt vård- och
omsorgscollage. Vuxenutbildningens koppling till arbetsmarknadens behov ska öka och ett
större samarbete med arbetslivet ska utvecklas.

Inriktningsmål 3:

Karlshamn ger utrymme för hållbar
utveckling och entreprenörskap
Karlshamn ska vara en attraktiv plats för både invånare, företag och besökare. Karlshamn ska
vara en kommun som är bra att leva i och dit man vill flytta. Stimulerande arbete, goda
möjligheter att studera eller på annat sätt förverkliga sina drömmar är betydelsefullt för varje
människa och för ett jämlikt och hållbart samhälle. Arbete är grunden för samhällets välfärd,
välstånd och människors personliga utveckling.
Entreprenörskap och företagande hänger nära samman. Entreprenörskap handlar om att
utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande. Värdet skapas i
företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. För att Karlshamn ska kunna växa krävs ett
starkt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag eller
kooperativ verksamhet. Att få fler verksamheter och därmed fler jobb till kommunen är
angeläget för en långsiktig utveckling.
Näringspolitiken ska grundas på långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete. Det
ger bra förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Handläggning
av företagsärenden måste ske snabbt och smidigt.
6
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För att kunna möta behovet av bostäder och näringslivets efterfrågan vid etableringar är
tillgången till mark en viktig faktor. Genom förvärv av 1 600 000 m2 mark i strategiskt läge har
kommunen möjlighet att erbjuda mark för boende, företagsetableringar samt ytor för idrott och
evenemang.
En expansiv högskola och investeringar i utbildning bidrar till att stärka det lokala och regionala
näringslivet, och lockar nya företag till kommunen. Den utbyggnad som nu sker på Östra Piren
är ytterligare ett steg i att fortsätta utveckla, stärka och stödja näringslivet i kommunen.
Det positiva beskedet att Sydostlänken ska byggas stärker vår position som hamnstad och
skapar goda kommunikationsmöjligheter för hela regionen. Genom järnvägsförbindelsen
mellan Karlshamn och Älmhult, via Olofström, blir Karlshamn en allt viktigare nationell och
internationell knutpunkt för hamn och transporter i Sverige och södra Östersjöområdet.
Genom det kommunala energibolaget, Karlshamn Energi AB, kommer kommunen att erbjuda
samtliga hushåll i kommunen fiberanslutning innan 2022. Detta är en förutsättning för att hela
kommunen ska leva och utvecklas.
En annan grundläggande förutsättning för utveckling är tillgången till bra vägar. Därför är det
viktigt att underhålla det kommunala och det enskilda vägnätet.
I Karlshamn kommer kommunen öka samarbetet med arbetslivet för att säkra behovet av
nödvändig kompetens. De högre utbildningarna, såsom samarbete med BTH och andra
utbildningsanordnare, är betydelsefulla för att säkerställa tillgången av välutbildad personal.
Utvecklingsmöjligheterna för landsbygden i Karlshamn är stora. Med fortsatt engagemang och
samarbete mellan landsbygdsrådet, kommun och medborgare skapas möjligheter för tillväxt
och entreprenörskap.

Attraktiva livsmiljöer

Genom aktiv planering för bostadsbyggande ska kommunen erbjuda goda, varierande och
trygga boendemiljöer i hela kommunen. Marknadsföringen av byggklara tomter och
framtagandet av nya bostadsområden och detaljplaner ska öka.
Kust, skärgård, skog och parker har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa.
Tillgången till kust- och skärgårdsmiljöerna har ökat genom bland annat förändrade avtal med
Blekingetrafiken och dess entreprenörer. En annan viktig del i tillgängligheten till kust och
skärgård är det arbete som vi gör i föreningen Blekinge Arkipelag där nya möjligheter för bland
annat friluftslivet skapas. Karlshamn ska upplevas som en lockande kuststad med väl
gestaltad och utvecklad strandpromenad, från Lokstallarna till Kollevik.
Kommunen ska fortsätta att satsa på en attraktiv stadskärna, vilket är viktigt för hela
kommunens utveckling och Karlshamns regionala position. Genom aktiv samverkan med
intressenter skapas goda förutsättningar för att medborgare och besökare väljer Karlshamns
kommun för inköp, restaurangbesök och upplevelser.
För att kunna bo och leva i hela kommunen krävs bra förbindelser. Vi fortsätter arbetet för att
öka nyttjandet av kollektivtrafiken samt att fler kommuninvånare går och cyklar till skola och
arbete.
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Inriktningsmål 4:

Karlshamn är en plats för trygghet och
livskvalitet
Kultur, idrott och föreningsliv

Föreningslivet är en del i ett demokratiskt och väl fungerande samhälle och har stor betydelse
för kommunens utveckling. Föreningslivet bidrar till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker
människors deltagande i samhället. Genom ett fördjupat samarbete med föreningar ska nya
möjligheter utvecklas för att ge invånarna möjlighet till en meningsfull fritid.
Det är självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela kommunen med bra
aktivitetsstöd, ändamålsenliga anläggningar samt med personal som kan ge råd och stöd.
Idrotten och kulturen ska vara öppen för alla oberoende av sociala, kulturella eller ekonomiska
förutsättningar.
Ett rikt kulturliv är en viktig del av vår välfärd och har stor betydelse för vår kommuns
attraktivitet. Karlshamn är en kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater och
musikupplevelser. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är också att skapa
förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle. I Karlshamn finns goda
förutsättningar för en vidareutveckling av ett redan bra kulturliv genom våra kulturinstitutioner
och genom stöd till och samverkan med föreningar. Alla ska kunna ta del av och vara delaktiga
i samhällets kulturutbud. Vi vill särskilt stärka barns och ungas tillgång till kultur, idrott och
annan föreningsverksamhet och ge föreningarna bra förutsättningar att verka.
Vi har ett bra samarbete med Regionteatern för att utveckla Karlshamn som regional dansscen
och därmed en viktig regional spelare på den kulturella planen. I detta samarbete kommer våra
kulturföreningar såsom Teatersmedjan, Riksteaterföreningen och Musikforum att vara viktiga
aktörer. Vår avsikt är att Bellevueparken och Lokstallarna får förbindelse så att lokalerna kan
nyttjas på ett effektivt sätt.
Biblioteken utgör en viktig del i ett attraktivt samhälle och viktiga mötesplatser. Ö Vi kommer
även att tillse att musikskolan får tillgång till ändamålsenliga lokaler.

Omsorg

Karlshamn skall erbjuda en hög kvalitet i vård och omsorg. Genom nya arbetsformer och ökad
samverkan höjer vi kvalitén. Äldre och personer med olika funktionsvariationer ska ges
möjlighet till en rik och stimulerande tillvaro och själva bestämma över sina liv. Mötesplatser
utgör en viktig del i många äldres vardag och sociala gemenskap. Fortsatt utveckling av
attraktivt boende för äldre och personer med funktionsvariationer. Genom ökat samarbete med
Region Blekinge utvecklas vårdmetoder och tillgängligheten för de som nyttjar vård och
omsorg ska därmed öka.
Vi fortsätter arbetet med att tillgodose behovet av trygghetsboende och lägger ytterligare fokus
på välfärdsteknik för ökad trygghet och livskvalité. För äldre som bor hemma är det viktigt med
en rik och stimulerande tillvaro och fritid. Vi kommer att utveckla digitaliseringen inom
omsorgen. Digital teknik kan användas för att främja psykisk hälsa och välbefinnande och
användas som ett komplement för att öka äldre personers självständighet och delaktighet
Forskning visar att utbildning i och användning av dator och Internet kan minska ensamheten
bland äldre personer. Digitaliseringen ger även stora möjligheter att utveckla verksamheten
och stödja personalens arbete.
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Inriktningsmål 5:

Karlshamns kommun är en effektiv
och innovativ organisation
Karlshamns kommun ska vara en attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare. Detta för att
framgångsrikt kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Kommunen ska erbjuda goda
arbetsplatser, där den engagerade medarbetaren ska kunna utveckla sig själv och känna att
det finns möjligheter till inflytande. Vi ska ta tillvara medarbetarnas idéer och förslag som en
del i kommunens arbete med ständiga förbättringar.
För att kunna ge en bra service till kommuninvånarna och skapa utvecklingsmöjligheter för de
som arbetar i kommunen ska vi möjliggöra vidareutbildning inom respektive
yrke. Arbetsplatser och arbetsorganisation ska utformas så att de främjar god hälsa.
Tillsvidareanställning på heltid, ska vara den grundläggande anställningsformen. Kopplingen
till arbetsinsats, utbildning och ansvar ska vara tydlig i lönepolitiken. Lönesättningen ska vara
tydlig, rättvis och jämställd. Vi ska även arbeta för jämnare bemanning och avvecklandet av
delade turer i omsorgen samt arbeta för att personer med funktionsvariationer bereds möjlighet
till arbete.
De kommunala bolagen utgör en viktig del av den kommunala verksamheten och bidrar positivt
till genomförandet av de uppsatta målen att utveckla Karlshamn. Bolagen ska därför aktivt
delta i att fullfölja de, av kommunfullmäktige, satta målen.
Kommunens bolag, nämnder och styrelser samt kommunalförbunden är verktyg för att
genomföra kommunfullmäktiges beslut. Genom att kommunen ställer tydliga krav på ekologisk
och social hållbarhet vid investering och upphandling, påverkas miljöutvecklingen och villkoren
för de som producerar de varor och tjänster som kommunen använder.

9

53

BUDGET 2020
KARLSHAMNS KOMMUN

Budgetförutsättningar
Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas enligt Sveriges kommuner och landstings
anvisningar och budgeten grundar sig på prognos lämnad enligt SKL cirkulär 19:21, 190502.
Skatter och bidrag ökar 2020 med cirka 41 mnkr jämfört med 2019. För 2021 och 2022 ökar
skatter och bidrag med 44 mnkr respektive 62 mnkr.

Löner och prisutveckling

Under 2019 beräknas lönerna att öka med 3,0 % och under 2020 med 3,2 %.
Arbetsgivaravgifterna för 2020 har antagits till 40,15 % (2019 = 39,15 %). För åren 2021-2022
beräknas lönerna fortsätta öka med 3,2 % respektive 2,9 %. Kompensation kan ske för
kapitalkostnader och löneökningar. Nämnderna kompenseras inte för beräknade prisökningar
2020. För planåren 2021-2022 beräknas heller ingen kompensation.
För att åstadkomma en jämförbarhet även för planåren 2021 och 2022 har prognosen gällande
skatteintäkter ökats med de tillväxttal som Sveriges kommuner och landsting utgått från i sin
prognos cirkulär 19:21, 190502.

Pensionshantering, pensionskostnader

Pensionskostnaden inkl. löneskatt har budgeterats enligt KPA:s senaste beräkning som
gjordes 2018-12-15. Kommunens totala pensionskostnader inkl löneskatt för 2019 är 119
mnkr. Pensionskostnaden kommer att öka med ca 18 mnkr för perioden till och med år 2022.
Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda.

Befolkningsutveckling

Befolkningsprognosen baseras på utfallet 2018-12-31 med prognos till 2028. Prognosen för
2019 visar på en ökning med 117 personer under året där den största ökningen beror på
inrikes flyttningsöverskott men också ett invandringsöverskott. De följande åren beräknas en
ökning av befolkningen med i snitt 132 personer per år. Under prognosperioden fram till 2028
beräknas Karlshamns befolkning öka med 1 191 personer.

Effektiviseringar

I driftbudget 2020 ingår effektiviseringar med 30 mnkr och för plan 2021-2022 med 52 mnkr
som är fördelade med 2,0 % av nämndernas nettobudgetramar 2020 och 3,5 % 2021-2022.
Nämnden för Arbete och Välfärd tillförs 10 mnkr för volymökning 2020.

Tekniska justeringar

Tekniska
justeringar
av
budgetramarna,
som
inte
påverkar
nämndernas
verksamhetsutrymmen, kommer av olika skäl (bland annat vad avser lönekostnadsökningar
och kapitalkostnader för 2020-2022) att genomföras av kommunstyrelsen.

10

54

BUDGET 2019
KARLSHAMNS KOMMUN

Ekonomisk sammanställning
Budget 2019 motsvarar beslut i KS § 184 190604.

Resultatbudget
tkr

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

705 267
704 667
704 667
704 667
-2 530 268 -2 565 356 -2 600 535 -2 654 069
-90 302
-99 490 -105 497 -110 298

Verksamhetens nettokostnad

-1 915 303 -1 960 179 -2 001 365 -2 059 700

Skatteintäkter, generella statsbidrag mm
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1 923 037 1 971 501 2 014 907 2 076 944
6 738
12 208
13 423
14 344
-6 785
-3 835
-6 835
-10 835

Årets resultat

Driftbudget

Nettokostnader, tkr
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse
BUS-nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnden för Arbete och Välfärd
Summa nämnder
Summa finansförvaltning

7 687

19 695

20 131

20 754

Budget
Plan
2019
2020
2021
2022
-2 338
-2 291
-2 256
-2 256
-3 258
-3 192
-3 143
-3 143
-821
0
0
0
-1 456
-1 427
-1 405
-1 405
-167 638 -175 779 -183 393 -193 401
-597 722 -585 563 -575 606 -574 519
-156 750 -153 549 -151 004 -151 021
-25 529
-25 050
-24 726
-24 801
-81 582
-81 820
-80 740
-79 900
-6 414
-6 241
-6 127
-6 068
-451 832 -443 522 -437 154 -437 405
-347 471 -357 937 -348 412 -348 843
-1 842 811 -1 836 371 -1 813 966 -1 822 762
1 850 498 1 856 065 1 834 097 1 843 516

Totalt

7 687
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20 131
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Investeringsbudget
tkr

Total
ink/utg

Totala investeringar

-750 000

-250 000

-250 000

-250 000

Investeringar över 7 mnkr KS

-600 000

-200 000

-200 000

-200 000

Investeringar under 7 mnkr nämnder
Kommunstyrelse
BUS-nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnden för Arbete och Välfärd

-150 000
-48 000
-12 000
-13 500
-6 000
-48 000
-10 500
-12 000

-50 000
-16 000
-4 000
-4 500
-2 000
-16 000
-3 500
-4 000

-50 000
-16 000
-4 000
-4 500
-2 000
-16 000
-3 500
-4 000

-50 000
-16 000
-4 000
-4 500
-2 000
-16 000
-3 500
-4 000
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FÖRHANDLTNGSPROTOKOLL MBL 1{

S

Ärende: Förslag till mål och budget2O2O och flerårsplan 2021-2022
Parter:
För Karlshamns kommun: Personalchef Jonas Jönsson, kommundirektör Daniel
Wäppling, ekonomichef Mats Sellfrid
För Fysioterapeuterna: Maria Thomasson

För Kommunal: Torgny Lindqvist och Charlotta Svensson
För Lärarförbundet: Lena Sandgren (via mail)
För Lärarnas Riksförbund: Niclas Wahlgren
För Sveriges arkitekter: Sofi Ridbäck
För Sveriges ingenjörer: Susanne Norlindh
För Vision: Christina Gustafsson
För Vårdförbundet: Martin Johansson

Tid och plats: 2019-09-02,k|13.30 - 14.00, Asarumssalen, Rådhuset

s1
Arbetsgivaren redogör för förslag till mål och budgetför 2020 och flerårsplan 20212022.

s2
Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Vision och Fysioterapeuterna meddelar att de inte
kan förhandla för något man inte kan påverka, då det är svårt att se konsekvenserna
for medlemmarna.

Vårdforbundet reservera sig mot förslaget. Vårdförbundet stödjer texten och de inriktningsmål som är beskrivna i Mål och budget 2020 och flerårsplan 2021-2022. Men
hur är textens innehåll relevant mot den budget som är lagd och med de neddragningar som måste göras?
Vårdförbundet medsänder ett inspel till budget, se bilaga
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Lärarförbundet har via mail framfört följande:
"Lärarförbundet anser att förslaget till budgetramen i "Mål och budget2O2O" för Barnoch utbildningsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte är tillräckligt for att klara de mål som satts upp for verksamheten. Utbildningsförvaltningen
fick ett nytt läraravtal (HÖK 18) 2018-09-28 att förhålla sig till. Resurser måste ses
över för att klara att uppfylla detta avtal som fokuserar på arbetsuppgifter och arbetsmiljö.
Det är inte rimligt att utbildningsnämnderna måste skära ner när de förväntade målen
ökar. Det är med stor oro vi konstaterar att äskade medel till lagstadgad verksamhet
inte beaktas i budgetförslaget.
Elevernas måluppfyllelse riskerar att bli lidande på grund av bristande resurser såväl
iförskolan, grundskolan som i gymnasieskolan. På lång sikt kan detta drabba arbetsmiljön i en negativ riktning. Det kan bli motsatt verkan med arbetet att få ner sjuktalen
i kommunen. Utrymme för både planering och utvecklingssamtal krymper. Risken
kan bli att barn och unga som befinner sig i riskzonen inte upptäcks i tid och medel
för att rätt stöd sätts in saknas. Resurserna för att arbeta förebyggande, uppsökande
och stödjande for barn och unga kommer att saknas.
Lärarforbundet ställer sig oenig till förslaget på Mål och budget2020."
Sveriges ingenjörer och Sveriges arkitekter har inget att erinra mot förslaget.
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lnspel till budget: god löneutveckling för Vårdförbundets yrken samt
lönesatsning på särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden HöK 19
ldag har vården över hela landet svårt att behålla erfarna medarbetare. Det
leder till allvarliga kompetenstapp för verksamheterna; vårdens mest erfarna
och yrkesskickliga medarbetare lämnar arbetsplatser där de verkat i många år
och nyanställda måste ta ansvar för både patientsäkerhet och
verksamhetsutveckling. Många av dessa nyanställda har dessutom ganska
nyligen examinerats och har kort klinisk erfarenhet.
Den tuffa arbetsmiljön och dåliga löneutvecklingen är numera känd även bland
unga som ska välja sitt framtida yrke: 20 procent färre (nästan 5000 personer)
sökte sjuksköterskeprogrammet 2019 jämfört med 2015. Samtidigt behöver vi
45 000 nya sjuksköterskortill 2030 om vi ska uppnå 15 sjuksköterskorper 1000
invånare, det vill säga ligga i nivå med övriga nordiska länder.
I avtalsrörelsen 2019|ämnade Vårdförbundet över yrkanden till SKL och

Sobona som tog sikte på en hållbar och attraktiv framtid för våra yrken. Utöver
att vi centralt enades om förbättringar avseende bland annat arbetstider kom vi
överens om foljande i ett nytt löneavtal:
1. ÖtaO lönespridning samt en särskild lönesatsning på särskilt yrkesskickliga
med målsättning om 10 000 kronor mer i månaden till särskilt yrkesskickliga
under avtalsperioden

2. Att lokala parter ska följa upp och stödja arbete med att utveckla
löneöversynsprocessen för att skapa forutsättningar for att öka lönespridningen
samt for arbetet med att nå en önskvärd lönestruktur
3. Att prioriteringar i lönesättningen avgörs utifrån en analys av både behov och
förutsättningar hos respektive arbetsgivare

Vårdförbundet vill genom detta budgetinspel påminna om det treåriga avtal som
tecknats med Vårdförbundet och understryka vikten av att sätta av tillräckliga
medel for att åstadkomma de strukturförändringar vi som parter åtagit oss. För
att skapa en fungerande lönestruktur for Vårdförbundets medlemmar och nå
målet med ökad lönespridning behöver de särskilt yrkesskickliga ha en årlig
löneutveckling motsvarande minst 3 333 kronor per månad.
Vi ser fram emot ett gemensamt samarbete för att utveckla lönesättningen med
utgångspunkt i det nya löneavtalet!

VARDFÖRBUNDET
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Budget 2020
Karlshamnsoppositionen

Inledning
Vi ser med stor oro på kommunens ekonomiska utveckling. Om vi inte får grepp om
kostnadsutvecklingen riskerar det att slå hårt mot välfärdens kärna. Allt vi vill göra,
kommunens visioner och mål är helt avhängiga av om kommunen kan ta sig ur den negativa
ekonomiska spiral som vi befinner oss i. Alla nämnder och verksamheter i kommunen måste
anta en strikt budgetdisciplin. Karlshamnsoppositionen kommer alltid ta ansvar för
kommunens ekonomi och är beredda att vara en samtalspart gentemot alla som vill vara med
och ta ansvar för Karlshamn! Vi lägger en starkare budget än koalitionen för att säkerställa en
hög kvalité i välfärden även i framtiden. Om vi inte lyckas få kontroll på ekonomin finns en
framtida risk för skattehöjningar. Detta är något som Karlshamns kommun på alla sätt måste
undvika då det drabbar enskilda med små inkomster hårdast samt att det försämrar
utvecklingsmöjligheterna för näringsliv och jobbtillväxt.
Karlshamn ska växa och utvecklas. Vi ställer oss helt bakom visionen: Karlshamn 50 000.
Visionen bygger på den omfattande medborgardialogen som nyligen genomförts. De förslag
och idéer som framkom är en god källa att ösa ur. I ett växande Karlshamn är det viktigt att
alla känner sig delaktiga och är stolta över sitt samhälle och sin Kommun. Det ställs höga krav
på kommunen i en värld som är i ständig förändring. Det måste därför finnas en ständig vilja
och drivkraft att bli bättre inom allt vi gör, och det är viktigt att all positiv utveckling bejakas.
Det förutsätter ett öppet och tillåtande klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och
entusiasm. För oss är det självklart att kommunens verksamheter finns till för våra invånare
och att det är medborgarna som står i centrum. Kommunens huvuduppgifter är att garantera
tillgången till välfärd, service och tjänster av en hög kvalitet i livets olika skeden. Det ska vara
tydligt att all kommunal verksamhet är till för medborgarna. Våra förslag i denna budget
syftar genomgående till att förbättra kvalitén i välfärden och finna sätt att få mesta möjliga
välfärd och utveckling för skattepengarna.
Ur hållbar strategisk synpunkt är det av stor betydelse att alla verksamheter har ett
helhetsperspektiv med medborgaren i centrum både i utvecklingsarbete och i det vardagliga
arbetet. Vi vill att alla ska tänka och arbeta tvärsektoriellt inom kommunen för att undvika
suboptimering av våra gemensamma resurser och för att undvika att enskilda individer
kommer i kläm.
Karlshamn behöver satsa på valfrihet för medborgarna. Karlshamn ligger långt efter andra
jämförbara kommuner vad gäller medborgarnas valfrihet av välfärdstjänster. De styrandes
motstånd mot LOV och alternativa utförare har skadat Karlshamns utveckling. Alternativ drift
av verksamhet är inget mål i sig självt. Det är ett medel för att uppnå en rad fördelar, inte bara
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valfrihetsmässiga utan även ekonomiska och kvalitetsmässiga. Genom alternativa
konkurrerande driftsformer stimuleras utvecklingen för högre kvalité och bättre
medborgarservice. Det frigör också i större utsträckning den kreativitet och nytänkande som
finns hos medarbetarna. Vi ska låta oss bli utmanade inom all verksamhet som inte är av
strategisk betydelse eller myndighetsutövning. Kommunen ska alltid stå som garant för
kvaliteten i upphandlade verksamheter.
Precis som kommunen har infört en framgångsrik näringslivslots vill vi införa en välfärdslots.
Där ska medborgarna kunna få hjälp, jämföra och få beskrivet välfärdens innehåll och
kvalitet. Alla aktörer som vill vara med ska få vara det dvs. även alla fristående alternativ där
de finns.
Vi måste på allvar påbörja samtal kring etiska värderingar. Grundskolan, gymnasieskolan,
vuxenutbildningen och omsorgen är naturliga arenor. Vi ska, i våra verksamheter prata om
gemensamma regler för rätt och fel, och vad som är moraliskt riktigt. Det måste avsättas tid
för detta. På sikt är det viktigt för invånarna och för att främja sammanhållningen människor
emellan.
I kommunkoncernen ingår fyra större företag med stora investeringar både bakom och
framför sig. Kommunen borgar för de lån som företagen inom koncernen tar upp främst i
Kommuninvest, varigenom företagen får mycket förmånlig ränta. Borgensavgiften är i dag
0,30%, lika för alla. En differentiering av borgensavgiften behöver göras, och i det
sammanhanget bör också den genomsnittliga avgiften höjas med 10-20 punkter.

Kommunstyrelse
Vi vill genomföra en översyn av alla bidrag till organisationer och projekt för att få ett
helhetsgrepp och göra nya bedömningar utifrån nyttan för medborgarna.
Kopplat till all upphandling och löpande inköp ska kommunen införa någon form av ”spend
control”. Tidigare försök med controllerfunktion har visat på att det finns ett behov och att det
finns effektiviseringsvinster att göra.
Näringslivsklimatet är av central betydelse för att Karlshamn ska kunna utvecklas och för att
vi ska kunna möta framtidens välfärdsutmaningar. Vi vill ge en tydlig signal till näringslivet
att i vårt Karlshamn minimerar vi all onödig byråkrati! Kommunen ska garantera en rättssäker
och effektiv handläggning av alla ärenden. Snabb, korrekt och förutsägbar tillämpning av
lagar och bestämmelser ska vara en självklarhet i Karlshamn. I vårt Karlshamn kan dessutom
den enskilde företagaren förvänta sig ett bra bemötande, hög tillgänglighet och god service
från kommunens sida. Vi verkar för att näringsidkarna i kommunen genom
upphandlingsenheten skall informeras om hur kommunen genomför sina upphandlingar och
att de ska få stöd i hur de formulerar anbud till oss. Vi vill att kommunen börjar arbeta med
miniupphandlingar för att öka lokala näringsidkares möjligheter att få leverera till kommunen.
En god näringslivspolitik handlar inte bara om bra och riktiga beslut utan även om att ha
känsla för när kommunen inte ska lägga sig i. Kommunstyrelsen måste vara drivande och
sätta tonen för attityden mot företag, näringsliv och entreprenörskap.
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Vi vill se ett växande och dynamiskt Karlshamn och därför behövs det byggas attraktiva
bostäder i kommunens olika delar. Kommunen måste möta näringslivets behov av en bra
infrastruktur och service, även det i kommunens olika delar. Parkeringssituationen i centrum
måste förbättras om Karlshamn skall kunna utvecklas som handelsstad!
Satsningar på infrastruktur och boende är en central fråga för att skapa tillväxt i Karlshamn.
KABO ska avyttra fastigheter i den takt man behöver för att kunna finansiera nybygge av
bostäder. Man måste noga följa behovet av äldreboende som kommer att öka markant åren
framöver.. Vi är övertygade om att ett kraftigt ökat byggande av hyresrätter i Karlshamns
kommun kommer att bidra till att öka invånarantalet och därmed också skatteunderlaget.
Möjligheten att utveckla nya koncept för äldre- och trygghetsboenden kommer därmed att
också att öka avsevärt, så även möjligheterna att bygga på mindre orter så som Ringamåla,
Åryd etc.
Vi vill även frigöra kapital för kommunala investeringar och underhåll genom att aktivt sälja
produktionsskog, mark och fastigheter som inte har ett omedelbart strategiskt värde.
Framförallt vill vi sälja exploateringsklar mark där kommunkoncernen inte har några
omedelbara planer på att själv exploatera.
Vår tätortsnära skog, grönområden och skärgård är mycket viktiga områden för oss i
Karlshamn. Det är en självklarhet för oss att det finns nära och lättillgängliga strövområden
för det rörliga friluftslivet utanför stadskärnan, detta står inte i konflikt med en expansiv och
dynamisk utveckling av staden. Tvärtom, det stärker besöksnäringen, som blir mer och mer
viktig för oss. Och genom att vi verkar för att skapa en digital turistbyrå så kommer vi ge fler
människor chansen att ta del av det fantastiska utbud som finns i vår vackra kommun.
Vi ser möjligheter att effektivisera och samtidigt förbättra städverksamheterna genom att
upphandla dessa tjänster. Vi föreslår att kommunen ska låta sig bli utmanade av externa
aktörer. Upplevelsen av måltiderna för boende inom omsorgsförvaltningen borde vara sån att
de ska kännas som om de åt på en riktig restaurang och inte bara utspisas i en matsal då de i
regel inte har något alternativ att välja på. Samma sak bör skolrestaurangerna erbjuda sådan
mat och miljö att barnen/ungdomarna uppskattar stunden där. Samtidigt kan inte våra kök
tillaga 100-tals anpassade rätter per dag. Skolan ska endast ge elever med visade medicinska
eller religiösa skäl anpassad mat, samt ett vegetariskt alternativ.

BUS-nämnd
Alla barn har rätt till en likvärdig skola och förskola. Karlshamn har alarmerande skolresultat
vilket är ett stort hot mot Karlshamns utveckling och inte minst ett svek mot de enskilda
eleverna. Därför är det viktigt att skolan har höga förväntningar på eleven och utgår från att
hon/han kan nå skolans utbildningsmål. Detta förutsätter att varje elev blir sedd, får
uppmuntran och stöd i sina studier. Andelen elever med godkända betyg måste öka
dramatiskt.
Både lärare och elever lever i en föränderlig värld med nya utmaningar varje dag, därför är det
viktigt med kompetensutveckling för lärarna. I den tuffa ekonomiska situation skolan befunnit
sig i de senaste åren har detta blivit eftersatt. Vi behöver också avlasta lärarna administrativa
och andra arbetsuppgifter som stjäl tid från deras huvuduppdrag; den lärarledda
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undervisningen. Detta kan ske genom att anställa lärarassistenter på våra skolor. Att satsa på
arbetsmiljön för lärarna bör leda till färre uppsägningar. Lägre läraromsättning ger ökad
stabilitet för eleverna, ett steg för bättre resultat i våra skolor.
Vi vill förorda att man inför socialt arbete i undervisningen. Denna fråga ligger egentligen på
rektorerna, men vi anser att det kan ge så många mervärden att den är värd att lyfta. Här
menar vi att en viss del av undervisningen kan förläggas på äldreboende, med läsning etc för
de äldre.
Vi vill satsa på det drogförebyggande arbetet i kommunens skolor. Vi vill också göra en
satsning på insatser mot psykisk ohälsa bland våra barn och ungdomar. Alla elever ska ha
tillgång till en kurator och/eller psykolog. Samverkan mellan BUP och Nämnden för Arbete
och Välfärd är nödvändig för att nå framgång.
Resursteamen måste stärkas upp och krafttag tas för att få hemmasittarna till skolan.
Kommunen har ansvar för att erbjuda god barnomsorg. För att möta detta krävs valfrihet,
jämlikhet och kvalité. En modell passar inte alla familjer. Att erbjuda avlastning och stöd
genom en flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden men även en central del för en
politik för fler i arbete. Vi vill se fler alternativ i barnomsorgen. Pedagogisk omsorg är ett
okänt begrepp i Karlshamn. Dagbarnvårdarna är borta från kommunen men kan återuppstå
igen om föräldrar efterfrågar. Vi vill att arbete med skolmorfar/farmor kan utvecklas.
En möjlighet är att uppmuntra dagbarnvårdarna att gemensamt bilda fristående verksamheter.
Ett annat sätt att öppna upp för valfrihet inom skola och omsorg är att alla alternativ
presenteras på lika villkor på kommunens hemsida (Nackamodellen). Här redovisas bl.a.
brukarkundnöjdhet och måluppfyllelse på alla aktiva skolor i kommunen oavsett huvudman.
En viktig del för att ge våra barn goda förutsättningar att lyckas i skolan är förskolan. För att
förstärka förskolan vill vi se över möjligheten att utöka förutsättningarna för utbildning av
personal, antigen till barnskötare eller förskollärare. Vi vill även se språkförskola i
kommunen.
De öppna förskolorna spelar en stor roll för föräldralediga och dagbarnvårdare som genom
denna verksamhet får möta andra vuxna och barn. Barnen får dessutom viktig social träning
genom att möta andra barn i en lite större grupp. Den öppna förskolan är särskilt viktigt stöd
för invandrarföräldrar och ensamstående föräldrar som får möjlighet att knyta kontakter och
bygga nätverk. Därför bör vi verka för öppna förskolor.
En effektiv skolorganisation är förutsättningen för att erbjuda en bra förskola och skola.
Resursfördelningssystem är ett viktigt redskap att fortsätta utveckla. Det är viktigt att
bemanningen följer de faktiska behoven i skola och barnomsorg. En helhetsöversyn av
skolorganisationen i Karlshamn är nödvändig för att få till en god och kostnadseffektiv
organisation. Vi vill även att nybyggnation av skolor och förskolor görs på ett sådant sätt att
anpassning av lokalerna kan ske på ett enkelt sätt när förutsättningarna förändras. Det råder
ett stort investeringsbehov i kommunens skolor och förskolor. Vi påbörjar projektering och
byggstart av Mörrums skola under 2020. Samtidigt är det av största vikt att en
prioriteringsplan upprättas för skolans framtida investeringar.
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Omsorgsnämnd
Omsorgen om gamla och sjuka blir allt mer en ödesfråga. Den kommer att definiera om
Sverige är ett humanistiskt land. Vi står nu inför vägval som kommer att definiera oss i
framtiden.
Genom livet ser vi det som självklart att göra våra egna val vad gäller det som berör oss, allt
från var vi bor, vilken affär vi handlar på till var vi arbetar och vad vi gör på vår semester.
Den valfriheten försvagas kraftigt den dagen vi blir beroende av omsorg i det dagliga livet. Då
finns bara ett alternativ att välja på. Det vill vi förändra för alla de som är beroende av hjälp
och stöd i vardagen. Vi vill öppna upp för olika driftsformer inom kommunens
omsorgsverksamhet. Intraprenader eller fristående resultatenheter bör provas där det är
möjligt. Det finns även mindre enheter som lämpar sig för att lägga ut på entreprenad. Genom
att bland annat införa LOV steg för steg vill vi erbjuda alternativ. Dessutom genom
konkurrensutsättning få fram den ekonomiskt bästa lösningen för kommunen utan att tulla på
kvaliteten. Genom att skapa klara krav på vad ett område skall utföra för att rätt kvalitet skall
uppstå, kan man också jämföra kvalitet kontra kostnad, såsom vi alla göra inför våra
vardagliga inköp. Städning på våra särskilda boenden, ska skötas av separata städteam som
har hand om flera boenden. Genom att frigöra denna verksamhet från de vårdande
undersköterskorna så kan man få fram den bästa lösningen både vad gäller kvalitet och
kostnad. Vi vill börja med att kunna erbjuda hemtjänst av andra leverantörer. Dessa kan
dessutom utföra andra tjänster, samtidigt som de är på plats, än de som ingår i omsorgen. Ofta
tjänster som är berättigade till RUT-avdrag vilket skapar fler arbetstillfällen. Vi vill skapa
ökade möjligheter till privata serviceboenden för att skapa flera alternativ till hur man vill
leva och vilket stöd man behöver. Våra valfrihetsreformer ökar personalens karriär
möjligheter och är viktiga för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Vi vill att kommunen ska bedriva förebyggande verksamhet i form av sociala aktiviteter i nära
samarbete med frivilliga organisationer. Vi inför en "ut och gå-garanti" samt en "välja mat"
garanti för brukarna.
Privata fastighetsägare kallas för information om lagar, regler och erfarenheter om äldres
önskemål om boende. Då kan det snabbt komma att erbjudas ett urval av ställen att kunna bo
på och få den gemenskap och trygghet som de är värda och är i behov av. Vi vill utnyttja de
ideella krafterna som finns mycket bättre Det finns många sätt att vara engagerad i samvaro,
gemenskap, kunskapsutbyte på platser där äldre har möjlighet att samlas eller bor.
Alla dessa förslag gör att Omsorgsförvaltningen ökar kontrollen på kvalitet och kostnader och
erbjuder valfrihet för brukarna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Gymnasieskolan ska vara en plats för kunskapsinhämtning, nyfikenhet och stimulans. Det
förutsätter att skolan har en god arbetsmiljö och duktiga lärare som får ta del av
kompetensutveckling som är grundad på empirisk vetenskap. Vi vill att Vägga gymnasieskola
ska vara bäst på det den gör. Att eleverna erbjuds en utbildning med hög kvalité och att alla
elevers unika möjligheter och förmågor uppmärksammas. Vi vill anpassa gymnasieskolans
utbud till arbetsmarknadens efterfrågan, kvalité är bättre än kvantitet. Det leder också till att
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möjligheterna att få jobb efter studenten ökar och färre ungdomar löper mindre risk att hamna
i utanförskap.
För att minska frånvaron krävs engagerad personal som ser varje elev som en individ och som
brinner för sitt yrke och arbetsplats. Personalen ska vara stolt över att arbeta på kommunens
gymnasieskola, och eleverna ska vara stolta över sin skola. Det kräver ett tydligt ledarskap
och ett omfattande arbete. Administration och det formella ledarskapet bör spetsas och
ledningsorganisationen effektiviseras. Vi ser gärna att en särskild handlingsplan för
Väggaskolan tas fram med kort- och långsiktiga mål. Programutbudet måste anpassas efter en
långsiktigt hållbar ekonomisk ram. God arbetsmiljö, elever med godkända betyg och hög
närvaro, engagerade lärare som uppmuntras och ett varumärke att vara stolta över kan göra
Väggaskolan till Sveriges bästa gymnasieskola.
Vuxenutbildningen får en allt mer central samhällsfunktion. Från att i första hand ha varit den
andra chansen för unga som inte tog sig igenom gymnasiet, till att också vara den första
chansen för de som inte fått den någon annanstans. Båda dessa roller kommer framöver
kombineras med ett växande behov av omställning mitt i livet. Sammantaget kommer
efterfrågan på vuxenutbildning öka i Sverige, samtidigt som resultaten nationellt – inte minst i
SFI – är otillräckliga. Reformer behöver ta sikte på resultat och effektivitet.
Ett exempel är att lägga upphandling åt sidan och anta en LOV-liknande auktorisationsmodell
till vuxenutbildningen. Auktorisation innebär att alla som når upp till i förväg ställda
kvalitetskrav får erbjuda vuxenutbildning mot en fastställd peng. På så sätt undviker man att
fastna i upphandling och får en mer kontinuerlig kvalitetsuppföljning. Flera aktörer möjliggör
ökad individanpassning och specialisering, för att vuxenutbildningen ska kunna passa fler
ännu bättre. Man kan även ersätta utbildningsanordnarna per avklarad verksamhetspoäng (80
procent av ersättningen, succesivt under kursen) istället för ersättning per deltagare, och vid
avklarad kurs med godkänt betyg (20 procent, vid kursens slut). Därtill finns möjlighet att få
en matchningsbonus, om eleven efter examen matchas till ett jobb. Ersättningsmodellen bör
sänka kostnaderna per godkänd elev med tio procent, vilket skedde i Växjö.
Vi vill även se ett närmande mellan vuxenutbildningen och nämnden för arbete och välfärd,
NAV, för att bättre matcha utbildningar för dem som står långt från arbetsmarknaden.
Vi föreslår:
Karlshamn ska inte konkurrera med privata utförare efter Arbetsförmedlingens omställning,
utan fokusera på uppföljning och lokala reformer som tar fler till jobb.
Auktorisation (”frivux”) av anordnare istället för upphandling, och valfrihet för studerande
istället för anvisning, i vuxenutbildningen (inklusive SFI).
Resultatbaserad, inte närvaro- eller tidsbaserad ersättning till anordnare av vuxenutbildning
(inklusive SFI). Matchningsbonus till anordnare för studerande som går till jobb efter avslutad
utbildning.

Kulturnämnd
Konsten och kulturen hjälper oss att förstå oss själva och dem vi möter – hur vi förhåller oss
till vår samtid och hanterar vår framtid. Att kulturen och konsten kan utvecklas fritt utgör
därför grunden för vårt demokratiska samhälle.
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Ett starkt Karlshamn byggs av flera olika delar. Civilsamhället och föreningslivet är
avgörande, inte minst i arbetet för att bryta utanförskap, förbättra integrationen och för att
bidra till ett Sverige som håller ihop. Men det växande utanförskapet präglar även kulturen
och idrotten. När hushåll får mindre marginaler och utanförskapet ökar är det kultur- och
idrottsupplevelser som först prioriteras ner.
Jobben är en av de viktigaste frågorna för Sverige. Inom besöksnäringen skapas flest nya
jobb, och här får inte minst många unga människor sitt allra första jobb. Kulturen och
idrottsrörelsen är motorn i hela denna växande näring. Kulturen måste fredas från politisk
klåfingrighet. Vi står för en övergripande strategi, där kulturpolitikens värde och innehåll
återupprättas. Vi vill underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin
verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till välfärd och social sammanhållning. Det
civila samhällets självständighet behöver stärkas och värnas.
Vi ser med oro på etableringen av den nya dansscenen och befarar undanträngningseffekter
för annan kulturverksamhet både ekonomiskt och lokalmässigt. Vi vill därför avbryta
etableringen av dansscenen i Lokstallarna då kommunens kostnader ser ut att bli mycket
höga.

Teknik- och Fritidsnämnd
Byggandet av träningshallen i Jössa ska om möjligt pausas och inte driftsättas förrän det finns
ekonomiska förutsättningar att göra det utan att kärnverksamheterna eller övrig
fritidsverksamhet i kommunen blir lidande.
Planerna på ett nytt bad i Svängsta pausas till dess ekonomin tillåter investeringen och de
ökade driftskostnaderna.
Drift- och kapitalkostnader för fritidslokaler och anläggningar är en hög kostnad för nämnden.
Samtidigt hyrs dessa ut med mycket subventionerade hyror, föreningar med
ungdomsverksamhet betalar 59 kr per timma oavsett kostnad och oavsett vilka inom
föreningen som använder anläggningen. Nettokostnaden för nämnden är ca 15 miljoner
kronor. En höjning av samtliga taxor för hyra av fritidslokaler och anläggningar med 10%
skulle ge en ökad intäkt på ca 500 000kr.
TFN är trafiknämnd, och med det följer ett ansvar att säkerställa en trygg trafikmiljö.
Rapporter om olagliga körningar bör föranleda nämnden att ex begränsa framkomligheten
nattetid i innerstaden.
Många upplever otrygghet på olika ställen inom kommunen. Bättre belysning, röjning av
döljande buskage och mer folk i rörelse är trygghetsskapande. Träffpunkter som t ex ett
uppfräschat torg kan locka ut folk även efter butikernas stängning.
Att ytterligare stimulera cykeln som färdmedel och öka säkerheten kan göras med små medel.
Vår kommun upplevs som skräpig, både av oss som bor här och av våra gäster. Det måste tas
krafttag mot nedskräpningen. Många aktörer är involverade, men samordningen är bristfällig.
Vi vill se bättre samordning mellan aktörerna och grepp för att involvera allmänheten som ett
första steg mot en ren kommun.
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Vi vill införa en kommunal delningstjänst för inventarier och materiel i kommunen. Detta är
både ett steg mot cirkulär ekonomi men också en markering mot mycket onödigt slöseri.
Vi vill släppa in entreprenörer i Bellevueparken för att utveckla verksamheten.

Byggnadsnämnd
Nämnden har en central roll i arbetet med visionen: Karlshamn 50000. Ett gott bemötande,
återkoppling, snabb och effektiv handläggning är centrala delar i vår tillväxtstrategi. Vi vill
införa en bygglovsgaranti som garanterar bygglovsbeslut inom en vecka när alla handlingar är
inkomna och godkända om detaljplan följs och det i övrigt inte finns några överklaganden
eller anmärkningar.

Nämnden för Arbete och välfärd
Kostnaderna för socialt arbete inom nämnden för arbete och välfärd har ökat kraftigt under ett
antal år. Nu under 2019 har ökningen brutits, och man kan t o m se en minskning. Men inom
vissa områden inom nämndens område ökar fortfarande kostnaderna.
Försörjningsstödet fortsätter öka. Detta är särskilt alarmerande när vi nu kommer in i en
bromsande ekonomi. Vi måste öka ansträngningen för att få fler i jobb. En nyckel i arbetet för
att stötta bidragstagare till egen försörjning är att arbeta nära det lokala näringslivet.
Vi introducerar Karlshamnslinjen, som innebär:
- Arbetslinje för alla. Heltidskrav på motprestation för bidrag och positiv förväntan om
arbetsförmåga.
- Arbetskraft för alla. Individanpassade insatser ger fler redskap att gå från arbetslös till
anställningsklar. En modern vuxenutbildning med resultatbaserad ersättning, krav på eget
ansvar.
-Arbetsmarknad för alla.
- Ge arbetsgivare som tar emot för praktik, arbetsträning eller jobb en personlig kontakt att
höra av sig till med frågor eller vid problem.
Motprestation kan, förutom aktivt arbetssökande, vara deltagande i kompetenshöjande
aktiviteter så som praktik, arbetsträning, språkträning och utbildning.
För nyanlända finns en nationell utbildningsplikt till och med grundskolenivå. Vi vill att den i
Karlshamn utökas till och med gymnasieutbildning, exempelvis en kombinerad
yrkesutbildning med SFI.
Indraget eller reducerat studiebidrag pga frånvaro från gymnasiet ska inte kompenseras med
ökat försörjningsbidrag.
Variationen i utbetalt försörjningsstöd kan inte i alla fall förklaras av skillnader i behov, utan
är handläggarberoende. För att öka rättssäkerheten och samtidigt kraftigt reducera
handläggningskostnaderna bör automatiserad biståndshandläggning snarast införas i
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Karlshamn. Handläggarna ska istället fokusera på att få sökande i passande aktivitet, med
slutmålet arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Vi ska ha nolltolerans mot bidragsfusk! Genom samordning med myndigheter och register,
vilket underlättas av automatiserad handläggning, men även genom hembesök samt
konsekvent polisanmäla samtliga misstänkta bedrägerier minskas risken för fusk.
Vi föreslår:
Det ska löna sig att arbeta i Karlshamn.
Heltidsaktivitet som krav på motprestation för bidrag.
Inför utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare som saknar gymnasialutbildning.
Stöd arbetsgivare som tar emot för praktik, arbetsträning eller jobb med en personlig kontakt
till kommunen, i samverkan med Arbetsförmedlingen
Kompensera inte för indraget studiebidrag.
Automatisera försörjningsbidragshandläggningen
Vi vill se ett närmande mellan vuxenutbildningen och nämnden för Arbete och Välfärd för att
effektivare matcha utbildningar för dem som står långt från arbetsmarknaden.
Trygghet från våld
Våld i nära relationer är kanske ett av de mest intima och svåra uttrycken för ofrihet. Att vara
otrygg i sitt eget hem är en kränkning som har svårt att finna motstycke. Ofta är det kvinnor
som utsätts, inte sällan är det barn som ser. I genomsnitt dödas 13 kvinnor årligen, 2017
anmäldes ca 12 000 misshandelsbrott kopplade till nära relationer. Det skär tvärs igenom
samhället, det sker i utanförskapsområden såväl som i villakvarteren. För de som utsätts är
ofta tröskeln hög och vägen lång till hjälp. Nyckeln är hög tillgänglighet till organisationer
och samhällsaktörer som kan ge trygghet, råd och skydd. Samma gäller för brott som grundar
sig i så kallad hederskultur, en av vår tids största frihets- och jämställdhetsproblem.
Det ska inte gå att ha stora vinstmarginaler på mäns våld mot kvinnor, därför behövs en
upphandling av skyddat boende för de som utsätts för våld i nära relationer. När upphandling
saknas behöver socialtjänsten lägga mycket tid på att hitta platser, kvalitetssäkringen kan bli
lidande och priserna för en enstaka plats blir högre.
Trygghet från våld är så viktigt att det inte kan lämnas utan utveckling. Vi ser möjlighet att få
säkrad kvalitet till bästa pris, att utveckla samarbetet med viktiga aktörer och stärka skyddet
för våldsutsatta. Karlshamn har påbörjat arbetet, men får aldrig luta sig tillbaka.
Vi föreslår:
Ta ett helhetsgrepp om behovet av skyddat boende med en upphandling.
Förstärka teamet som arbetar med våldsproblematik i nära relationer
Upprätta en långsiktig plan mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld
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Funktionsvariationer
Den som har en funktionsvariation ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen genom
utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter sin egen förmåga. Det ska finnas tillgång
till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov i Karlshamn.
En funktionsvariation ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba att bidra
utifrån sin förmåga och för de som på grund av funktionsvariationer inte har möjlighet att
delta i arbetslivet över huvud taget vill vi öka möjligheterna till en meningsfull daglig
sysselsättning utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar.
LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsvariationer stöd som kan
undanröja svårigheter i vardagen. I Karlshamn ska stödet syfta till att hjälpa människor att i så
stor utsträckning som möjligt leva friare och mer självständiga liv. LSS har inneburit ökad
valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många människor.
Vi föreslår:
Den som behöver det ska i större utsträckning ges möjlighet att välja och ha inflytande över
vem som ska utföra vård-, rehabiliterings-, och stödinsatser, liksom utformningen av dessa
insatser.
Den som är i behov av vård, stöd eller service ska få större inflytande över sin situation.
Utbudet av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel behöver bli mer varierat och
anpassat till de individuella behov som finns.

Investeringar
Karlshamns investeringsvolym måste anpassas till rådande ekonomiska läge och till
kommunens möjligheter att arbeta upp investeringsbudgeten. Kommunen måste i första hand
alltid prioritera investeringar som ger minskade driftskostnader eller andra effektiviseringar.
Kravet på konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation halveras till 0,5% av den totala
investeringen.

Klimat, Miljö och Hållbar utveckling
Klimatförändringar är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem med effekter både på global
och lokal nivå. Globala mål behöver omsättas i handling på lokal nivå. En förutsättning att nå
framgång är att prioritera och fokusera. För innevarande period lägger moderaterna i
Karlshamn fokus på klimatutmaningarna. Tillväxt är bra för miljön. För att kunna bygga
vidare för ett hållbart samhälle som tar ansvar för både klimat, miljö och välfärd krävs
tillväxt. Tillväxt skapar resurser samt förutsättningar för innovationer och investeringar för ett
effektivt miljöarbete. Därför är fler jobb och fler företag bra för miljön. Varje verksamhet har
eget ansvar för sitt miljö- och klimatarbete. I kommunens verksamhet gäller det t ex varje
nämnd och kommunalt bolag. Vi har redan kommit en bit på väg med förnybar el, fjärrvärme,
fjärrkyla, biogas av sopor, minska matsvinn mm. Men det behövs mer i resan mot en cirkulär
ekonomi. Vårt förslag om en kommunal delningstjänst för inventarier och materiel är ett steg i
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den riktningen samtidigt som de sparar pengar. Politiker vet inte bäst. Den samlade
innovationskraften hos oss som bor och är verksamma i Karlshamns kommun är mycket stor.
Det är politikens uppgift att sätta upp mål, skapa förutsättningar för positiv förändring och
uppmuntra till goda idéer och gärningar. Vi vill mobilisera den innovationskraft som finns i
Karlshamns kommun.
Alla kommuninnevånare och verksamma personer i Karlshamns kommun inbjuds att komma
med förslag till åtgärder som varaktigt minskar klimatbelastningen i Karlshamns kommuns
verksamhet. Effekterna ska stödja klimatmålen och effekterna ska utvärderas. Vid all
planering och genomförande av verksamhet är det viktigt att vi tar hänsyn till eventuell
miljöpåverkan. Detta skall gälla både internt och externt för att minska miljöeffekterna. Det
behövs en ny uppdaterad miljöstrategi som genomsyrar allt underhåll, drift och nyproduktion.
En ny uppdaterad miljöstrategi ska enligt oss i Karlshamnsoppositionen sträva mot att
Karlshamn år 2040 skall vara i huvudsak klimatneutralt. Detta ska följas upp i ett årligt
miljöbokslut.

UPPDRAG TILL NÄMNDER, STYRELSEN OCH BOLAGEN 2020
Vi vill att Karlshamn ska fortsätta att växa och utvecklas. Den närmsta framtiden ser vi
mycket stora utmaningar framför oss som måste mötas med ett tydligt ledarskap från
politiken. Kommunens verksamheter och bolag måste fokusera på flexibilitet, samarbete och
helhetssyn. Det krävs och förutsätts att alla nämnder strikt håller sina budgetramar.
Vi ger därför följande styrsignaler till Nämnder, Styrelse och Bolag:
KOMMUNSTYRELSEN ska
-

Särskilt bevaka nämndernas budgetdisciplin och resultatuppföljning
Utveckla metoder för bättre medborgarservice och inflytande
Skapa förutsättningar för företagande och arbete
Analysera resultat och styrsystem och utifrån analysen föreslå strategier och åtgärder
Strategiskt arbeta med att minska sjuktalen i Karlshamns kommun
Göra en översyn av fastigheter, produktionsskog och mark som kommunen kan sälja

NÄMNDEN FÖR BARN, UNGDOM OCH SKOLA ska
-

Skapa förutsättningar så att samtliga barn och ungdomar når kunskapskraven
Arbeta med attraktiviteten på Karlshamns samtliga förskolor och skolor oavsett
huvudman.
Stärka skolorna och förskolorna för bättre integration, bygga nätverk och socialt
umgänge
Verka för en mer flexibel skola med utökad fritidsverksamhet
Förbättra och intensifiera arbetet med elevhälsan och mot psykisk ohälsa
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NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH VÄLFÄRD ska
-

Arbeta enligt Karlshamnslinjen
Aktivt arbeta förebyggande för minskning av droganvändning i alla åldersgrupper med
särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna
Förstärka arbetet mot våld i nära relationer
Öka möjligheten inom LSS att välja och ha inflytande över sin livssituation

GYMNASIE OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN ska
-

Anpassa utbudet av program på Vägga utefter givna budgetramar
Verka för att fler aktörer erbjuder SFI
Organisera verksamheten så att det lokala arbetslivets behov av utbildad personal
tillgodoses
Stärka skolorna för bättre integration, bygga nätverk och socialt umgänge
Organisera läxhjälp på gymnasiet i större utsträckning
Öka attraktiviteten för Karlshamns gymnasieskolor för ungdomar boende utanför
Karlshamns kommun.

OMSORGSNÄMNDEN ska
-

Öppna för fler karriärmöjligheter inom vård och omsorg
Införa en ut och gå-garanti samt en välja mat-garanti
Upphandla alternativa driftsformer
Verka för att införa LOV

BYGGNADSNÄMNDEN ska
-

Uppdatera detaljplaner för att utöka byggrätter

-

Garantera bygglovsbeslut inom en vecka när alla handlingar är inkomna och godkända
samt att detaljplan följs och det i övrigt inte finns några överklaganden eller
anmärkningar.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ska
-

Aktivt utveckla verksamheten ur huvudmännens perspektiv

TEKNIK OCH FRITIDSNÄMNDEN ska
-

Överföra delar av drift av anläggningar till föreningslivets regi
Samarbeta med föreningslivet kring drogförebyggande verksamhet
Aktivt arbeta för att öka cyklandet i kommunen
Verka för att i samråd med näringslivet utveckla våra småbåtshamnar
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KULTURNÄMNDEN ska
-

Verka för att olika kulturella evenemang också ska försiggå i orter utanför centralorten
Stärka förutsättningarna för ett medskapande kulturliv

STADSVAPNET I KARLSHAMN AB ska
-

Utveckla samarbete och helhetssyn inom koncernen och övriga delar av kommunens
verksamhet
Vara en aktiv del av kommunens strategiska utvecklings- och effektiviseringsarbete
Ta ansvar för att optimera koncernens resultat och samhällsnytta

KARLSHAMNSFASTIGHETER AB ska
-

Utveckla en hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning
Utarbeta en plan för att på sikt uppnå ett nollresultat
Sälja av fastigheter där det bedrivs kommersiell verksamhet

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB ska
-

Vara motorn i kommunens nyproduktion av bostäder
Sträva efter en balanserad marknadsposition

KARLSHAMN ENERGI AB ska
-

Öka tillgången till fibernät för medborgare och arbetsställen
Vara ledande i kommunens omställning mot en klimatneutral kommun 2040
Strategiskt arbeta för att säkra Karlshamns vattenförsörjning
Tillhandahålla infrastruktur för etablering av nya verksamheter och tillväxt inom
kommunen

KARLSHAMNS HAMN AB ska
-

Öka avkastningen
Säkerställa färjetrafik för framtiden
Vara en motor i utvecklingen av Stilleryds industriområde

KREATIVUM ska
-

Vara ledande i regionen för ökat intresse av naturvetenskap och teknik för barn,
ungdomar och lärare
Utveckla och modernisera verksamheten
Engagera externa intressenter och få in fler delägare
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Budgetförutsättningar
Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas
enligt Sveriges kommuner och landstings anvisningar och budgeten grundar sig på prognos
lämnad enligt SKL cirkulär 19:21, 190502.
Skatter och bidrag ökar 2020 med cirka 42 mnkr jämfört med 2019. För 2021 och 2022 ökar
skatter och bidrag med 45 mnkr respektive 63 mnkr.
Löner och prisutveckling Under 2019 beräknas lönerna att öka med 3,0 % och under 2020
med 3,2 %. Arbetsgivaravgifterna för 2020 har antagits till 40,15 % (2019 = 39,15 %). För
åren 2021-2022 beräknas lönerna fortsätta öka med 3,2 % respektive 2,9 %. Kompensation
kan ske för kapitalkostnader och löneökningar. Nämnderna kompenseras inte för beräknade
prisökningar 2020. För planåren 2021-2022 beräknas heller ingen kompensation.
För att åstadkomma en jämförbarhet även för planåren 2021 och 2022 har prognosen gällande
skatteintäkter ökats med de tillväxttal som Sveriges kommuner och landsting utgått från i sin
prognos cirkulär 19:21, 190502.
Pensionshantering, pensionskostnader Pensionskostnaden inkl. löneskatt har budgeterats
enligt KPA:s senaste beräkning som gjordes 2018-12-15. Kommunens totala
pensionskostnader inkl löneskatt för 2019 är 119 mnkr. Pensionskostnaden kommer att öka
med ca 18 mnkr för perioden till och med år 2022.
Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda.
Befolkningsutveckling Befolkningsprognosen baseras på utfallet 2018-12-31 med prognos till
2028. Prognosen för 2019 visar på en ökning med 117 personer under året där den största
ökningen beror på inrikes flyttningsöverskott men också ett invandringsöverskott. De följande
åren beräknas en ökning av befolkningen med i snitt 132 personer per år. Under
prognosperioden fram till 2028 beräknas Karlshamns befolkning öka med 1 191 personer.

Satsningar
Vår budget är en nettobudget och det finns inkomstförstärkningar, försäljningar,
effektiviseringar och besparingar kombinerat med ett antal angelägna satsningar som vi skapat
utrymme för i vår budget. Inom BUS satsar vi 1,35 mkr på Lärarassistenter, 1,5 mkr på
Resursteam och 1,5 mkr på Elevhälsa och 4,5 mkr på personalsatsningar. Inom Omsorgen
satsar vi 4 mkr på kvalitetshöjande åtgärder. Inom Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
avsätter vi 4 mkr till en omställningsbuffert. Inom Arbete och välfärd avsätter vi 2 mkr för
arbetet mot våld i nära relationer och hedersvåld och 2 mkr i ramförstärkning. Totalt finns
satsningar i vår budget för 20,85 miljoner kr.
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Driftbudget
Nettokostnader, tkr

Resultat

-169 000
-616 000
-171 000
-27 000
-104 000
-6 000
-467 000
-380 000
-1 946 000

Budget
Koalition
2020
-2 291
-3 192
0
-1 427
-175 779
-585 563
-153 549
-25 050
-81 820
-6 241
-443 522
-357 937
-1 836 371

1 850 498

1 856 065

1 860 415

4 350

-110 000

19 694

26 957

-7 263

2018
Kommunfullmäktige *
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse
BUS-nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknik- och Fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnden för Arbete och Välfärd
Summa nämnder

-6 000

Summa finansförvaltning
Totalt

Budget
Opposition Differans
2020
-2 291
0
-3 192
0
0
0
-1 427
0
-164 781 -10 998
-591 648
6 085
-154 049
500
-24 050
-1 000
-81 320
-500
-6 241
0
-445 522
2 000
-358 937
1 000
-1 833 458
-2 913

* Redovisat i Bokslut 2018 som Kommunfullmäktige inklusive övriga nämnder

Investeringsbudget
Nettokostnader, tkr

Totala investeringar

Budget
Budget
Koalition
Opposition
2020
2020
250 000
200 000

Magnus Gärdebring

Britt Jämstorp

Bodil Ericsson

Moderaterna

Kristdemokraterna

Liberalerna
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1 INLEDNING
Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en sammanslutning av
tusentals människor som arbetar tillsammans för det målet över hela Sverige på många olika
sätt: på torget, i bostadsområdena, i kommunen och riksdagen.
Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta
bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är därför vi med
stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.
Vi arbetar mot rasismen på nätet. Vi tar kampen för trygga arbeten. I varje kommun där vi får
inflytande satsar vi för att få bort ungdomsarbetslösheten och ser till att skattepengarna går
till välfärden istället för till riskkapitalbolag.
Vi finns överallt där det finns människor som arbetar för rättvisa. Vi vill inte bara se en bättre
värld – vi gör något för att komma dit också.
Välfärd istället för vinster – Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Vi tycker att
varje skattekrona ska användas där den behövs bäst. Det betyder att vi gärna betalar skatt
till verksamhet, men inte till riskkapitalbolag med bankkonton på Jersey.
Bra jobb åt alla – Vänsterpartiet tycker att ökad sysselsättning ska vara målet för den
ekonomiska politiken. Vi vill sätta fler i arbete. Vi vill investera där behoven finns. Det betyder
mer pengar till välfärd, infrastruktur och klimatsatsningar.
Klimatet är vår tids ödesfråga – Vänsterpartiet tar klimatkrisen på allvar. Vi menar att vi
måste agera mot utsläppen nu, för imorgon kan det vara försent. Vi vill skärpa
utsläppsmålen och se till att Sverige tar ett större ansvar.
Rättvisa och feminism – Vänsterpartiet är den viktigaste feministiska kraften i riksdagen. Vi
är trötta på att kvinnor ska göra hela hemarbetet och dessutom få sämre löner och karriärer.
Vi tycker att kvinnor ska ha hela lönen och halva makten.
Alla människor är lika mycket värda – Vänsterpartiet står för en generös och human
flyktingpolitik. Vi vägrar anpassa oss till rasism och främlingsfientlighet. Vi anser att alla
människor har rätt till liv i fred och frihet, och att alla som lever här i Sverige är lika mycket
värda.
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2 NÅGRA AV VÅRA VISIONER
I Vänsterpartiets Karlshamn finns det bostäder åt alla – hyresrätter som även pensionärer
och ungdomar har råd att bo i. Lägenheterna finns utspridda över kommunens alla delar som
har byggts på olika ställen - uppblandat i villaområden, genom förtätning av innerstaden och
i nyprojekterade bostadsområden.
I Vänsterpartiets Karlshamn är det lätt och bekvämt att resa med den utökade och avgiftsfria
kollektivtrafiken som täcker alla kommundelar. Allt fler kommuninnevånare ställer bilen och
tar bussen eller cykeln in till centrum. Ett centrum som är anpassat för människor i första
hand. Karlshamn går emot trenden med stora köpcentra i ytterområdena och har i stället
aktivt arbetat för att bevara och utveckla stadens centrum med dess unika blandning av
affärer och levande torghandel. Här har vi en miljö som gynnar affärsidkarna, turismen och
inte minst kommuninnevånarna. Torget är Karlshamnsbornas vardagsrum. Här umgås vi i en
vacker och ändamålsenlig miljö med gott om sittplatser, levande träd med en levande
torghandel och serveringar. Bilar parkerar vi utanför stadskärnan, kanske på en stor
parkeringsplats utanför Hinsetunneln. Därefter kliver vi på en liten fossilfri pendelbuss som
kontinuerligt rör sig efter en rutt mellan denna, torget och resecentrum. Om vi nu inte som
allt fler gör – väljer cykeln. Karlshamn är nämligen Sveriges cykelkommun. Kommunen har
vidtagit många åtgärder för att underlätta för invånarna att välja cykel som det huvudsakliga
transportmedlet. Det har byggts ut och investerats i säkra cykelbanor som är åtskilda från
biltrafiken. Cykelintresset bland kommuninnevånarna har succesivt ökat och i takt med detta
så har det byggts säkra och skyddade cykelparkeringar vid resecentrum och andra
strategiska platser i kommunen. Det finns också ett antal pumpar utplacerade på olika
platser i kommunen.
I Vänsterpartiets Karlshamn finns det boende för de äldre med olika skiftande behov av vård
och omsorg. Allt ifrån egna boenden med rimliga hyror, gruppboenden med möjlighet till
service, hjälp och gemenskap. I kommunen finns det även boenden för de med större
hjälpbehov. Gemensamt för dessa olika inrättningar är att de anställda jobbar sextimmars
arbetsdag med anständiga löner. Delade turer hör det förgångna till. De har dessutom fria
arbetskläder och dusch- och omklädningsmöjligheter på sina arbetsplatser och de är stolta
över sina jobb.
I Vänsterpartiets Karlshamn går barnen i trygga kommunala skolor med hög lärartäthet.
Läxor i den mån de verkligen behövs görs i skolan med stöd och ledning av kunniga och
engagerade lärare. Barnen äter lokalt och ekologiskt producerad skolmat och det serveras
frukt och mellanmål under skoldagen. Utöver lärarna så finns det även andra vuxna skolvärdar, vaktmästare m.fl. i barnens miljö som en extra trygghet.
I Vänsterpartiets Karlshamn så ligger det ett nybyggt kulturhus på östra piren. I byggnaden
finns ett välfungerande bibliotek i rymliga lokaler, det finns samlingslokaler och möjligheter
för utställningar, framträdanden av olika slag och filmvisning.
I Vänsterpartiets Karlshamn har hamnverksamheten med tillhörande logistikcentra vuxit till
sydöstra Sveriges största. Efterfrågan på miljövänliga transporter med tåg- och fartygstrafik
ökar och Karlshamn följer självklart med i denna utveckling. Sydostlänken så väl som
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tåglinjen genom länet är dubbelspårig vilket gör att Blekingeborna snabbt och enkelt kan
pendla mellan bostad och arbetsplats.
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3 BUDGETEN, DET HÄR VILL VI SATSA PÅ
3.1

Kommunen som arbetsgivare

Vänsterpartiet vill att kommunen skall sträva efter att vara ett föredöme i rollen som
arbetsgivare och när det gäller kravställning vid upphandling av varor och tjänster. Vi anser
att en av de viktigaste frågorna på den svenska arbetsmarknaden just nu är frågan om rätten
till fast arbete. Visstidsanställningar i olika former är omfattande och skapar osäkerhet och
otrygghet för anställda samt sämre kvalitet i verksamheten. Det är inte bara på den privata
arbetsmarknaden som det är vanligt förekommande med visstider och osäkra anställningar.
Det gäller tyvärr också i Karlshamns kommun. Vi vill minska visstidsarbetet i kommunen och
istället erbjuda tillsvidareanställningar. Det är dags att Karlshamns kommun blir föredöme på
arbetsmarknaden. Vi vill inte ha människor som sitter hemma och väntar på ett telefonsamtal
eller SMS-besked om de ska arbeta idag eller inte. Kommunen skall också erbjuda rätt till
heltid för sina anställda.
Vänsterpartiet säger även nej till delad dag – Arbetstiden skall vara sammanhållen. Vi anser
att kommunen som arbetsgivare skall vara ett föredöme och därför vill vi avskaffa delad
arbetsdag. Vi vill börja med att ta bort delade turer inom hemtjänsten.
Krav på trygga anställningar med anständiga anställningsvillkor skall även gälla kommunens
leverantörer i samband med upphandlingar.
Vidare bör kommunen satsa på att utbilda och medvetandegöra sin personal i att förstå
genusperspektiv och HBTQ frågor.
Sex timmars arbetsdag – Fast anställning ska vara normen på svensk arbetsmarknad.
Rätten till fast anställning ska stärkas genom förbättringar i LAS. Arbetsgivaravgiften bör
ändras så att visstidsanställning blir dyrare än tillsvidareanställning. Vänsterpartiet vill arbeta
för en arbetstidsförkortning som på sikt ska resultera i sex timmars arbetsdag.
Nej till privatisering – Välfärd och kommunal verksamhet ska inte drivas av aktörer som gör
det för att tjäna pengar. Genom att driva skolor, äldreomsorgen m.m. offentligt kan
resurserna gå till att göra verksamheten bättre. Detta gynnar unga och äldre
kommuninvånare samt de anställda, istället för att pengarna försvinner iväg till företagens
ägare.
Vi säger därför nej till LOV - lagen om valfrihetssystem. Vården skall inte vara en kassako för
vårdföretagen - vi säger nej till vinster i välfärden.
Vänsterpartiet är också starkt emot utförsäljning av kommunal egendom. Kommunens
fastigheter och anläggningar ägs gemensamt av kommuninnevånarna och skall inte reas ut
till privata aktörer. Det kommunala bostadsbolaget bör inneha ett tillräckligt bestånd av
hyreslägenheter så att bostadsbrist aldrig uppstår.
Vänsterpartiet vill införa Vita Jobb-modellen vid kommunala upphandlingar i Karlshamn.
Detta bygger på samverkan mellan kommunen och fackliga organisationer. Kommunen
ställer upp krav på leverantörerna, medan facken bidrar till att kontrollera att villkoren
verkligen respekteras. Det här är ett konkret sätt att bekämpa ekonomisk brottslighet och
social dumpning på den svenska arbetsmarknaden. Det skulle göra enorm skillnad för
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villkoren i exempelvis städfirmor, byggföretag och taxibolag om den här modellen
tillämpades vid alla upphandlingar

3.2 Satsningar i skolan
Frukost i skolan – En mätt elev presterar bättre än en hungrig elev. Många barn och
ungdomar äter ingen frukost hemma. Att servera frukost i skolan är ett sätt att ge alla elever
goda förutsättningar att orka hela skoldagen. Dessutom har de mer sällan huvudvärk, känner
sig mer sällan illamående och har mer sällan ont i magen i skolan jämfört med dem som har
dåliga frukostvanor.
Frukt som mellanmål – Ett problem i skolan är att man ibland har tidig lunch och slutar sent
på eftermiddagen, då går blodsockret ner och då hägrar godis och läsk från skolan kiosk
eller närliggande kiosker. Vi föreslår istället att man erbjuder varje elev en frukt som kan ätas
under eftermiddagen.
Närproducerad och ekologisk skolmat – Det diskuteras närproducerad mat, dvs. lokalt
producerad. Mat som åker land och rike runt vill vi undvika. Diskussionen berör ofta
upphandlingsregler. Man kan ställa villkor som inte har med pris att göra utan att det
ekologiska avtrycket görs till ett minimum. Begreppet innebär också att se till att maten lagas
inom respektive skolkök. Kommunens upphandlingsrutiner ses över för att underlätta för
lokala leverantörer. Detta skulle gynna kvaliteten, miljön och lokala producenter.
Skola i skolan – Med det menar vi att kunskapsnivå och betyg skall inte bero på vilka
föräldrar eleven råkat födas med. Undervisningen bör organiseras på så sätt huvuddelen av
skolarbetet skall kunna utföras i skolan.
Kill- och tjejgrupper – Ungdomar i högstadieåldern känner sig ofta vilsna, otrygga och
osäkra på sin väg in i vuxenvärlden. Skolan bör på olika sätt hjälpa ungdomarna i att hitta sin
identitet och att landa i sina värderingar. Saker som manlighet, kvinnlighet, sexualitet, våld,
kärlek, känslor med mera behöver beröras på ett sätt som ungdomar kan ta till sig. Ett sätt är
att jobba med kill- och tjejgrupper (liknande projekt har genomförts, bland annat med hjälp av
RFSU på olika håll i landet) där ungdomarna erbjuds att i lämpliga grupper diskutera,
samtala och genomföra olika övningar. Syftet skall vara att skapa trygghet för ungdomarna
samt öka förståelsen för alla människors lika värde och att skapa jämlikhet mellan kvinnor
och män.
För tjejer vill vi långsiktigt att alla tjejer i grundskolans senare del (åk 7-9) ska erbjudas
utbildning i feministiskt självförsvar, men i ett första steg vill vi erbjuda tjejerna i gymnasiet
feministiskt självförsvar.
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3.3 Folkhälsa
Idrott och motion för alla – Spontan idrott och vardagsmotion är en viktig del i att uppnå en
bra folkhälsa. Därför skall man satsa på att upprätthålla god kvalitet av motionsspår,
motionsanläggningar och friluftsområden samt bygga fler spontanidrottsplatser.
Sveriges cykelkommun – Det finns ett behov av att binda ihop befintliga gång- och
cykelvägar så att man som gående/cyklande inte behöver befinna sig på en hårt trafikerad
väg för att komma till nästa del av ett gång- och cykelstråk. Många cykelbanor behöver även
ses över bland annat när det gäller säkerhet vid passager av korsande vägar. Vidare så
behövs det satsningar för att bygga ut nätet av cykelvägar samt underhåll av befintliga
cykelvägar för att främja cykelåkandet. Vi vill även på olika sätt underlätta för kommunens
invånare att använda cykeln som det dagliga transportmedlet. Ett sätt att få fler att ta cykeln
kan vara att kommunen inför ett system med cykelutlåning. Vänsterpartiet vill att ett första
steg kan vara att se över möjligheten med att införa ett sådant system. Andra åtgärder kan
vara att installera fler pumpar samt att arrangera möjligheter för säker parkering av cyklar.
Målet skall av folkhälso- och miljöskäl vara att Karlshamn skall bli Sveriges främsta
cykelkommun.
Friskvård – Kommunen skall också vara ett gott föredöme för friskvård genom att erbjuda
förebyggande hälsovård för sina anställda. Det skall finnas enklare och utökade möjligheter
att via arbetsgivaren (kommunen) komma i kontakt tex företagssköterska och sjukgymnast.
Barn- och ungdomsverksamhet – Att öka föreningsstödet till barn- och
ungdomsverksamhet är också ett led i att kommunen agerar och inte bara pratar om ökad
folkhälsa. Ökat stöd till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet är även ett viktigt led i
att öka integrationen bland nyanlända. Kommunen behöver satsa resurser på att bygga och
utveckla föreningslokaler för idrottsverksamheter. Kommunen behöver även medverka till att
utveckla idrottsbiblioteket. En möjlighet för barn och ungdomar att kunna låna utrustning och
redskap för att prova på idrottsaktiviteter de annars kanske inte har råd till.

3.4 Att leva och bo i Karlshamn
Miljö – Vi vill att kommunen tillsammans med sina helägda bolag skall utöka användningen
av förnyelsebara energikällor som t ex vindkraft och solceller.
Möjligheten att installera solceller på taken vid all nybyggnation och renovering skall alltid
beaktas. När man planerar nybyggnation av bostäder skall man också beakta möjligheten att
ansluta dessa till fjärrvärmenätet. Vid nyproduktion skall miljörum med bra
återvinningsmöjligheter byggas. I alla kommunala verksamheter skall i första hand lokala
producenter och produkter nyttjas.
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Kollektivtrafik – Det är viktigt med en attraktiv kollektivtrafik. Därför driver Vänsterpartiet
införandet av avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen med energisnåla bussar och tidtabeller
som är anpassade efter resenärernas behov. Ett ökat kollektivt resande gynnar miljön,
utvecklar landsbygden och har väldigt stora sociala fördelar, inte minst för äldre och
skolungdomar.
Funktionsnedsättning – vems ansvar är det? Vi blir bättre på att göra lokaler tillgängliga.
Däremot har vi långt kvar för att uppfylla FN:s konvention för personer med
funktionsnedsättning. Vi vill att kompetensen i frågan utvecklas. För ett verkligt inflytande i
de funktionsnedsattas val och möjligheter ska vi prata med dem om deras behov inte bara
om dem.
Guldkantstimmar inom äldreomsorgen – Äldreomsorg är inte bara boende och hjälp med
mat. Vänsterpartiet föreslår att de som bor på äldreboenden erbjuds guldkantstimmar i
genomförandeplanen. Det ska vara timmar då man får använda personalens hjälp till det
man själv önskar t.ex. att få tid att minnas, att bläddra i ett album, ta en promenad. Detta är
även ett utmärkt sätt att engagera personer som annars hamnar utanför arbetsmarknaden
och blir beroende av andra försörjningsformer. Lyckade exempel på detta arbetssätt finns i
kommunen och bör utvecklas vidare.
Boende – Karlshamns kommun har många förutsättningar för att utveckla ett attraktivt
boende för invånare och de som av olika anledningar söker sig till kommunen. Efterfrågan av
hyresrätter överstiger dock tillgången och Vänsterpartiet vill att kommunen snarast utreder
och startar projekt för att investera i skapandet av ekonomiskt attraktiva och funktionella
hyresbostäder åt befintliga och nytillkommande kommuninnevånare. Kommunen skall ha en
bostadsförsörjningsplan som regelbundet uppdateras. Syftet skall vara att kommunen skaffar
sig ett bra beslutsunderlag för att tidigt kunna vidta åtgärder vid strukturella förändringar.
Fritidsgårdar - För många barn och unga är fritidsgårdarna en av de viktigaste platserna i
tillvaron. Fritidsgårdarnas sociala funktion är svår att överskatta, inte minst för de ungdomar
som särskilt behöver det och inte har råd med fritidsaktiviteter som kostar pengar.
Vänsterpartiet vill öka tillgängligheten genom att utöka öppettiderna och öka kvaliteten i
verksamheten vid fritidsgårdar i Kommunen.

3.5 Kultur
Kultur är livskvalitetshöjande – Kultur är ingen lyx. Den är en av människans djupaste
behov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter. Kultur är inte heller främst
en exportindustri - den är till för alla, inte bara några få. Det ska vara lätt att utöva och
uppleva kultur. Ickekommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur
måste bli fler. När vi går in på ett bibliotek ska vi inte vara kunder. Offentliga stöd ska inte
styras av efterfrågan. Kulturpolitiken ska utgå från en helt annan logik. Vårt mål är att
Kulturaktiviteter för barn i Karlshamnskommun ska vara kostnadsfria. Vänsterpartiet vill
därför ge stöd till de aktiva kulturyttringarna i kommunen och särskilt till de som riktar sig till
barn och ungdomar.
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Kulturhuset - Processen för byggandet av ett centralt och ändamålsenligt bibliotek och
kulturhus på östra piren i Karlshamn skall återupptagas.
Kulturhuset skall dock inte hindra utvecklingen av folkbibliotekets filialer i de olika
kommundelarna. Filialbiblioteken är en plats för bokutlåning, men vi vill utveckla dem till
mötesplatser även för andra kulturaktiviteter samt vara en ickekommersiell mötesplats för
föreningar av olika slag. Varje skola ska även ha tillgång till ett skolbibliotek bemannat med
en skolbibliotekarie.
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4 BUDGETEN I SIFFROR
4.1

Driftbudget per nämnd

Driftbudget per nämnd
Nettokostnad (tkr)

Vänsterpartiet

Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse, inkl festival
Nämnd för barn, ungdom o skola
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknik & Fritid

-2 000
-3 000
0
-1 427
-165 000
-604 277
-171 000
-27 000
-104 000

Byggnadsnämnd

-6 000

Omsorgsnämnd
Nämnden för arbete och välfärd
Effektiviseringar
Minskning av sjukfrånvaro

-467 000
-380 000
64 639
10 000

SUMMA NÄMNDER
Finansiering

-1 856 065
1 856 065

RESULTAT
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4.2

Investeringsbudget per nämnd

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2020
Nettoinvestering (tkr)

Kommunstyrelse,
investeringar > 7 mnkr
Kommunstyrelse, inkl festival
Nämnd för barn, ungdom o skola
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd exkl VA
Omsorgsnämnd
Nämnden för arbete och välfärd

Summa nämnder
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karlshamn@vansterpartiet.se

Vänsterpartiet

-200 000
-16 000
-4 000
-4 500
-2 000
-16 000
-3 500
-4 000

-250 000
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Budgetförslag från:
DRIFTBUDGET PER NÄMND 2020
Nettokostnad (tkr)

Vänsterpartiet
KOALITIONEN

Vänsterpartiet

-2 291

-2 000

1

-3 192
0
-1 427
-175 779
-585 563
-153 549
-25 050
-81 820
0
-6 241
0
-443 522
-357 937
0
0

-3 000
0
-1 427
-165 000
-604 277
-171 000
-27 000
-104 000
0
-6 000
0
-467 000
-380 000
64 639
10 000

-1 836 371
1 856 065
19 694

-1 856 065
1 856 065
0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

KOALITIONEN

Vänsterpartiet

Not

0

0

22

0
0
0
-200 000
-5 000
-4 000
-4 500
-1 000
-22 000
0
0
-6 000
-3 500
-4 000
-250 000

0
0
0
-200 000
-5 000
-4 000
-4 500
-1 000
-22 000
0
0
-6 000
-3 500
-4 000
-250 000

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse, inkl festival
Nämnd för barn, ungdom o skola
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknik och Fritid
Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnden för arbete och välfärd
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Björn och Görgen har ordet
Karlshamn, en stad med utmärkande kultur inom både det konstnärliga och de socialt överförda
levnadsmönsterna — där våra levnadsmönster har spelat in på den konstnärliga delen. Folket i
Karlshamn har historiskt haft det tufft samtidigt som de har utvecklat staden till en industristad med
skeppsvarv, tobaksfabriker, ylle- och strumpfabriker, färgeri, stärkelsefabrik, glassfabrik,
såpsjuderier, pappersbruk, garveri, för att nämna några.
Att industrin har påverkat den konstnärliga delen av kulturen i Karlshamn går det inte att ta miste
på; vi har hus och industrier som är som konstverk i sig, arkitekturen bakom dessa industrier kallas
ibland lite skämtsamt för murarglädje då de inte bara skulle vara funktionella utan även vackra.
Karlshamn har också gjort sig känt internationellt, dels genom spriten och Carlshamns punsch,
men även genom blekingegraniten där flertalet av världens mest välkända byggnader och
monument är klädda med granit från Karlshamn. Ett exempel är Empire State building, ett annat är
sockeln till krigsmonumentet US Marine Corps i Washington DC.
Tryggheten har också varit en viktig del i Karlshamn. Redan 1829 skapades det en sjukstuga och
1853 blev det ett distriktslasarett. Detta fortsatte att utvecklas och på 1970-talet hade Karlshamn
bland annat Sveriges främsta vård inom thorax- och hjärtkirurgi och då i ett toppmodernt sjukhus.
Kommunen har tidigare satsat på äldrevård och livskvalitet för de som är äldre, och Karlshamn har
tidigare gjort sig känt för att vara en kommun där man på ålderns höst har kunnat leva i trygghet,
tyvärr är det inte så nu längre...
Allt detta har format våra levnadsmönster och den kultur vi bär med oss; en kultur där vi hjälper
våra medmänniskor och där det är viktigt att göra rätt för sig, en kultur där vi kan arbeta i lag och
lyfta fram varandra i ett jämställt och tryggt samhälle.
Tyvärr är detta på väg att förändras. Istället för att ta lärdom av våra tidigare generationer så väljer
de styrande tillsammans med Moderaterna att satsa på helt andra områden som man tycker känns
rätt för just tillfället, och inte ser vilka långsiktiga konsekvenser som besluten medför. Det har varit
citat såsom: ”Det är inget problem nu och blir det ett problem hanterar vi det då.”
Massinvandringen till kommunen förändrar vårt samhälle på ett radikalt sätt, och kommer få
långtgående konsekvenser. Dels ekonomiskt med bland annat socialbidrag som skjuter i höjden nu
när etableringsstödet från staten minskas, men framförallt kulturellt. Och våra oppositionspartier
står som ansvariga för detta.
Att vi befinner oss i högkonjuktur samtidigt som det är kärva tider för såväl region som för kommun
kan knappast missas. Men situationen är så pass allvarlig att även om det sparas på flertalet
områden så kommer det inte att räcka i kommunen, det kommer ske prioriteringar. I regionen gick
en nästan extrem besparing för Karlshamn igenom där primärvården och akutavdelningen var
hotad genom att påstå att man ville öppna en närakut. Som tur var stoppades denna besparing på
vården i Karlshamn.
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Tillsammans med de extrema besparingar som måste genomföras, och en hög arbetslöshet när vi
kommer in i en lågkonjunktur, kommer detta kunna ha förödande effekter — inte bara ekonomiskt.
Det finns ett utryck som säger att ”tomma händer är djävulens händer”, vilket menar att om man
inte har en uppgift som skola eller arbete så kommer man söka sig till något annat. Det är ett
tomrum som blir större framförallt när man inte är sysselsatt.
Spirituellt ur ett historiskt perspektiv har detta tomrum fyllts av kyrkan, men idag vänder sig allt fler
till att sektlikt prata om klimatförändrigar. Det är dock inte de som sektlikt tror på klimatförändringar
som oroar oss, utan alla de IS-anhängare och fundamentala islamister som utlovar guld och gröna
skogar till de som ansluter till dem. För de som har tomma händer och inte hittar någon mening i
livet kan sådan extremism bli lockande. De med tomma händer kommer se samband och få
gemenskap; en gemenskap där man har en gemensam fiende och där man kommer till ett paradis
om man följer de heliga skrifterna.
Då regeringen inte har gjort något för att stoppa IS-terroristerna från att komma tillbaka till Sverige
så finns dessa bland oss och kan rekrytera helt fritt. De första som rekryterna ger sig på är inte den
moderata muslimen utan de som står utan jobb, utan pengar och saknar flickvän eller fru. Och med
tanke på senaste årens politik så är det ingen brist på att finna folk att rekrytera. Det kommer att
rekryteras infödda svenskar såväl som människor som har invandrat till landet. En av de högsta
ledarna i IS var faktiskt just svensk-norsk. Om man sedan ser till vad som skedde i Syrien, dit
extremister reste för mörda och våldta, så finns det nu 5 600 kända återvända IS-terrorister i
Europa tränade för strid. Karlshamn måste aktivt arbeta emot detta och emot den segregation som
blir allt större. Tryggheten, gemenskapen och tilliten måste stärkas. Detta kan göras på en rad olika
sätt som vi har med i budgetdokumentet, där en viktig del är att införa hjälp för de immigranter som
vill återvända. Kan man inte hitta samhörighet eller mening och inte vill bli en del av samhället så
måste man få hjälp innan destruktiva krafter träder in.
Trygghet att kunna gå ut, och trygghet i att få ett gott bemötandet från såväl skola som på
äldreboende gör att kommunen blir attraktiv att bo i. Detta måste upprätthållas och kan inte sparas
på ett sådant sätt att förtroendet försvinner.
I vår budget sparar vi på all segregerande mångkultur,
oavsett om det är i skolan, kulturen eller vården. Detta
måste till för att vi än en gång skall få ett samhälle som
håller ihop.
Björn T Nurhadi & Görgen Lennarthsson
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Sammanfattning av några viktiga förändringar
•

En utvärdering och analys av SFI:s nuvarande verksamhet ska genomföras i syfte att säkerställa att den
är ändamålsenlig för alla elever oavsett ursprungsland. Samt utreda ett samarbete med vuxenskolan om
de kan ta över eller bidra till att stärka SFI.

•

Införa hjälp för immigranter som vill återvända till hemlandet.

•

Införa förbud mot tiggeri.

•

Kameraövervakning vid samhällsnyttiga skyddsobjekt samt torg och utsatta platser.

•

Utreda möjligheten att förändra kosten i den kommunala verksamheten.

•

Stoppa alla utbetalningar till föreningar som diskriminerar, exempelvis p g a ursprung, religion, kön,
sexuell läggning eller hudfärg.

•

Utreda om möjligheten till screening av MRB inom omsorgen för att hindra spridning.

•

Utökad bevakning av högstadie- och gymnasieskolan.

•

Ramförstärkning för att bl a höja kunskaperna hos eleverna.

•

Aktivt motverka våld, mobbing, sexuella trakasserier, svenskfientlighet och andra etniska samt religiösa
motsättningar.

•

Gymnasieutbildning skall erbjudas i den utsträckning det krävs av lagen, innebärande att den som
saknar permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd inte ska tillhandahållas utbildningsplats.

•

Konstutsmyckningskravet vid om- och nybyggnation skall avskaffas och beslut om investeringar i
offentlig gestaltning skall istället tas vid varje tillfälle.

•

En översyn skall göras över befintliga regler som avser bidrag, taxor, hyror och avgifter i syfte att skapa
en bättre fördelning av kommunens verksamhetsstöd på fritids- och kulturområdet.

•

Teknik- och fritidsnämnden skall ta fram förslag om hur man bättre kan stödja och samverka med
föreningslivet i syfte att i högre grad stimulera äldre till hälsofrämjande verksamhet.

•

När konst köps in av kommunen skall tidlös och klassisk konst som ger uttryck för, och harmoniserar
med, kommunens historia och lokala identitet samt fysiskt bebyggd miljö; sättas framför utmanande
samtidskonst.

•

Kommunstyrelsen skall utreda vilka rättsliga förutsättningar kommunen har att införa klädpolicy mot
kvinnoförtryck, i syfte att motverka plagg som förknippas med religiösa eller kulturella förväntningar
särskilt riktade mot kvinnor och som genom sin utformning riskerar att kunna utgöra en begränsning av
kvinnors frihet och möjlighet att integrera i samhället. Målsättningen är att en policy skall kunna omfatta
barn och elever i förskola, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och anställda i kommunens
förvaltningar. Detta dels för att motverka segregeringen i samhället men även för att barn, kunder och
andra som kommer i kontakt med vår kommun skall kunna ta del av kommunikation via kroppsspråk,
mimik och tal för optimalt bemötande. Inlärning och förståelse ska möjliggöras.

•

Upphöra med alkoholfester för kommunanställda och se över kommunens alkoholpolicy

•

Införa en godman tjänst från kommunen

•

Införa en skyltpolicy

•

Ge Karlshamns energi i uppgift att utreda om möjlighet att införa biogasanläggning för rötslam från död
havsbotten samt kringutrustning för ändamålet.
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Övergripande och kommunstyrelse
Vision
I Karlshamn ska alla kunna känna sig trygga, oavsett i vilket livsskede man befinner sig i. Om man behöver ringa 112
ska man få hjälp direkt oavsett vilken akut situation det gäller. Skolan ska präglas av gemenskap, kunskap, fakta och
trygghet där nollvision för mobbing, hot och våld skall föreligga. Våra äldre ska kunna känna livskvalitet med allt ifrån
en bra, lagad, närproducerad mat till diverse sociala aktiviteter att delta i. Arbetslösheten ska vara så pass låg att den
som vill ha ett jobb också ska kunna få det. Kommunen ska vara en attraktiv plats att arbeta och bo på och alla
Karlshamnsbor ska kunna känna sig stolta över sin stad. Stadskärnan ska vara lättillgänglig för alla, med säkrare
handikapparkeringar och fler parkeringsmöjligheter.

Trygghet
Tillgängligheten till akut hjälp blir allt sämre. Allt ifrån nerläggning av akuten till polisens omorganisation som gör det
svårare att få hjälp när man behöver det. Problem som man såg på TV under 80-talet i slummens Detroit har nu kommit
till Blekinge och till viss del även Karlshamn. Bilbränder, våldtäkter, misshandel, stölder och andra våldsbrott ökar i
landet. Detta kan i förlängningen leda till att någon utsatt tar lagen i egna händer och detta är i riktning mot ett laglöst land.
Sverigedemokraterna anser därför att det ska införas CCTV-övervakning på de olika platser i staden där folk upplever
otrygghet. Kameraövervakning stoppar inte brotten men kan förhindra att de sker fler gånger då polisen med denna
hjälp kan identifiera och lagföra de kriminella. Fokus måste ligga på att skydda nästa potentiella offer.
Det är inte bara blåljus och våldsförebyggande åtgärder som skapar trygghet, utan även kunskap. Sverigedemokraterna
i Karlshamn har motionerat om att utbilda våra skolungdomar i HLR, LABC, AKUT-testet och hur man agerar vid en
situation där någon med diabetes svimmar. Detta skapar trygghet och, och med kunskaper såsom att kunna känna igen
tidiga symptom på exempelvis stroke kan vi hjälpas åt att rädda fler liv.

Demokrati
Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas principer. Vi är emot
alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk grund. Vi försvarar alla individers grundläggande människovärde och
alla människors rätt till självständighet och demokratisk utveckling.
Vi bekänner oss till den klassiska definitionen av demokrati, där demokratibegreppet inte görs synonymt med de egna
politiska uppfattningarna utan primärt vilar på principerna om att beslut skall fattas enligt majoritetsprincipen, att likhet
inför lagen och allmän och lika rösträtt för medborgare skall råda. Yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet
och rättstrygghet är helt nödvändiga inslag för att medborgare skall kunna och våga informera sig, engagera sig, och
fullt ut utnyttja sin rösträtt i fria och hemliga val. Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss
positiva till fler beslutande folkomröstningar.
Den moderna demokratin har vuxit fram i intim symbios med nationalstaten. Demokrati betyder folkstyre och
Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i
längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder
konsensus kring vilka som ska räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt
eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell
identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och välfungerande
demokrati. All opposition ska beredas samma möjligheter till verksamhet och inte begränsas till av styrets utvalda parti,
då inte alla oppositionspartier bedriver identisk politik. Ett oppositionsparti kan inte företräda sina politiska motståndare
om än flera är i opposition.
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Kommunen som arbetsgivare
Att Karlshamn har en fantastisk miljö med allt från skog i norr till hav i söder, räcker inte alltid för att rekrytera rätt
personal. Attraktiva villkor för kommunens anställda är mycket viktigt för framtida rekryteringar där kommunens största
resurs är vår personal. För att kommunen ska kunna rekrytera och behålla sin personal måste kommunen erbjuda
attraktiva arbetsvillkor, bra löner och förebyggande friskvård med tanke på både fysisk och psykisk ohälsa. Det är av stor
vikt att kommunens medarbetare rör på sig och mår bra, dels för att få ner sjukskrivningar men också för individen. Att
personal ska kunna planera sin vardag med fasta schema och inte behöver ändra sin arbetstid på kort varsel är också
viktigt. Bra löner och bra arbetsvillkor där alla ska få arbeta efter önskad tjänstgöringsgrad är inte omöjligt att uppnå. Vi
vill uppmuntra till innovationer och satsning på forskning i anslutning till kommunens kärnverksamhet.
Sverigedemokraterna anser att kommunen bör drivas mer som ett privat företag där man tydligare utgår från kopplingen
mellan resultat och satsningar på sin värdefullaste tillgång: personalen.

Ett företagsvänligt Karlshamn
Karlshamn ska vara attraktivt för att etablera och driva företag i. Detta har det en gång varit med flera stora företag så som Halda,
väveriet, glassen et c som inte är kvar, men vi har fortfarande Södra, AAK med flera, vilka är våra samhällsmotorer tillsammans
med alla våra mindre företag.
Företag genererar tillväxt, som i sin tur skapar förutsättningar att bygga en attraktiv stad där människor vill bo. Företagen
etablerar sig där det finns kompetens att tillgå och där kommunerna arbetar serviceinriktat. Det ska gå snabbt från att förändra
detaljplan till ett färdigt bygglov. Vi bör utöka andelen anställda inom intäktsbasen vilket ger pengar och arbetstillfällen till
Karlshamn. Detta gör vi via de verksamheter som producerar varor och tjänster till marknader utanför länet och utanför landet.
De genererar intäkter till kommunen, intäkter som också skapar sysselsättning i kommersiell och offentlig service i Karlshamn
och Blekinge. Sverigedemokraterna vill att kommunen jobbar för att komma in på tio-i-topp rankingen av företagsvänliga
kommuner där vi idag ligger uselt på plats 263 (2017). Karlshamn har en högskola med hög klass och kommunen ska nyttja
den kompetens som finns där, så vi kan stimulera högskolan ytterligare så att den blir kvar i Karlshamn. Detta skulle kunna ge en
större win-win situation. Kommunen ska inte använda skattemedel att bjuda vissa utvalda på alkohol. Sammarbete måste
eftersträvas att vara för ömsesidigt vinning av skattebetalare, kommun och företag, utan närvaron av mutor eller
skattefinansierade alkoholfester.

Infrastruktur
Kommunikationer är oerhört viktiga för en kommun och vi i Blekinge är bortglömda av de tidigare regeringarna, oavsett
färg. Vi måste som kommun verka för en motorväg, Sydostlänken, samt järnväg med dubbelspår.
Järnvägen från Karlshamn till Älmhult måste öppnas upp så att människor kan resa och gods kan transporteras.
Detta skulle göra Karlshamn till ett viktigt nav i regionen där järnväg och sjötrafik strålar samman. Hamnområdet har
idag stor potential att utvecklas vilket Sverigedemokraterna ställer sig positiva till, och ser då som en följd av detta
vikten av att få till stånd Sydostlänken som är ett essentiellt villkor för detta. Dessutom måste det till en fördjupad
översyn av säkerheten och underhållet på enskilda vägar.

Några förändringar vi gör:
* Kameraövervakning
* Utreda vilka åtgärder som krävs för Karlshamn ska nå tio-i-topp bland
Sveriges företagsvänliga kommuner.
* Införa hjälp för återvändande immigranter
* Inga pengar för integration — endast för assimilation
* Minskat partistöd med 20 %
* Upphörande med skattefinansierade alkoholfester
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Nämnden för arbete och välfärd
Sverigedemokraterna förespråkar ett föräldraskap där barnet ges rätt till båda sina föräldrar, även efter en uppslitande
skilsmässa. I dag diskrimineras i många fall pappan till barnet/barnen, varför det är av yttersta vikt att barnens rätt till
båda sina föräldrar ses över.
Det kommunala självstyret kan idag ifrågasättas då statliga beslut och lagar trycks ned på kommunal nivå men utan
tilldelning av de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra denna lagstadgade verksamhet. Framförallt märks
detta inom socialförvaltningen som knäar under det utökade uppdraget och det bristande ekonomiska stödet från staten.
Det har även uppstått ett akut rekryteringsproblem vad gäller socionomer. Det utbildas för få och många byter jobb eller
till och med yrke på grund av den höga arbetsbelastningen. Detta är ett problem i alla kommuner som tagit emot stora
mängder asylsökande.
Utövande av hedersrelaterat våld måste på alla vis motverkas. Förekomsten av hedersrelaterat våld måste kartläggas
och kunskap och beprövad erfarenhet kring hur vi hanterar problematiken på bästa sätt måste spridas till alla som
berörs av denna fråga. Man kan fråga sig huruvida socialens arbetssätt i dag är det bästa för barn i riskgruppen som
riskerar att bli bortgifta eller på annat sätt utsätts för hedersrelaterat våld. Vi måste jobba för lika rättigheter för alla barn.
Nämnden för arbete och välfärd kan t ex i samarbete med gymnasienämnden ge information och anordna temadagar i
skolorna där man även undervisar om jämlikhet samt upplyser om faran med religiös radikalisering. Även
socialförvaltningen måste vara aktivt delaktig i arbetet med att förebygga könsstympning av flickor och ej medicinskt
indikerad omskärelse av pojkar.
Nämnden för arbete och välfärd måste våga ställa krav på Migrationsverket att alla individer som kommer till kommunen
och som hävdar att han eller hon är minderårig ska åldersbestämmas. Det har rapporterats från Norge och Finland att
omkring 65 procent av alla påstådda minderåriga i själva verket inte alls var det när ålderstester gjorts (75 procent i
Danmark år 2013). Det finns ingen anledning till att tro att det skulle vara annorlunda med de personer som kommer till
Sverige. Migrationsverket kontrollerar idag i väldigt liten utsträckning åldern på ensamkommande men kommunens
kostnader skulle kunna sänkas ifall man höll fast vid det normala förhållningssättet inom myndighetssverige och såg till
att behandla vuxna som vuxna och barn som barn även i detta sammanhang. Att blanda barn med unga vuxna kan ge
förödande effekter, i allt från tvång till psykisk ohälsa.
Obligatorisk åldersbestämning av ensamkommande barn för att inte få en situation där vuxna bor med barn eller att vi
får vuxna som går tillsammans med barn i grundskolan.
I Karlshamn har vi fortfarande en hel del tiggare, vilket inte är bra. Samtliga är EU-migranter som kommit hit i syfte att
tigga och inte tycks ha haft som huvudsyfte att söka arbete. Dessa personer ska snarast avvisas och sändas tillbaka till
sitt ursprungsland. Kommunen ska satsa på sina kommuninvånare och inte på personer som vistas här illegalt.

Några förändringar vi gör:
* Garanterat sommarjobb för alla ungdomar mellan 16 och 18 år
* En omfördelning för att få fler i arbete
* Införa förbud mot tiggeri
* Motverka hedersrelaterat våld
* Polisanmäla alla som uppger falsk ålder eller falska uppgifter för
att tillskansa sig bidrag eller fördelar de inte har rätt till
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Byggnadsnämnden
Övergripande
Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassat efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen.
Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro,
närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet.
För att staden ska leva är det av största vikt att man kan komma både till och från densamma. Den egna bilen kommer
inom överskådlig tid att stå för flertalet persontransporter inom vår kommun. Med goda parkeringsmöjligheter nära butiker
och andra näringsidkare får vi en levande stad med en levande torghandel och ett brett utbud av varor och tjänster i
staden.
Vi sverigedemokrater vill att man noga överväger varje förändring inom rutstaden med tanke på exploatering av grönytor
och andra typer av förtätningar, samt att så väl gamla som nya fasader och utsmyckningar utförs på ett smakfullt och för
staden karakteristiskt sätt. Staden och inte minst de som bor och verkar i staden behöver dessa små oaser/andningshål.
Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv skall vara en självklar del av samhällsplaneringen. Miljöer som
riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet skall motverkas och förändras. På samma
sätt skall barn- och familjeperspektivet vara genomgående och grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar
och sammanhängande del av stadsbilden.
Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst skall de berörda medborgarnas rätt till insyn och
inflytande vara betydande.
Sverigedemokraterna slår vakt om allemansrätten som har en stor betydelse för medborgarnas livskvalitet och det svenska
friluftslivet. För att bevara det breda folkliga stödet för allemansrätten måste balansen mellan friluftslivets intressen och den
privata äganderätten upprätthållas.
För att Karlshamn ska förbli attraktivt bör nämnden säkerställa en långsiktig produktions-förmåga för byggbar mark och
vattenförsörjning samt bevarande av biologisk mångfald. Vill man som medborgare flytta till Karlshamn och bygga hus här
borde det alltid finnas lediga tomter nära centralorten Karlshamn men även i skärgården och på landsbygden, undantaget
de platser av kultur historiskt värde som t ex Vägga fiskehamn. Detta medför att nämnden måste jobba proaktivt, både med
att detaljplanera bostadsområden samt med infrastruktur. Sverigedemokraterna vill även att byggnadsnämnden ska verka
genom ett inkluderande, mobiliserande och serviceinriktat arbetssätt i samverkan med andra offentliga aktörer, näringsliv,
föreningar, enskilda och andra intressenter. Detta skapar ett bättre arbetsklimat, större tillit och kan innebära att fler företag
väljer att flytta till just Karlshamn. Kommunen måste satsa på företagandet genom att upprätta en strategisk mark- och
exploateringsplan för att kunna ha markreserver att byta med eller bygga på i framtiden. Dock är det viktigt att vi i framtiden
beaktar infrastrukturen vid nybyggnader och räknar realistiskt på antal parkeringsplatser till lägenheter och arbetsplatser. Vi
ser det också som nödvändigt att man tar hänsyn till omgivningen för lastplatser.
Hus och fasader i stadskärnan ska byggas på ett smakfullt och attraktivt sätt som passar in i den befintliga bebyggelsen. Detta betyder
inte att det inte ska byggas utmärkande, utan att det ska vara vågat på ett sätt som passar för Karlshamn. Ett exempel på detta är hur
Växjö just nu bygger nyproducerade lägenheter i klassisk arkitektur efter resultat av både omröstning och medborgardialog. För man
ska kunna ha en levande stadskärna krävs det att man kan ta sig till den, därför är det viktigt med bra parkeringsmöjligheter centralt
samt att vi bibehåller och försöker utveckla torghandeln. Så länge det inte finns bra med parkeringsmöjligheter centralt så måste det
tillåtas mer parkering på torget.
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Skyltpolicy
Det kan låta märkligt med en skyltpolicy, men faktum är
att flera skyltar som utformas gör det för att överrösta
andra skyltar och inte för man ska hitta rätt butik. För att
Karlshamn ska ge ett inbjudande intryck är det därför
viktigt med en skyltpolicy som även gäller skärmar och
annat som sätts upp i reklamsyfte.

Bilden är inte från Karlshamn men ett exempel på hur det
kan se ut när det saknas en skyltpolicy

Energi
Vi sverigedemokrater vill att man redan vid planeringen av nya byggnader tar hänsyn till byggnaders placering,
konstruktion och taklutning, för att i så stor utsträckning som möjligt möjliggöra framtida förändringar för egenförsörjning
med exempelvis regnvatten i toastolen eller utnyttja gråvatten. Detta skulle även möjliggöra lätt installation när man i
framtiden har miljövänliga solpaneler av exempelvis grafen.

Vindkraft
När buller från vindkraftverk mäts tas det ofta inte hänsyn till det amplitudmodulerade ljudet som kan medföra allt ifrån
sömnproblem till andra sjukdomar om man utsätts för det under längre perioder. För att skydda människor och djur ifrån
detta buller som ofta genereras av större vindkraftverk kan man begära att beräkningar på amplitudmodulerat
lågfrekvent ljud, samt infraljud genomförs vid planering av nyetablering av vindkraftverk. De olika bullerljuden bör ses
som ljudföroreningar trotts att man inte kan höra det utan bara påverkas av det.. Testerna kan göras i samband med
MKB. Även LCA bör begäras för att man ska kunna se vilka miljögifter som finns i möllorna då detta kan påverka
kommunen i framtiden.
För flera år sedan var höjden på vindkraftverken i Sverige
sällan över 100 meter. Det var också vid då rådande
omständigheter som de allmänna rekommendationerna om
avstånd till närmaste bebyggelse och bostadsområde på
minst 500 respektive 1 000 meter tillkom. De 500 meterna
syftade till att avståndet till bebyggelse minst skulle vara fem
gånger höjden på det aktuella vindkraftverket. Tiderna har
sedan dess förändras och idag finns verk med totalhöjd på
250 meter. Detta gör att respektavstånd om 500 och 1 000
meter närmast framstår som löjligt.
Sverigedemokraterna anser att respektavstånd om minst 10
gånger totalhöjden av verket till närmaste bebyggelse bör
gälla vilket också bör framgå i kommunens framtida översiktsplan. Detta är någonting som man i Bayern infört
bestämmelser om. Likaså har man i andra länder såsom exempelvis Australien och USA infört betydligt större krav på
minimiavstånd till bebyggelse än vad vi har i Sverige.

Några förändringar vi gör:
* Icke-störande vindkraft
* LCA vid uppförande av ny vindkraft
* Tillgänglighetsvänligt centrum
* Säkerställa byggbar mark
* Uppdra till kommunchefen att ta fram en ny skyltpolicy
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Teknik- och fritidsnämnden
Drift- och servicenämnden ansvarar bland annat för kommunens gator, vatten, avfallshantering, kost-enhet, avlopp, vägar, hamnar,
torg och parker, kommunens drift av IT samt vissa trafiksäkerhetsfrågor.
Maten ska vara nylagad men det är även viktigt att barnen äter vid
ungefär samma tid varje dag samt att tidsfördelning till andra
måltider blir vid lagom stora intervall. Maten ska vara tillagad av
härproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt. All frukt
och bär som köps in till skolor, förskolor och fritidshem ska vara
ekologisk och inte besprutade med gifter som är olagliga i Sverige.
När detta inte finns att tillgå så går det bra att servera lokalt
producerade grönsaker istället. Sverigedemokraterna anser att
kommunen bör tillsätta en matkommission i samarbete med ett
lokalt matråd för att utreda ifall det finns stora skillnader mellan
maten på olika skolor och boenden och utifrån resultaten arbeta
med att höja kvalitén på maten.
Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten att ta bort den
alternativa kosten på skolorna och istället erbjuda alla en grundbuffé
som inte innehåller allergena ämnen, samt att sedan erbjuda tillval som exempelvis kött, fisk, soja eller andra lämpliga
tillval. Detta är bättre för barnen, för miljön och för kommunens ekonomi och vi slipper alla religiöst motiverade
särlösningar. Maten på våra äldreboende ska följa samma principer som för skolmaten. Mat ska i största möjliga mån
köpas in av lokala producenter via kommunens distributionscentral.
Öka tillgängligheten för innerstad genom fler parkeringar på torg och i dess närhet.
Se över handikapparkeringar så att dessa blir trygga för de som nyttjar dessa. Idag kör fler handikappade egna bilar,
men måste utsätta sig för fara i trafiken vid in- och utlastning för att parkeringarna är placerade på ett föråldrat sätt.
Att göra kommunens vatten säkert mot terroristangrepp har Sverigedemokraterna
lämnat motion om. Idag har vissa vattentorn ingen bevakning eller fungerande
larm vilket innebär att om någon slår gift i vattnet kan det inte upptäckas förrän
folk börjar bli sjuka, och då kan merparten av befolkningen redan ha konsumerat
skadlig dos. Vi vill säkerställa skyddet av samhällsnyttiga känsliga objekt och
förhindra att katastrofer inträffar. Möjliga primära åtgärder kan vara
kameraövervakning och fungerande larm, grundliga kontroller vid minsta
misstanke. Vi måste, med tanke på det alltmer eskalerande terroristhoten i
Europa och vårt närområde, vara förebyggande och agera innan människor blir
skadade. Vi kan inte längre följa statistik på redan uppkommen skada och vidta
åtgärder i efterhand baserat på detta.
Sverigedemokraterna menar att vuxna kan stå för större delen av kostnaden för
den fritid som hon eller han konsumerar. Därmed ska merparten av kommunalt
stöd till fritid tillfalla dem som i huvudsak riktar sin verksamhet mot barn och unga
upp till 20 år. Det egna fritidsintresset och behovet ska vara styrande när barn och
unga väljer aktiviteter som de vill delta i, både på landsbygden och i tätorten.
Föreningsdrivna fritidsgårdar ska ges utökade möjligheter, och arbetet att utveckla sådana i hela kommunen ska vara en
prioriterad uppgift.
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För att få kontroll så att våra föreningar är jämställda och inte diskriminerar, ska en blankett gå ut där man intygar på
heder och samvete att alla kan vara med i föreningen, oavsett kön, religion, sexuell läggning, hudfärg et c. Föreningar
som inte följer detta skall inte kunna få föreningsbidrag. Stickprovskontroller ska utföras så man följer detta.
Dricks-/kranvatten används idag även för bevattning
av trädgård och liknande, samtidigt som regnvatten
leds direkt till kommunens VA-system. Vi kan såklart
inte ta till vara på allt regnvatten – men vi kan ta till
vara på en betydande del. Genom att placera en
buffert-tank (förslagsvis 3 kubik) mellan hus och VAsystem kan regnvatten samlas upp och användas till
bevattning och dylikt. På så sätt sparar kommunen
kostnad för framställande av dricksvatten som
används för andra ändamål – samtidigt som det blir
besparingar på dagvattenhantering.
Vid beviljat bygglov av lämplig fastighet kan systemet
villkoras, med avdrag för dagvattenkostnad upp till
investerat belopp; samtidigt som kostnad för levererat
kranvatten minskar hos densamme konsumenten. Samma avdragsvillkor bör gälla befintliga hus på frivillig basis. Detta
system buffrar regnvatten och motverkar överbelastning av VA-system vid häftiga regn och ger husägare möjlighet att
vattna vid vattenbrist genom att endast använda buffrat vatten. Åtgången av kommunens kranvatten minskar och bidrar
till att säkerställa tillgången av friskt kranvatten vid låg grundvattennivå.
Sverigedemokraterna tycker att spontanaktiviteter som bidra till en mer inkluderande stad är viktiga. Schack och
backgammon är brädspel som ger både spänning och avkoppling. De är intellektuellt krävande och alla kan delta på lika
villkor oberoende av ålder, funktionsnedsättning eller språk. Äldre kan gympa hjärnan och därmed fördröja demens och
Alzheimers. Schack i parken ger även viktigt social interaktion som kan motverka depression. Yngre kan på lika villkor
spela med äldre och träffas över generationsgränserna. Unga kan genom att lära sig spela schack och backgammon
dessutom utveckla sitt sinne för logik och få bättre förutsättningar att klarar sina studier. Det är även lätt att träffa nya
människor över ett parti schack eller backgammon. Nyinflyttade och nyanlända kan möta, lära känna eller t.o.m. få hjälp
att lära sig svenska och bli en del av gemenskapen via sådana träffpunkter i parken. Med markfasta bord och bänkar,
byggda för brädspel, skulle fler kunna samlas i rosengården eller bredvid lekplatsen vid Surbrunnsvägen.

Några förändringar vi gör:
* Se över föreningsbidraget, så att det finns möjlighet för föreningar som bidrar till
äldreaktiviteter och ungdomsverksamheter att få mer i ersättning
* Utreda möjligheten att ta bort den alternativa kosten på skolorna och istället
erbjuda alla en grundbuffé som inte innehåller allergena ämnen
* Kameraövervakning vid samhällsnyttiga skyddsobjekt
* Se över handikapparkeringar
* All frukt och bär som köps in till skolor, förskolor och fritidshem ska vara
ekologisk.
* Stoppa alla utbetalningar till föreningar som diskriminerar, exempelvis pga
ursprung, religion, kön, sexuell läggning eller hudfärg.
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Omsorgsnämnden
Personer som lever med funktionsnedsättning, oavsett om det är p g a skada, sjukdom eller medfött, ska ha full rätt
till de stöd lagen föreskriver för att kunna leva ett så givande, tryggt och självständigt liv som möjligt. Att
kommuninvånare med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället i största möjliga mån, i alla dess olika former,
ser vi som en självklarhet.
Den enskilde brukaren behöver minst en fast person i personalgruppen som är dennes kontakt. Många av våra brukares
diagnoser för med sig att deras stöd och behov bör tillgodoses av ett fåtal personal för att kunna erbjuda en strukturerad
och trygg vardag.
Runt om i kommunen sitter många av våra LSS-brukare i sina
föräldrahem. Sverigedemokraterna anser att nämnden ska satsa på
flera satellitlägenheter i så väl nybyggda som äldre områden för att
bättre nyttja resurserna och skapa goda förutsättningar för både
personal och brukare. Detta kunde dessutom skapa en bättre
vardag för brukarna. I dagsläget blandar man brukare med olika
diagnoser på våra boenden vilket innebär att personalen måste ha
en bred kunskap om funktionsnedsättningar.
Sverigedemokraterna vill hellre se mer diagnosinriktade boenden för
brukare så att personal med fördjupningsutbildning inom viss diagnos
ska hamna på rätt plats och således kunna ge brukarna mer
kvalitativ vård.
För att stödja brukarna vill vi sverigedemokrater satsa på mer individanpassade aktiviteter än i dagsläget. Olika diagnoser
innebär olika tid på dygnet för olika brukare då det passar att utföra aktiviteter. Istället för att konventionellt ha hög
personaltäthet exempelvis på förmiddagen så kanske behovet är större på eftermiddagen på ett boende för att det just där
finns brukare som har behovet och orken av stöd till aktivitet. Man ska som funktionsnedsatt ha rätten till att leva ett så
normalt liv som möjligt med möjlighet att utöva sina intressen. Ibland är detta dock inte möjligt pga stram
personalförsörjning och alla brukare vill inte åka på samma aktiviteter. Om en brukare vill göra en aktivitet måste kanske
personal stanna kvar på boendet för att stödja de andra brukarna och då kanske det inte är möjligt att följa med brukaren
på den aktiviteten. För att tillgodose varje brukares intressen vill Sverigedemokraterna att det ska finnas möjlighet att
tillsätta ledsagare i större utsträckning även till personer som blivit beviljade gruppbostadsplats för att lösa de flesta
aktivitetsproblem som existerar idag. Man ska även beakta att det finns de som inget hellre vill än att kunna bo kvar i den
miljö de känner sig trygga i, och de måste få förutsättningar att göra så. Ingenting är svartvitt och vi måste se till individens
önskan och möjlighet till ett fritt val.
Ett av vår tids största hot mot en frisk ålderdom är multiresistenta bakterier (MRB) som väller in till Sverige. Av dessa är
ESBL extra förrädisk då man kan gå med den i flera år och smitta utan man vet om det. Därför vill vi utreda om det är
möjligt att screena all personal inom vården som jobbar nära våra vårdtagare, samt screena våra vårdtagare.

Några förändringar vi gör:
* Inneskor för all vårdpersonal
* IT-satsningar bl a på e-hälsa
* Utreda fler fallriskreducerande åtgärder
* Utreda om möjlig screening av MRB inom omsorgen för att hindra
spridning.
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Kulturnämnden
Vi anser att kulturnämnden och teknik och fritidsnämnden skulle kunna vara en och samma nämnd. Detta då kultur och
fritid hör ihop på flera plan samt teknik och fritid på andra. Detta skulle medföra något längre möten för de politiska
ledamöterna men samtidigt en besparing på den politiska organisationen.
Den nya nämnden kan ha som huvuduppgift att ge extra glädje och hälsa i livet. Detta genom att man tillhandahåller
bibliotek, konsthall, konserthus, idrottsanläggningar och idrottshallar. Våra medborgare nyttjar dessa anläggningar både
enskilt och i grupp, de sistnämnda genom en mängd föreningar vilket är positivt för livskvalitet hos medborgarna.
Sverigedemokraterna menar att vuxna kan stå för större delen av kostnaden för den kultur som hon eller han
konsumerar. Därmed ska merparten av kommunalt stöd till kultur tillfalla dem som i huvudsak riktar sin verksamhet mot
barn och unga upp till 20 år. Det egna kulturintresset och behovet ska vara styrande när barn och unga väljer aktiviteter
som de vill delta i, både på landsbygden och i tätorten.
Kulturen kan utvecklas genom nya innovativa idéer och engagemang — det behöver inte vara via bidrag men för att
upprätthålla en god kontroll och en likvärdighet behövs bidragsnormer med tydliga redovisningsformer. Även här ska
bidragen fördelas med varsam hand för att säkerställa att kulturföreningarna utreder möjligheten att söka bidrag även
hos andra aktörer vilket kan medföra en ökad ekonomisk ram både för kulturföreningarna och för nämnden.
Kulturnämnden ska uppdras att särskilt lyfta kulturhistoriska perspektiv i nybyggnadsområden för att i förändringen
bevara lokalhistoriskt viktiga värden.
Projekt som innebär etnisk eller religiös särbehandling ska inte under några omständigheter ges kommunala bidrag,
vare sig direkt eller via ombud.
Publikstödsbidrag ska endast gå till aktiviteter eller föreställningar riktade till ungdomar. Investeringsbidrag till större
investeringar bör endast ges efter att föreningen har sökt medel från andra aktörer t ex allmänna arvsfonden. Ett sådant
förfarande gagnar hela kommunens utveckling men kan då ske till en lägre kostnad.
Sverigedemokraterna anser att den lagstadgade biblioteksverksamheten ska ges möjlighet att utvecklas mot fler
aktiviteter för barn och unga i hela kommunen. Biblioteken är viktiga mötesplatser för både unga och äldre. Biblioteken
kan med fördel samlokaliseras med andra verksamheter på olika ställen i kommunen. Ett allt mer digitalt samhälle ställer
också krav på ökad lyhördhet inför medborgarnas önskemål, vilket kan innebära att bokutlåningen inte längre är
bibliotekens viktigaste funktion, utan att t.ex. tillgång till medier och lärosalar vuxit i betydelse. Liksom för all verksamhet
i kommunen är tillgängligheten viktig.
För en åldrande befolkning bör kommunen ha ett starkt förebyggande folkhälsoperspektiv. Kostnader för vård och
omsorg kan undvikas genom att uppmuntra och möjliggöra hälsofrämjande aktiviteter, t.ex. genom att ge föreningar
tillgång till rekreationsanläggningar.

Några förändringar vi gör:
* Ordna aktiviteter för att lära känna svensk kultur och dess kulturarv
* Sagostund på svenska i våra bibliotek
* Kulturnämnden ska uppdras att särskilt lyfta kulturhistoriska perspektiv i
nybyggnadsområden för att i förändringen bevara lokalhistoriskt viktiga värden.
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BUS-nämnden och gymnasienämnden
Skolans roll är inte bara att vara kunskapsförmedlare utan till stor del också att förmedla en djupgående förståelse och acceptans
för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur,
traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vilka Sverigedemokraterna menar utgör grunden
för ett tryggt och stabilt Sverige. Utan goda kunskaper om dessa byggstenar, och då framförallt gemensamma normer,
värderingar och språk, är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av det svenska samhället.
Det är av central vikt att skolan ger eleverna nödvändig kunskap om
vikten av ett samhälle som genomsyras av sammanhållning, men även
psykiskt och fysiskt välbefinnande. Ett led i det arbetet är att ge våra
elever en naturlig relation till äldre generationer och motverka de ökande
åldersklyftorna i samhället. Det kan exempelvis ske genom att det
återinrättas en så kallad klassmorfar på varje skola.
Sverigedemokraterna har som målsättning att få en så effektiv matchning
av arbetskraft och arbetsmarknad som möjligt. Som ett led i vår strävan
att skapa denna högre grad av matchning ser Sverigedemokraterna det
som en självklarhet att stärka och effektivisera studievägledningen i såväl
grund- och gymnasieskolan som på Komvux.
Att skapa ordning och reda i skolan är inte i första hand en ekonomisk
fråga. Det handlar om prioriteringar och politisk vilja. Skolans värld är
ofrånkomligen en spegling av samhället i övrigt. Till exempel kan man
tydligt se hur den mångkulturella otryggheten i många kommuner
också nått innanför skolans område. Våld, mobbing, sexuella
trakasserier, svenskfientlighet och andra etniska samt religiösa
motsättningar har fått en oacceptabelt stor utbredning. På senare år
har vi alla sett exempel på skolor som på grund av omfattande
problem tvingats stänga. För väl är att det än så länge inte drabbat
Karlshamn.
Sverigedemokraterna anser att alla barn och ungdomar ska få chansen att nå kunskapsmålen, utvecklas till sin fulla
potential och förverkliga sina drömmar inför framtiden. Tyvärr ser framtiden dyster ut med hög ungdomsarbetslöshet och
usla offentliga finanser. Nämnden klarar idag inte av sin absolut viktigaste uppgift d v s att ge alla barn och ungdomar
möjlighet att lämna skolan med godkända betyg. Sverigedemokratisk skolpolitik innebär att vi vill lyfta alla elever, även
de teoretiskt starka och ambitiösa eleverna.
För oss är det viktigt att värna byskolorna både för den småskaliga pedagogikens skull och för att bevara en levande
landsbygd. Stänger man skolan i byn så är det ofta bara en tidsfråga tills macken och den lokala butiken tvingas lägga
ner. Sverigedemokraterna väljer att satsa på landsbygden och ser byskolorna som en viktig beståndsdel i att göra
kommunens mindre orter attraktiva för inflyttning. Alla vill inte bo i centrum eller i tätorten och många söker både
småskalighet och en långsammare takt.
Skolan är en arbetsplats och eleverna har rätt att kräva en väl fungerande arbetsmiljö. Som ett led i detta arbete menar
Sverigedemokraterna att elever som inte fungerar i skolsituationen ska kunna omplaceras – även mot den enskilda
elevens och förälderns/föräldrarnas vilja. Sverigedemokraterna vill införa en jourskola i Karlshamn där elever med
manifesta sociala problem hänvisas för kortare eller längre perioder. Detta för att på ett rimligt sätt påverka och korrigera
dessa elevers beteende genom att ge dem rätt stöd, samtidigt som övriga elever ges möjlighet till en trygg och lugn
tillvaro med studiero i skolan.
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Sverigedemokraterna anser vidare att en så kallad morgonsamling, en gång i veckan, kan bidra till att stärka
gemenskapen bland eleverna i en skola. En morgonsamling kan innehålla gemensamma moment såsom sång, lekar
och annat för eleverna att se fram emot i början på dagen. Kommunerna bör därför uppmuntra skolor och förskolor till att
använda morgonsamling som en gemenskaps- och energiskapande start på skoldagen.
Sverigedemokraterna anser att de traditionella skolavslutningarna är en viktig del av det svenska kulturarvet och menar
därför att Karlshamns skolor bör åläggas att ordna traditionella avslutningar för de elever och föräldrar som så önskar.
Det är Sverigedemokraternas bestämda åsikt att heltäckande slöjor inte hör
hemma i skolan. Det är inte bara så att de försvårar undervisningen, utan de är
dessutom ett uttryck för religiös extremism och kvinnoförtryck.
Likaså ska skolorna upparbeta en handlingsplan för hur rekrytering till extrema och
terrorutövande trosuppfattningar ska motarbetas. Det är känt att rekrytering
förekommer vid vissa former av ungdomsgårdar och föreningar, och det är därför
även rimligt att anta att så sker på skolgårdar och i korridorer.
Sverigedemokraterna vill att modersmålsundervisningen i skolans regi avskaffas och ersätts med utökad undervisning i
svenska språket. Inom skolans värld finns många lagar, bestämmelser, riktlinjer och tvingande regelverk som sätter
gränserna för vad som är tillåtet och vad som är möjligt i skolan därför ska detta prövas mot den kommunal
självbestämmande rätten.
Undervisning och lärande är fria verksamheter men elever i den obligatoriska skolan har skolplikt och lärare utövar både
myndighetsutövning i form av betygsättning och makt i och med att man kan ta till vissa disciplineringsåtgärder för att hålla ordning i sitt
klassrum. För att få tillbaka arbetsron och arbetsglädjen i klassrummet måste vi våga vara tydliga i uppdraget annars sviker vi våra barn
och ungdomar i någon slags missriktad snällhet. Detta kommer dessvärre att drabba dem hårt när de så småningom träder in i
vuxenvärlden. Skolan har i uppgift att förbereda våra barn och ungdomar för ett produktivt liv som anställda eller företagare, som
arbetstagare eller arbetsgivare, som samhällsmedborgare och demokrater. Att däremot experimentera med våra barn, det viktigaste vi
har, och ideologiskt försöka styra samhällsutvecklingen genom t ex normbrytande s k pridevecka.
Vi sverigedemokrater motsätter oss konsekvent särrättigheter och menar att om vissa elever ska få chansen att skaffa körkort via
gymnasieskolan så ska alla elever på alla program ges samma möjlighet. Sverigedemokraterna ser därför gärna att det utreds hur vi
ska genom gymnasieskolan kunna möjliggöra bilskoleutbildning för alla elever i alla program som har uppnått kunskapskraven, detta
som ett extra incitament för den unge. Detta är viktigt nu när regeringen har brutit sitt vallöfte om CSN för körkortsutbildning.
Det är viktigt att låta experter få vara experter på sitt område. Lärare har en lång pedagogisk utbildning för att vara just lärare och ska
inte behöva vara lärarassistenter, specialpedagoger, aktivitetsledare, kurator eller andra yrkeskategorier som ska finnas tillgängliga på
skolan.

Några förändringar vi gör:
* Att åldersbestämma ensamkommande så att andra barn inte far illa
* Extra satsning på att utbilda pojkar i flickors rättigheter
* Utökad bevakning av gymnasieskolan
* Ramförstärkning för att bl a höja kunskaperna hos eleverna
* Aktivt motverka våld, mobbing, sexuella trakasserier,
svenskfientlighet och andra etniska samt religiösa motsättningar
* Se till att det finns specialpedagoger och lärarassistenter så att lärarna kan få vara
lärare.
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Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över godmanskap och förvaltarskap. Det innebär att nämnden kontrollerar
hur gode män och förvaltare förvaltar sina huvudmäns tillgångar och bevakar deras rättigheter. Överförmyndarnämnden har även
tillsyn över förmyndarskap, det vill säga hur föräldrar förvaltar sina barns tillgångar. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller
myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarnämndens uppdrag är
reglerat i föräldrabalken.
Sverigedemokraterna vill skärpa kontrollen när gode män och förvaltare utses. Sverigedemokraterna vill också att det ska finnas en
obligatorisk utbildning för gode män och det ska alltid finnas möjlighet för den som är i behov av förvaltarskap att yttra sig kring vem
som utses. Sverigedemokraterna i Karlshamn ställer sig positiva till att sänka ersättningarna för gode män som har många uppdrag,
detta kommer inte att generera några intäkter för kommunen då detta är ett nollsummespel. Det är oerhört viktigt att man begränsar
mängden uppdrag för gode män så att uppdraget inte enbart görs för att erhålla pengar.
När det kommer till de fall som kommunen betalar ersättning för god man ska dessa utföras av kommunanställd personal. Om detta
är möjligt får en utredning utvisa.

Några förändringar vi gör:
* Utreda om en utfasning av godman i privat regi är möjlig och istället införa
anställda i kommunen som har uppdraget i de fall som kommunen står för
kostnaden
* Införa ett tak om att man som godman kan ha max 10 huvudmän
* Obligatorisk utbildning för man ska få uppdrag som god man
eller förvaltare
* Utreda om införsel av tak för den totala ersättningen som kan betalas
ut till en god man
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Hållbar utveckling
Sverigedemokratisk politik innebär att se till hela samhället, inte
bara till vissa delar. Vår budget bygger på de fyra pelarna: social,
ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Det är fyra delar som
alla förutsätter varandra för att skapa en helhet. Som
sverigedemokrater värnar vi om alla våra medborgare och vi värnar
om vår jord. Vår politik går ut på att förverkliga detta med de
resurser vi har tillgängliga. Vi ska alltså inte låna av våra barn för att
driva kommunen idag. Tyvärr görs detta och har gjorts under lång
tid, genom att kommunen har eftersatt underhåll för att sedan
behöva låna pengar till renovering, då fuktionen fallerat på grund av
detta bristande underhåll, vilket i slutändan innebär att våra barn får
betala det kommunen inte gör genom brister i framförhållning.
Hållbar utveckling handlar om att leva idag på ett sätt som gör att
kommande generationer inte påverkas och att deras förutsättningar
att leva inte försämras. Sverigedemokraterna i Karlshamn beaktar
ständigt hållbar utveckling för att ständigt vara på rätt kurs i arbetet.

Ekonomisk hållbarhet
Vi ska inte låna från framtiden för att finansiera de löpande utgifter som vi har idag. Karlshamn kommuns skuld uppgår
idag till ca 2.000.000.000 kr i hela koncernen vilket innebär att den är så hög att vi i förlängningen lånar från nästa
generation. Däremot finns det viktiga investeringar som är till gagn för Karlshamnsframtid, en av dessa är sydostlänken.
I dagsläget har vi ett skattetryck i Karlshamn som är över en krona högre än genomsnittet i Sverige vilket kan medföra
en negativ påverkan på utvecklingen. Även om vi har en hög inflyttning till kommunen så är inte detta till gagn om det är
folk som tvingas leva på bidrag. Inflyttningen kan då istället vara direkt skadlig för kommunen då kommunen inte är
dimensionerad för den nya folk mängden och saknar allt från skolor till äldreboenden. Att höja kommunalskatten gör
kommunen mindre attraktiv och riken med detta är att man hamnar i en negativ spiral där medel och höginkomsttagare
flyttar ut. Istället bör vi effektivisera och spara in på våra utgifter. För att kommunens ekonomi ska gå ihop måste
kommunen vara ansvarsfull mot medborgarna och inte ta emot mer nyanlända än vad kommunen klarar av lånsiktigt.
Vidare måste kommunen ställa krav på staten så att staten ersätta kommunen fullt ut för de kostnader vi har på grund av
den huvudlösa migrationspolitiken som förts. Kommunen och staten måste ha en ekonomisk hållbar migrationspolitik.

Kulturell hållbarhet
Alla organisationer, föreningar och företag har sina specifika kulturer. Det är viktigt att medarbetarna är medvetna om de
kulturer som finns inom organisationens väggar och vågar diskutera dem öppet – på alla nivåer i organisationen. Oavsett
om det handlar om hur vi bemöter varandra och våra kunder, vad vi värderar högt och lågt, hur vi använder
organisationens resurser och hur vi själva förstår kulturen, så skapar och upprätthåller vi tillsammans ett kulturklimat som
kommer att följa oss länge och påverka oss även om 50 år. De senaste åren har vi sett en oroväckande utveckling i
samhället där det är tabu att diskutera vissa ämnen och där man blundar för verkligheten då det anses fult att benämna
den.
För Sverigedemokraterna är det viktigt att vi lär oss av vår kulturhistoria och att vi bevarar den för kommande generationer.
Ett av kulturpolitikens främsta syften ska vara att stärka intresset för svensk, regional och lokal kultur liksom att slå vakt om
de grundläggande värden som det kulturella arvet innehåller. Att upprätthålla vår kulturhistoria bidrar till att värna vår
gemensamma identitet i samhället och underlättar dessutom assimileringen av nya invånare. Istället för att skapa ett
splittrat samhälle så bygger vi ett samhälle som andas gemenskap och tillit. Kommunen ska dessutom ha en aktiv roll som
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arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt ansvar för att nationaldagsfirandet utvecklas och ges en folklig karaktär,
enligt svensk kulturhistoria.

Ekologisk hållbarhet
Sverigedemokraterna anser att kommunen ska ta tag i de största miljöproblemen och helst börja där det ger störst effekt
på lång sikt. Miljön är ständigt diskuterad och är för oss högt prioriterad. Sverigedemokraterna ser långsiktigt på de
inneboende spänningarna mellan miljö, ekonomi och tillväxt och har som utgångspunkt att miljömässig och ekonomisk
hänsyn ska kunna gå hand i hand. Vi ser det inte som att vi ärver jorden från tidigare generationer utan att vi lånar den
av våra barn. Detta medför att vi försöker att bevara den natur som vi i dag har för kommande generationer samt att vi
motsätter oss sådant som medför mer lidande för människor, djur och natur.
Sverigedemokraterna kommer fortsätta förespråka att Karlshamn bör satsa på att leda utvecklingen och ett innovativt
projekt kunde vara att undersöka möjligheten att "dammsuga" död havsbottnen på dy. Där havsbotten är död kan man
utvinna metangas, kväve och fosfor.
Kväve och fosfor är basen i handelsgödsel, och jordbruket kan bli självförsörjande utan import av fosfor genom denna
utvinning (rättare sagt återvinning). Idag importerar Sverige 10 000 ton fosfor.
Den mest positiva bieffekten av ett sådant utvinningsprojekt är en frisk och levande havsbotten. I ett initialt projekt kan
exempelvis Karlshamns fiskebåtsägare erbjudas uppdraget då de deras lokala havsbottenkännedom är stor. För
ändamålet avsedd dysugare har redan utvecklats och fiskebåtar kan ta upp, ta emot och transportera dy till kaj för
vidare transport till upplager på land.
Denna dy läggs i betongfickor med sidor och tak av duk med utsug för metangas. Vid dessa upplager utvinns
metangasen under någon vecka och därefter kan restprodukten erbjudas att köpas av lantbrukare som hämtar på plats
då denna restprodukt utgör en ersättning för konstgödningens beståndsdelar av just fosfor och kväve. Ett sådant projekt
kan utvecklas med små medel och ge stor effekt i miljöarbetet, metangasen som är närproducerad kan användas i
gasdrivna fordon i kommunen eller som energi. Den kan också säljas till konsumenter av Karlshamns energi, som även
bör driva anläggningen. Genom detta projekt skulle också fiskebeståndet i Östensjön gynnas, eftersom havsbotten
återställes.

Social hållbarhet
Sverigedemokraterna anser att kommunen i sitt arbete med den sociala hållbarheten ska utgå från Max-Neefs definition.
Social hållbarhet handlar till stor del om tillit och att skola, vård och omsorg ska präglas av trygghet och upplevas som
verksamheter man kan lita på. Våra gågator och torg ska vara säkra att vistas på och ingen ska behöva vara rädd för att
vara ute på kvällen. Invandringen till kommunen ska ligga på en hållbar nivå så att de som kommer hit snabbt lär sig
språket och vår kultur så de kommer in i vårt svenska samhälle. Idag saknar kommunen en definition av social
hållbarhet vilket medför att begreppet ibland används på ett felaktigt sätt.

Några förändringar vi gör:
* Ge Karlshamns energi i uppgift att utreda om möjlighet att införa
biogasanläggning för rötslam från död havsbotten samt
kringutrustning för ändamålet.
* Kommunen ska agera som arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt
ansvar för att nationaldagsfirandet utvecklas och ges en folklig
karaktär.
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Effektiviseringar och andra förändringar
Genuspolitik
All genuspolitik, genuspedagogik och genusutbildning tas bort från kommunens verksamheter. Genusteori är en
pseudovetenskap som utvecklades på 1970-talet utifrån marxistisk-feminism och radikalfeminism. Då vi istället vill
främja jämställdhet och inte göra sociala experiment på våra barn tas detta helt bort.

Nyanlända
Det är viktigt att nyanlända blir en del av samhället så snabbt som möjligt så att vi inte får parallellsamhällen där man har
olika sociala traditioner och syn på rättsstaten. Mångkultur där det inte finns lika mycket ömsesidig förståelse och
respekt leder alltid till konflikter. Därför är det viktigt att direkt utbilda nyanlända i allt från våra sociala koder (som
exempelvis kösystemet) till vår personliga frihet, där man inte ska kunna tvingas att ingå äktenskap med någon man inte
vill och att det är helt okej att välja en partner med samma kön. Därför är det viktigt att kommunen fortsätter och
intensifierar sitt arbete med att hjälpa nyanlända att bli en del av det svenska samhället. Däremot är det viktigt att
motverka positiv särbehandling. Utbildningsinsatser och förmåner ska inte baseras på ursprung utan på den enskildes
engagemang, kunskap och samhällsnyttan. Så med denna budget blir det ingen positiv särbehandling, däremot
språkträning och samhällsnyttiga utbildningar som riktas mot alla medborgare i kommunen.
Det kommer inte heller att ske någon särbehandling av vissa utländska språk utan det kommer vara svenska språket
som ska talas och förmedlas. Detta för att nyanlända så snabbt som möjligt ska lära sig svenska språket och i
förlängningen också motverka parallella samhällen där man inte behöver kunna svenska.

Öppen källkod
I dagsläget betalar Karlshamn miljoner kronor årligen i licenspengar till Microsoft och summorna har bara ökat.
Dessutom slutar Microsoft att uppdatera sina tidigare operativsystem vilket medför ännu mer kostnader för nya datorer
för att ersätta datorer som det egentligen inte är något fel på. En del av licenspengarna bekostar operativsystemet
medan en annan del täcker kostnaderna för tilläggsmjukvara. Tyvärr kan man inte bara byta operativsystem rakt av då
det finns en hel del program inom regionen som bygger på just denna programvara. Det vi däremot omedelbart kan göra
är att strypa kostnaderna för officepaketet. Sverigedemokraterna anser att kommunen skyndsamt ska gå över till ett
officepaket som bygger på öppen källkod — vilket är kostnadsfritt. Vidare bör arbetet skyndsamt påbörjas med att gå
ifrån Microsoft helt vilket bör innebära att kommunen inom sju år kan vara fria från denna onödiga utgift samt få bättre
kontroll över sin IT. Vi välkomnar att skolan nu delvis gått över till öppenkällkod på lärarnas datorer inom skolan.

Ingen politisk HBTQ-certifiering eller menscertifiering
Med denna budget blir det ingen HBTQ-certifiering eller menscertifiering. Inte heller kommer det bli något förnyat arbete
med RFSL. Bara för att något certifieras betyder inte det att kunskapen går att återfå på annat sätt. Däremot är
utbildning i jämställdhet viktigt och ska genomsyra hela personalpolitiken i kommunen.

Indrag av modersmålsundervisning
All modersmålsundervisning i förskolan och grundskolan kommer att dras in med denna budget, undantag för de sex
erkända minoritetsspråken. Skollagen som tvingar kommunen att erbjuda det strider mot kommunens
självbestämmanderätt vilket medför att detta är fullt möjligt att dra in modersmålsundervisningen med gällande
lagstiftning.. Istället kommer svenska språket samt svenska teckenspråket prioriteras med denna budget.
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Budget 2020 i siffror
DRIFTBUDGET PER NÄMND 2020
Nettokostnad (tkr)
−2 273
−3 162
0
−1 446
−127 000
−625 000
−168 000
−22 300
−92 000
−6 540
−474 000
−336 000
20 300
830
−1 836 591
1 856 065

Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse
Nämnd för barn, ungdom o skola
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknik och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnden för arbete och välfärd
Effektiviseringar och besparingar
Minskning av arvoden till politiker
SUMMA NÄMNDER
Finansiering
RESULTAT

19 474

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2020
Nettoinvestering (tkr)
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse
Nämnd för barn, ungdom o skola
Gymnasienämnd
Kultur och fritid
Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnden för arbete och välfärd

0
0
0
0
−208 000
−4 000
−5 000
−7 000
−27 000
0
−3 500
−4 000

Summa nämnder

−258 500
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Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige:
Att anta Sverigedemokraternas budgetförslag för år 2020.
Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram ett migrationsbokslut för Karlshamn
som redovisas med årsredovisningen.
Att uppdra åt kommunstyrelsen att se till att all genuspolitik, genusteori och
genuspedagogik tas bort från kommunens verksamheter.
Att uppdra åt kommunstyrelsen att ändra de lokala ordningsföreskrifterna för
Karlshamns kommun så att tiggeri förbjuds på allmän plats.

Björn T Nurhadi
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Håkan Abramsson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa prishöjning gällande VA-taxans brukningsavgifter med 7 procent
att det tillkommer, utöver ovan höjning, 2,50 kronor/kbm inklusive moms per levererad
mängd dricksvatten som fonderas för kommande reservvattentäkt och utökad funktion i
nytt vattenverk
att parametern lägenhet avseende anläggningsavgift, ändras enligt nedan:
”Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet,
där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat
300-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.”
att ny taxa gäller från och med 2020-01-01
Sammanfattning
Styrelsen för Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertog ansvaret för
VA-verksamheten har inkommit med ovanstående förslag på prisökning och förändring
av parametern i anläggningsavgiften.
De föreslagna taxehöjningarna baseras den budget Karlshamn Energi Vatten AB lagt för
år 2020 men också på formerna för den fond som är upprättad för reservvatten från
Mörrumsån samt utökad funktion i nytt vattenverk.
Förslaget att ändra parametern lägenhetsavgift i anläggningsavgifterna från 150 m2 till
300 m2 baseras på att Karlshamn Energi Vatten AB vill öka rimligheten i den
anläggningsavgift större byggnader belastas med utifrån kostnad för anslutning samt
den nytta byggnaden har av VA-tjänsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-07-02
Protokollsutdrag, KEVAB § 24/2019
VA-taxa 2019
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa prishöjning gällande VA-taxans brukningsavgifter med 7 procent
att det tillkommer, utöver ovan höjning, 2,50 kronor/kbm inklusive moms per levererad
mängd dricksvatten som fonderas för kommande reservvattentäkt och utökad funktion i
nytt vattenverk
att parametern lägenhet avseende anläggningsavgift, ändras enligt nedan:
”Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet,
där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat
300-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.”
att ny taxa gäller från och med 2020-01-01
Sammanfattning
Styrelsen för Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertog ansvaret för
VA-verksamheten har inkommit med ovanstående förslag på prisökning och förändring
av parametern i anläggningsavgiften.
De föreslagna taxehöjningarna baseras den budget Karlshamn Energi Vatten AB lagt för
år 2020 men också på formerna för den fond som är upprättad för reservvatten från
Mörrumsån samt utökad funktion i nytt vattenverk.
Förslaget att ändra parametern lägenhetsavgift i anläggningsavgifterna från 150 m2 till
300 m2 baseras på att Karlshamn Energi Vatten AB vill öka rimligheten i den
anläggningsavgift större byggnader belastas med utifrån kostnad för anslutning samt
den nytta byggnaden har av VA-tjänsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-07-02
Protokollsutdrag, KEVAB § 24/2019
VA-taxa 2019
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi Vatten AB
Hemsidan
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-07-02

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/2356

Datum
2019-08-20
2019-09-10
2019-09-23

§
170
215

Ny taxa för vatten och avlopp
Förslag till beslut
att fastställa prishöjning gällande VA-taxans brukningsavgifter med 7 %
att det tillkommer, utöver ovan höjning, 2,50 kr/m3 inkl. moms per levererad mängd
dricksvatten som fonderas för kommande reservvattentäkt och utökad funktion i nytt
vattenverk
att parametern lägenhet avseende anläggningsavgift, ändras enligt nedan:
”Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet,
där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat
300-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.”
att ny taxa gäller från och med 2020-01-01
Sammanfattning
Styrelsen för Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertog ansvaret för
VA-verksamheten har inkommit med ovanstående förslag på prisökning och förändring
av parametern i anläggningsavgiften.
De föreslagna taxehöjningarna baseras den budget Karlshamn Energi Vatten AB lagt för
år 2020 men också på formerna för den fond som är upprättad för reservvatten från
Mörrumsån samt utökad funktion i nytt vattenverk.
Förslaget att ändra parametern lägenhetsavgift i anläggningsavgifterna från 150 m2 till
300 m2 baseras på att Karlshamn Energi Vatten AB vill öka rimligheten i den
anläggningsavgift större byggnader belastas med utifrån kostnad för anslutning samt
den nytta byggnaden har av VA-tjänsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-07-02
Protokollsutdrag, KEVAB § 24/2019
VA-taxa 2019
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi Vatten AB
Hemsidan

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Utredare

117

Sida 2(2)
Dnr: 2019/2356

KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB

11 (13)

PROTOKOLL
2019-06-18

PROTOKOLL FRÅN STYRELSESAMMANTRÄDE FÖR
KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB (nr 4 2019)
Plats och tid: Karlshamn Energis konferensrum, 2019-06-18, kl 15:15 – 16:40
Närvarande: Närvarande markeras med x
Suppleant, som tjänstgör i ledamots ställe markeras med xx
Ledamöter
x
x
x
x
x
x
x
-

Annika Westerlund, ordförande
Per-Ivar Johansson, vice ordförande
Per Erlandsson
Tyrone Svärdh
Carl-Magnus Kälvestam
Diez Nobach
Bo Sandgren
Tobias Folkesson
Tommy Mikkelsen
Gudrun Johansson
Jan Andersson

-

Personalrepresentanter
Eva Olsson, Vision
Peter Karlsson, SEKO

x
x
x

Tjänstemän
Anders Strange, verkställande direktör
Per Håkansson, vice verkställande direktör och marknadschef
Marika Martinsson, sekreterare och administrativ chef

x

(närvarande tom. §26)

Personalrepresentanter suppleanter
- Glenn Olofsson, Vision
- Anders Saleskog, SEKO

Vid sammanträdet behandlade ärenden: §§ 21 – 27

Justeringsledamöter

Tyroende Svärdh

Sekreterare

Per-Ivar Johansson
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Marika Martinsson
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§ 24
Taxor och priser för nästa år.
Styrelsens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta
att fastställa prishöjning gällande VA-taxans brukningsavgifter med 7 % enligt redovisat
förslag att gälla från 2020-01-01.
att fondering ska göras med 2,50 kr/m3 inkl. moms per levererad mängd dricksvatten from.
2020-01-01. Fonderingen avser medel för kommande reservvattentäkt och utökad funktion i
nytt vattenverk.
att parametern lägenhet avseende anläggningsavgift ändras enligt nedan:
”Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet
lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 300-tal m2
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.”
Sammanfattning.
De föreslagna taxehöjningarna baseras på den budget Karlshamn Energi Vatten AB lagt för år
2020 men också på formerna för den fond som är upprättad för reservvatten från Mörrumsån
samt utökad funktion i nytt vattenverk.
Förslaget att ändra parametern lägenhetsavgift i anläggningsavgifterna från 150 m2 till 300
m2 baseras på att Karlshamn Energi Vatten AB vill öka rimligheten i den anläggningsavgift
större byggnader belastas med utifrån kostnad för anslutning samt den nytta byggnaden har av
VA-tjänsten.
Som exempel så innebär föreslagen prishöjning en ökad årskostnad med 540 kr för en villa
med årlig förbrukning på 150 m3 per år.
vVD redovisar hur anläggningsavgiften beräknas och bakgrunden till föreslagen förändring av
av parametern bruttoarea, vilket bedöms ge en mer rimlig och rättvis beräkning.
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TAXA
för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller fr o m 2019-01-01
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Karlshamn Energi Vatten AB
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen.

§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster är uppfyllda.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller
tvåfamiljshus.

Övrig bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för flerfamiljshus. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor

Förvaltning

Stormarknader

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Hantverk

Småindustri

Utbildning

Sjukvård

120

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan
jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet
lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark.

§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från
fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
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4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster
är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

3
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 För småhusfastighet och övrig bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall
erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a
)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

62 060 kr

77 575 kr

b
)

en avgift avseende upprättande av
varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och Df,

49 648 kr

62 060 kr

c
)

en avgift per m2 tomtyta

39,68 kr

49,60 kr

d
)

en avgift per lägenhet

23 187 kr

28 984 kr

e
)
*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker
utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

19 239 kr

24 049 kr

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e)
tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i
detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a)
lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b), d) och e).
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Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

§6
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

a
)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar
till förbindelsepunkter för V, S och
Df

b
)

en avgift avseende upprättande av
varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df

c
)

en avgift per m2 tomtyta
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Utan moms

Med moms

om 62 060
kronor

om 77 575
kronor

om 49 648
kronor

om 62 060
kronor

66,58 kr

83,22 kr

d
)
*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

19 239 kr

24 049 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d)
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i
detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a)
lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande
tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för
Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
§7
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
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Småhusfasti
ghet och
övrig
bostadsfastig
het

Annan
fastighet

Servisavgift

5.1
a)

100%

6.1
a)

100%

Avgift per
uppsättning FP

5.1
b)

100%

6.1
b)

100%

Tomtyteavgift

5.1
c)

100%

6.1
c)

70%

Lägenhetsavgift

5.1
d)

0%

Grundavgift för Df,
om FP för Df inte
upprättats

5.1
e)

100%

-

6.1
d)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b),
eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
Småhusfastig
het och övrig
bostadsfastig
het

Annan
fastighet

Tomtyteavgift

5.1
c)

*)

6.1
c)

Lägenhetsavgift

5.1
d)

100%

-

30%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så
medger.
7
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§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30
%

50
%

20%

-

Tomtyteavgift

5.1 c)

30
%

50
%

-

20
%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30
%

50
%

-

20
%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

-

100
%

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30
%

50
%

20%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30
%

50
%

-

20
%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100
%

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b)
respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat,
skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a),
även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1
a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.

§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Utan moms

Med moms

Hårdgjord yta

22,05 kronor

27,56 kronor

Grönytor

2,20 kronor

2,75 kronor

§ 10
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för november 2011. När
detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare
än en gång årligen.

§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av
avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt
12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess
tilläggsavgiften betalas.

§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall
fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader
härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den
nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

a
)

Utan moms

Med moms

1 x Qn 2,5

2 457 kr

3 071 kr

2 x Qn 2,5

6 092 kr

7 615 kr

3 x Qn 2,5

11 987 kr

14 984 kr

4 x Qn 2,5

17 884 kr

22 355 kr

1 x Qn 6

8 057 kr

10 071 kr

2 x Qn 6

21 813 kr

27 266 kr

3 x Qn 6

39 501 kr

49 376 kr

4 x Qn 6

55 223 kr

69 029 kr

1 x Qn 10

17 883 kr

22 354 kr

2 x Qn 10

43 431 kr

54 289 kr

14,65 kr

18,31 kr

en fast årlig avgift per mätare eller
per mätarkombination

b
)

en avgift per m3 levererat vatten

c
)

en dagvattenavgift per år och varje
påbörjat 1 000-tal m²

715 kr

894 kr

Utöver det som framkommer i 14.1b
tillkommer en avgift per m 3 för
levererat dricksvatten. Avgiften
avser fonderas till kommande
reservvattentäkt.

1,6 kr

2,0 kr

VA-huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som skall installeras utifrån fastighetens behov.
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.
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Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Fast mätaravgift

14.1 a)

30%

70%

Avgift per m3

14.1 b)

30%

70%

Dagvattenavgift

14.1 c)

Df

Dg

40%

60%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 80 m 3/lägenhet och år för fritidsbostad. En fast
årlig avgift motsvarande mätaravgift småhus i 14.1 a) skall dessutom erläggas.

14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m 3 per lägenhet.

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren,
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att
uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens vanämnd.

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som
framgår av § 18.

14.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning
(kylvatten o d), skall erläggas avgift med 70 % av avgiften enligt 14.1 b).
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§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift.
Avgift utgår med:

en avgift per m2 allmän platsmark
för bortledning av dagvatten

Utan moms

Med moms

0,36 kr

0,45 kr

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatteneller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a) och c).
För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus erläggs avgift motsvarande
mätaravgift för småhus enligt 14.1 a). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område
erlägger fast avgift motsvarande 1x qn 2,5 enligt 14.1 a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga
i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften och dagvattenavgiften. Följande avgifter skall
därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Mätaravgift småhus

14.1 a)

30 %

70 %

1 x Qn 2,5

14.1 a)

30 %

70 %

Dagvattenavgift

14.1 c)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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Df

Dg

40 %

60 %

§ 18
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 19
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt
mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14
och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning
bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 20
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på
grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 21
Avgifter enligt § 14 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för november 2011. När detta
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än
en gång årligen.

TAXANS INFÖRANDE
§ 22
Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16,
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna
dagen för taxans ikraftträdande.
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***

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna
vattentjänster.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avbryta tjänsten trädgårdsskötsel och snöröjning till äldre än 65 år i Karlshamns
kommun från och med 2019-10-01
Sammanfattning
1983 startade projektet Fixarlaget för skoltrötta ungdomar som skulle få en
sysselsättning några timmar per dag. Huvuduppgiften var gräsklippning åt pensionärer.
Verksamheten idag riktar sig till alla åldrar och kallas Arbetsmarknadsgruppen.
Arbetsmarknadsgruppen är en verksamhet där människor som hamnat utanför
arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning. Deltagarna rustas för att kunna
komma vidare till tjänster inom kommunen alternativt det privata näringslivet.
Arbetsmarknadsgruppen ska erbjuda en meningsfull sysselsättning för arbetslösa i
samarbete med arbetsförmedlingen, landstinget, nämnden för arbete och välfärd och
försäkringskassan. Detta sker bland annat genom exempelvis gräsklippning, lövräfsning
och snöskottning till pensionärer och sjukpensionärer bosatta i Karlshamns kommun,
enligt beslut i kommunfullmäktige.
Verksamheten finansieras av externa taxor och anordnarbidrag och har sedan år 2009
vuxit från 342 till 562 kunder år 2018. Av 562 kunder har cirka 70 kunder även
hemtjänst. Verksamheten har sysselsatt mellan 20-25 deltagare. Produktionskravet har
dels bidragit till inlåsningseffekter, dels en hög arbetsbelastning hos deltagarna.
Verksamheten har därmed delvis varit kontraproduktivt i att snabbt få ut deltagarna i
arbete och/eller studier.
Det finns i Karlshamn och Blekinge ett antal privata företag som erbjuder samma
tjänster som med hjälp av RUT blir ekonomiskt jämförbara för den enskilda.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AV § 81/2019 Icke behovsprövade insatserna trädgårdsskötsel och
snöröjning till pensionärer äldre än 65 år i Karlshamns kommun
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Karlshamns
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avbryta tjänsten trädgårdsskötsel och snöröjning till äldre än 65 år i Karlshamns
kommun från och med 2019-10-01
Sammanfattning
1983 startade projektet Fixarlaget för skoltrötta ungdomar som skulle få en
sysselsättning några timmar per dag. Huvuduppgiften var gräsklippning åt pensionärer.
Verksamheten idag riktar sig till alla åldrar och kallas Arbetsmarknadsgruppen.
Arbetsmarknadsgruppen är en verksamhet där människor som hamnat utanför
arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning. Deltagarna rustas för att kunna
komma vidare till tjänster inom kommunen alternativt det privata näringslivet.
Arbetsmarknadsgruppen ska erbjuda en meningsfull sysselsättning för arbetslösa i
samarbete med arbetsförmedlingen, landstinget, nämnden för arbete och välfärd och
försäkringskassan.
Detta sker bland annat genom exempelvis gräsklippning, lövräfsning och snöskottning
till pensionärer och sjukpensionärer bosatta i Karlshamns kommun, enligt beslut i
kommunfullmäktige.
Verksamheten finansieras av externa taxor och anordnarbidrag och har sedan år 2009
vuxit från 342 till 562 kunder år 2018. Av 562 kunder har cirka 70 kunder även
hemtjänst. Verksamheten har sysselsatt mellan 20-25 deltagare. Produktionskravet har
dels bidragit till inlåsningseffekter, dels en hög arbetsbelastning hos deltagarna.
Verksamheten har därmed delvis varit kontraproduktivt i att snabbt få ut deltagarna i
arbete och/eller studier.
Det finns i Karlshamn och Blekinge ett antal privata företag som erbjuder samma
tjänster som med hjälp av RUT blir ekonomiskt jämförbara för den enskilda.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AV § 81/2019 Icke behovsprövade insatserna trädgårdsskötsel och
snöröjning till pensionärer äldre än 65 år i Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-06-19

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/1858

Datum
2019-08-20
2019-09-10
2019-09-23

§
172
228

Avsluta de icke behovsprövade insatserna trädgårdsskötsel och snöröjning till
äldre än 65 år i Karlshamns kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avbryta tjänsten trädgårdsskötsel och snöröjning till äldre än 65 år i Karlshamns
kommun från och med 2019-10-01.
Sammanfattning
1983 startade projektet Fixarlaget för skoltrötta ungdomar som skulle få en
sysselsättning några timmar per dag. Huvuduppgiften var gräsklippning åt pensionärer.
Verksamheten idag riktar sig till alla åldrar och kallas Arbetsmarknadsgruppen.
Arbetsmarknadsgruppen är en verksamhet där människor som hamnat utanför
arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning. Deltagarna/medarbetarna rustas
för att kunna komma vidare till tjänster inom kommunen alternativt det privata
näringslivet. Arbetsmarknadsgruppen ska erbjuda en meningsfull sysselsättning för
arbetslösa i samarbete med arbetsförmedlingen, landstinget, nämnden för arbete och
välfärd och försäkringskassan.
Detta sker bland annat genom exempelvis:
Gräsklippning, lövräfsning och snöskottning till pensionärer och sjukpensionärer bosatta
i Karlshamns kommun, enligt beslut i kommunfullmäktige.
Verksamheten finansieras av externa taxor och anordnarbidrag och har sedan 2009
vuxit från 342 stycken kunder till 2018 562 stycken kunder. Av idag 562 kunder har ca
70 även hemtjänst. Verksamheten har sysselsatt mellan 20-25 deltagare.
Produktionskravet har dels bidragit till inlåsningseffekter och dels en hög
arbetsbelastning hos deltagarna. Bägge har delvis varit kontraproduktiva för vårt mål att
snabbt få ut dem i arbete och/eller studier.
Det finns i Karlshamn och Blekinge ett antal privata företag som erbjuder samma
tjänster som med hjälp av RUT blir ekonomiskt jämförbara för den enskilda.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AV § 81/2019 Icke behovsprövade insatserna trädgårdsskötsel och
snöröjning till pensionärer äldre än 65 år i Karlshamns kommun

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-06-19

Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare
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2019-05-23
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Plats och tid

Årydssalen, klockan 13.15—16.00. Ajournering kl. 14.45—15.00.

Beslutande

Ulla Sandgren
Tommy Persson
Britt Karlsson
Ankie Boklund
Sirkka Kahilainen

Tjänstgörande
ersättare

Ordförande
1:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Bengt Källström (S)
Marie Bengtsson (S)

ersätter
Elin Petersson (M)
Dan Munther (KD)

Närvarande
ersättare
Övriga

Thomas Svensson, förvaltningschef
Ulrica Månsson, verksamhetschef IFO
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef LSS
Faruc Saric, administrativ chef
Sandra Belic, controller
Martin Kemi, enhetschef §§ 69-71, 80-81
Johanna Magnusson Tomasdotter, enhetschef §§ 69-71
Tina Gunnarsson, handläggare §§ 69-71

Paragrafer

§§ 69 – 85

Utses att justera

Britt Karlsson (SD)

Justeringsdatum

2019-05-24

Sekreterare

…………………………………………
Lena Mattsson

Ordförande

…………………………………………
Ulla Sandgren

Justerande

…………………………………………
Britt Karlsson
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Nämnden för arbete och välfärd
2019-05-23
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§ 81 Icke behovsprövade insatserna trädgårdsskötsel och snöröjning till
pensionärer äldre än 65 år i Karlshamns kommun 2019/1858
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att föreslå kommunfullmäktige att besluta avbryta tjänsten trädgårdsskötsel och
snöröjning till pensionärer äldre än 65 år i Karlshamns kommun från och med
2019-07-01
att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att erbjuda
personer som har hemtjänst insatsen trädgårdsskötsel och snöröjning.
Sammanfattning
1983 startade projektet Fixarlaget för skoltrötta ungdomar som skulle få en
sysselsättning några timmar per dag. Huvuduppgiften var gräsklippning åt pensionärer.
Verksamheten idag riktar sig till alla åldrar och kallas Arbetsmarknadsgruppen.
Arbetsmarknadsgruppen är en verksamhet där människor som hamnat utanför
arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning. Deltagarna/medarbetarna rustas
för att kunna komma vidare till tjänster inom kommunen alternativt det privata
näringslivet. Arbetsmarknadsgruppen ska erbjuda en meningsfull sysselsättning för
arbetslösa i samarbete med arbetsförmedlingen, landstinget, nämnden för arbete och
välfärd och försäkringskassan.
Detta sker bland annat genom exempelvis:
Gräsklippning, lövräfsning och snöskottning till pensionärer och sjukpensionärer bosatta
i Karlshamns kommun, enligt beslut i kommunfullmäktige.
Verksamheten finansieras av externa taxor och anordnarbidrag och har sedan 2009
vuxit från 342 stycken kunder till 2018 562 stycken kunder. Av idag 562 kunder har ca
70 även hemtjänst. Verksamheten har sysselsatt mellan 20-25 deltagare.
Produktionskravet har dels bidragit till inlåsningseffekter och dels en hög
arbetsbelastning hos deltagarna. Bägge har delvis varit kontraproduktiva för vårt mål att
snabbt få ut dem i arbete och/eller studier.
Det finns i Karlshamn och Blekinge ett antal privata företag som erbjuder samma
tjänster som med hjälp av RUT blir ekonomiskt jämförbara för den enskilda.
Beslutsunderlag
Enhetschef Martin Kemis tjänsteskrivelse, 2019-05-15
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef Thomas Svensson
Enhetschef Martin Kemi
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för arbetsmarknadsenhetens tjänster till föreningar i Karlshamns kommun ska
vara 100 kronor per timme och person exklusive moms
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut 2015-09-22 § 219 Ökat stöd till föreningar med
föreningsservice fick kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten till ökat
föreningssamarbete som samtidigt ger arbete till ungdomar och personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Under utredningsarbetet fick Blekinge idrottsförbund statliga
projektmedel för att utföra tjänster till föreningarna. Projekttiden är nu avslutad och
Blekinge idrottsförbund har vänt sig till kommunen för att tjänsten till föreningarna ska
kunna fortgå. Samtal har förts och kommunen (arbetsmarknadsenheten) kan erbjuda
följande tjänster till föreningar i Karlshamns kommun:


Kritning av planer, klippning av grönytor (ej spelytor) samt enklare jobb. Baserat
på vilken kompetens som finns tillgänglig kan arbetsmarknadsenheten eventuellt
erbjuda andra tjänster.

Blekinge idrottsförbund har debiterat föreningarna 100 kronor per timmer och person
och kommunen har för avsikt att behålla den taxan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AV §80/2019 Utföra tjänster till föreningar i Karlshamns kommun
2019/1853
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att taxan för arbetsmarknadsenhetens tjänster till föreningar i Karlshamns kommun ska
vara 100 kronor per timme och person exklusive moms
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut 2015-09-22 § 219 Ökat stöd till föreningar med
föreningsservice, beslöts att uppdra till kommundirektören att utreda möjligheten till ökat
föreningssamarbete som samtidigt ger arbete till ungdomar och personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Under utredningsarbetet fick Blekinge idrottsförbund statliga
projektmedel för att utföra tjänster till föreningarna. Nu är deras projekttid slut och
Blekinge idrottsförbund vände sig till kommunen för att tjänsten till föreningarna ska
kunna fortgå. Samtal har förts och kommunen (arbetsmarknadsenheten) kan erbjuda
följande tjänster till föreningar i Karlshamns kommun:


Kritning av planer, klippning av grönytor (ej spelytor) samt enklare jobb. Baserat
på vilken kompetens som finns tillgänglig kan arbetsmarknadsenheten eventuellt
erbjuda andra tjänster.

Blekinge idrottsförbund har debiterat föreningarna 100 kronor per timmer och person
och kommunen har för avsikt att behålla den taxan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AV §80/2019 Utföra tjänster till föreningar i Karlshamns kommun
2019/1853
Beslutet skickas till
Enhetschef Martin Kemi
Förvaltningschef Thomas Svensson
Fritidschef Thomas Nilsson
Ekonomichef Mats Sellfrid
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-06-19

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/1853

Datum
2019-08-20
2019-09-10
2019-09-23

§
171
229

Taxa för arbetsmarknadsenhetens tjänster till föreningar i Karlshamns
kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att taxan för arbetsmarknadsenhetens tjänster till föreningar i Karlshamns kommun ska
vara 100 kr per timme och person exklusive moms.
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut 2015-09-22 § 219 Ökat stöd till föreningar med
föreningsservice, beslöts att uppdra till kommundirektören att utreda möjligheten till ökat
föreningssamarbete som samtidigt ger arbete till ungdomar och personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Under utredningsarbetet fick Blekinge idrottsförbund statliga
projektmedel för att utföra tjänster till föreningarna. Nu är deras projekttid slut och
Blekinge idrottsförbund vände sig till kommunen för att tjänsten till föreningarna ska
kunna fortgå. Samtal har förts och kommunen (arbetsmarknadsenheten) kan erbjuda
följande tjänster till föreningar i Karlshamns kommun:


Kritning av planer, klippning av grönytor (ej spelytor) samt enklare jobb. Baserat
på vilken kompetens som finns tillgänglig kan arbetsmarknadsenheten eventuellt
erbjuda andra tjänster.

Blekinge idrottsförbund har debiterat föreningarna 100 kr per timmer och person och
kommunen har för avsikt att behålla den taxan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AV §80/2019 Utföra tjänster till föreningar i Karlshamns kommun
2019/1853
Beslutet skickas till
Enhetschef Martin Kemi
Förvaltningschef Thomas Svensson
Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Nämnden för arbete och välfärd
2019-05-23

Sida 1(3)

Plats och tid

Årydssalen, klockan 13.15—16.00. Ajournering kl. 14.45—15.00.

Beslutande

Ulla Sandgren
Tommy Persson
Britt Karlsson
Ankie Boklund
Sirkka Kahilainen

Tjänstgörande
ersättare

Ordförande
1:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Bengt Källström (S)
Marie Bengtsson (S)

ersätter
Elin Petersson (M)
Dan Munther (KD)

Närvarande
ersättare
Övriga

Thomas Svensson, förvaltningschef
Ulrica Månsson, verksamhetschef IFO
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef LSS
Faruc Saric, administrativ chef
Sandra Belic, controller
Martin Kemi, enhetschef §§ 69-71, 80-81
Johanna Magnusson Tomasdotter, enhetschef §§ 69-71
Tina Gunnarsson, handläggare §§ 69-71

Paragrafer

§§ 69 – 85

Utses att justera

Britt Karlsson (SD)

Justeringsdatum

2019-05-24

Sekreterare

…………………………………………
Lena Mattsson

Ordförande

…………………………………………
Ulla Sandgren

Justerande

…………………………………………
Britt Karlsson
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Nämnden för arbete och välfärd
2019-05-23

Sida 2(3)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Nämnden för arbete och välfärd

Beslutsdatum:

2019-05-23

Tillkännages fr.o.m.: 2019-05-27
Tillkännages t.o.m.: 2019-06-17
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2019-05-23

Sida 3(3)

§ 80 Utföra tjänster till föreningar i Karlshamns kommun 2019/1853
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att arbetsmarknadsenheten ska erbjuda tjänster, så som kritning av planer, klippning av
grönytor (ej spelplaner) samt enklare jobb till föreningar i Karlshamns kommun
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för tjänsten ska vara 100 kr per timme och
person exklusive moms.
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut 2015-09-22 § 219 Ökat stöd till föreningar med
föreningsservice, beslöts att uppdra till kommundirektören att utreda möjligheten till ökat
föreningssamarbete som samtidigt ger arbete till ungdomar och personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Under utredningsarbetet fick Blekinge idrottsförbund statliga
projektmedel för att utföra tjänster till föreningarna. Nu är deras projekttid slut och
Blekinge idrottsförbund vände sig till kommunen för att tjänsten till föreningarna ska
kunna fortgå. Samtal har förts och kommunen (arbetsmarknadsenheten) kan erbjuda
följande tjänster till föreningar i Karlshamns kommun:


Kritning av planer, klippning av grönytor (ej spelytor) samt enklare jobb. Baserat på
vilken kompetens som finns tillgänglig kan arbetsmarknadsenheten eventuellt
erbjuda andra tjänster.

Blekinge idrottsförbund har debiterat föreningarna 100 kr per timmer och person och
kommunen har för avsikt att behålla den taxan.
Beslutsunderlag
Enhetschef Martin Kemis tjänsteskrivelse, 2019-05-10
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Enhetschef Martin Kemi
Förvaltningschef Thomas Svensson
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ny bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Sammanfattning
Uppdraget för det kommunala bolaget Karlshamnsfastigheter AB förändras radikalt när
byggnationen av Etapp 5 på piren inleds. Bolaget kommer därmed att ha behov av en
bredare kompetens. Med anledning av detta föreslås en ny bolagsordning som medger
en representation av näringslivet i bolagsstyrelsen. Förslaget innebär att § 8 Styrelse
ändras så att antalet ledamöter i styrelsen fastställs till sju och att två av ledamöterna i
utses från det regionala näringslivet.
Beslutsunderlag
Nu gällande bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Förslag till ny bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Sammanfattning
Uppdraget för det kommunala bolaget Karlshamnsfastigheter AB förändras radikalt när
byggnationen av Etapp 5 på piren inleds. Bolaget kommer därmed att ha behov av en
bredare kompetens. Med anledning av detta föreslås en ny bolagsordning som medger
en representation av näringslivet i bolagsstyrelsen. Förslaget innebär att §8 Styrelse
ändras så att antalet ledamöter i styrelsen fastställs till sju och att två av ledamöterna i
utses från det regionala näringslivet.
Beslutsunderlag
Nu gällande bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Förslag till ny bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Beslutet skickas till
Karlshamnsfastigheter AB
Stadsvapnet i Karlshamn AB
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2019-08-14

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/2680

Datum
2019-08-20
2019-09-10
2019-09-23

§
200
216

Förslag till ny bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Sammanfattning
Uppdraget för det kommunala bolaget Karlshamnsfastigheter AB förändras radikalt när
byggnationen av Etapp 5 på piren inleds. Bolaget kommer därmed att ha behov av en
bredare kompetens. Med anledning av detta föreslås en ny bolagsordning som medger
en representation av näringslivet i bolagsstyrelsen. Förslaget innebär att §8 Styrelse
ändras så att antalet ledamöter i styrelsen fastställs till sju och att två av ledamöterna i
utses från det regionala näringslivet.
Beslutsunderlag
Nu gällande bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Förslag till ny bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Beslutet skickas till
Karlshamnsfastigheter AB
Stadsvapnet i Karlshamn AB

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för
Karlshamnsfastigheter AB (5561885160)

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.
Beslut: KF § 133, 2018-10-22

Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Firma
§1

Bolagets firma är Karlshamnsfastigheter AB.

Säte
§2

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet
§3

Bolaget ska främja näringslivet i Karlshamns kommun genom att förvalta
och hyra ut lokaler.
Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och
försälja fastigheter eller tomträtter.

Ändamålet med bolagets verksamhet
§4

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar.
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens utveckling.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning
§ 5
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital
§6
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Antal aktier
§7
I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

Styrelse
§8
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Revisorer
§ 9
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

Lekmannarevisorer
§ 10
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun utse en lekmannarevisor.

2
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Kallelse till bolagsstämma
§ 11
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse
ska ske genom e-post.

Ärenden på årsstämma
§ 12
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande vid stämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Val av en eller två justeringsmän

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Godkännande av dagordning

7.

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.

Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande
fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn

10.

Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor

11.

Val av auktoriserad revisor

12.

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

3
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Räkenskapsår
§ 13
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning
§ 14
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.

Inspektionsrätt
§ 15
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Ändring av bolagsordningen
§ 16
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun.

4
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för
Karlshamnsfastigheter AB (5561885160)

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.
Beslut: KF § 133, 2018-10-22

Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Firma
§1

Bolagets firma är Karlshamnsfastigheter AB.

Säte
§2

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet
§3

Bolaget ska främja näringslivet i Karlshamns kommun genom att förvalta
och hyra ut lokaler.
Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och
försälja fastigheter eller tomträtter.

Ändamålet med bolagets verksamhet
§4

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar.
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens utveckling.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.

156

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning
§ 5
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital
§6
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Antal aktier
§7
I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

Styrelse
§8
Styrelsen ska bestå av lägst sju styrelseledamöter. Två av ledamöterna utses från det regionala
näringslivet.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Revisorer
§ 9
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

Lekmannarevisorer
§ 10
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun utse en lekmannarevisor.
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Kallelse till bolagsstämma
§ 11
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse
ska ske genom e-post.

Ärenden på årsstämma
§ 12
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande vid stämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Val av en eller två justeringsmän

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Godkännande av dagordning

7.

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.

Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande
fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn

10.

Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor

11.

Val av auktoriserad revisor

12.

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Räkenskapsår
§ 13
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning
§ 14
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.

Inspektionsrätt
§ 15
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Ändring av bolagsordningen
§ 16
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge Aktiebolag
Sammanfattning
Karlshamns Kommun köpte bolaget Kreativum i Blekinge Aktiebolag i december 2017.
Både innan och efter övertagandet har diskussioner förts med näringslivet hur
bolagsstyrelsen ska få en bredare kompetens. I förslaget till ny bolagsordning för
Kreativum AB föreslås § 7 Styrelse ändras så att antalet ledamöter i styrelsen fastställs
till nio och att fem av ledamöterna utses från det regionala näringslivet.
Därutöver föreslås att §6 om aktieslag i nuvarande bolagsordning för Kreativum AB tas
bort så att bolaget enbart har en typ av aktier.
Beslutsunderlag
Nu gällande bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB
Förslag till ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB
Yrkanden
Charlott Lorentzen (MP) lämnar följande tilläggsyrkanden;
§ 3 i bolagsordningen för Kreativum Blekinge AB ändras till följande ”Bolaget ska inom
Karlshamns kommun bedriva science center och naturskola”.
§ 4, 2 stycket ändras till ”... utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, miljö
och klimat, teknik, matematik och entreprenörskap samt därmed förenlig verksamhet.”
Beslutsgång
Ordförande prövar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med Charlott
Lorentzens tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen besluta att anta desamma.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge Aktiebolag
Sammanfattning
Karlshamns Kommun köpte bolaget Kreativum i Blekinge Aktiebolag i december 2017.
Både innan och efter övertagandet har diskussioner förts med näringslivet hur
bolagsstyrelsen ska få en bredare kompetens. I förslaget till ny bolagsordning för
Kreativum AB föreslås §7 Styrelse ändras så att antalet ledamöter i styrelsen fastställs
till nio och att fem av ledamöterna utses från det regionala näringslivet.
Därutöver föreslås att §6 om aktieslag i nuvarande bolagsordning för Kreativum AB tas
bort så att bolaget enbart har en typ av aktier.
Beslutsunderlag
Nu gällande bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB
Förslag till ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB
Beslutet skickas till
Kreativum i Blekinge Aktiebolag
Stadsvapnet i Karlshamn AB
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Förslag till ny Bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge Aktiebolag
Sammanfattning
Karlshamns Kommun köpte bolaget Kreativum i Blekinge Aktiebolag i december 2017.
Både innan och efter övertagandet har diskussioner förts med näringslivet hur
bolagsstyrelsen ska få en bredare kompetens. I förslaget till ny bolagsordning för
Kreativum AB föreslås §7 Styrelse ändras så att antalet ledamöter i styrelsen fastställs
till nio och att fem av ledamöterna utses från det regionala näringslivet.
Därutöver föreslås att §6 om aktieslag i nuvarande bolagsordning för Kreativum AB tas
bort så att bolaget enbart har en typ av aktier.
Beslutsunderlag
Nu gällande bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB
Förslag till ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB

Beslutet skickas till
Kreativum i Blekinge Aktiebolag
Stadsvapnet i Karlshamn AB

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se

162

Bolagsordning för Kreativum i Blekinge Aktiebolag

§1 Firma
Bolagets firma är Kreativum i Blekinge Aktiebolag.
§2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.
§3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget ska inom Karlshamns kommun bedriva science center
§4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolagets ska bedriva utbildning och utställningsverksamhet som stimulerar nyfikenhet och utvecklar
undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap samt därmed
förenlig verksamhet.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.
§4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan beslut
av principiell beskaffenhet eller större vikt fattas.
§5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400.000 kronor och högst 1.600.000 kronor.
§6 Aktieslag
Aktierna kan vara dels A-aktier dels B-aktier. A-aktie medför 10 och B-aktie 1 röst.
A-aktier kan utges till ett antal om högst 160 och B-aktier till ett antal om högst 1.440.
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya
aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya
A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknas av de i
första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet
aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan
tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till
det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna ge företräde till
nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.
§7 Antal aktier
Lägst 400 st och högst 1600 st aktier.
§8 Styrelse
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Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva styrelseledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer
efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.
§9 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.
§10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun utse en lekmannarevisor.
§11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före
bolagsstämman. Kallelse ska ske genom e-post.
§12 Ärenden på årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor
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11. Val av auktoriserad revisor
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
§13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.
§14 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.
§ 15 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.
§ 16 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun.
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Bolagsordning för Kreativum i Blekinge Aktiebolag
§1 Firma
Bolagets firma är Kreativum i Blekinge Aktiebolag.
§2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.
§3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget ska inom Karlshamns kommun bedriva science center
§4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolagets ska bedriva utbildning och utställningsverksamhet som stimulerar nyfikenhet och utvecklar
undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap samt därmed
förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.
§4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan beslut av
principiell beskaffenhet eller större vikt fattas.
§5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400.000 kronor och högst 1.600.000 kronor.
§6 Antal aktier
Lägst 400 st och högst 1600 st aktier.

§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av nio styrelseledamöter. Fem av ledamöterna utses från det regionala näringslivet.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma som följer
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.
§8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.
§9 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun utse en lekmannarevisor.
§10 Kallelse till bolagsstämma
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Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före
bolagsstämman. Kallelse ska ske genom e-post.
§11 Ärenden på årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor
11. Val av auktoriserad revisor
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
§12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.
§13 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.
§ 14 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.
§ 15 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun.

167

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget på ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge
(Finsam)
Sammanfattning
Med anledning av att styrelsen för Samordningsförbundet beslutat om ny mandatperiod
för ledamöterna samt att Landstinget Blekinge 2019 övergått i den nya organisationen
Region Blekinge, behöver den nuvarande förbundsordningen revideras.
Den nya förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemmar i Samordningsförbundet givit sina godkännanden.
Beslutsunderlag
Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge 2019-05-23
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget på ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge
(Finsam)
Sammanfattning
Med anledning av att styrelsen för Samordningsförbundet beslutat om ny mandatperiod
för ledamöterna samt att Landstinget Blekinge 2019 övergått i den nya organisationen
Region Blekinge, behöver den nuvarande förbundsordningen revideras.
Den nya förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemmar i Samordningsförbundet givit sina godkännanden.
Beslutsunderlag
Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge 2019-05-23
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet i Blekinge
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Ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget på ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge
(Finsam)
Sammanfattning
Med anledning av att styrelsen för Samordningsförbundet beslutat om ny mandatperiod
för ledamöterna samt att Landstinget Blekinge 2019 övergått i den nya organisationen
Region Blekinge, behöver den nuvarande förbundsordningen revideras.
Den nya förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemmar i Samordningsförbundet givit sina godkännanden.
Beslutsunderlag
Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge 201905-23
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet i Blekinge

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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Dnr. 05-2019

1(4)

Version 2019-05-23

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge län
Samordningsförbundet har inrättats med stöd av Lag (SFS nr: 2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser.
1§
Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsförbundet i Blekinge län.
2§
Förbundets säte
Förbundet har sitt säte i Karlskrona.
3§
Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Region Blekinge, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt
kommunerna i Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg, Olofström och Ronneby.
4§
Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom Blekinges geografiska område svara för en finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan ovan nämnda medlemmar i syfte att
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas
för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra
sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
5 § Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse.
Förbundsstyrelsen skall bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje förbundsmedlem
utser vardera en ledamot och en ersättare enligt gällande Lag (SFS nr: 2003:1210)
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år. Mandattiden räknas från och med den 1 april året
efter det år då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
Valbar till samordningsförbundets styrelse är:
• Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige
• Anställd vid Försäkringskassan
• Anställd vid Arbetsförmedlingen
Alla styrelseledamöter och ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Förbundsstyrelsen utser ordförande för mandatperioden.
Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.
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6§
Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när minst två tredjedelar av parterna är tjänstgörande.
Förbundet har till uppgift att:
-besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
-stödja samverkan mellan samverkansparterna,
-finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande
parternas samlade ansvarsområde,
-besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell
samordning skall användas,
-svara för uppföljning och utvärdering av den finansiella samordningen samt
-upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser
tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.
7§
Personal
Förbundsstyrelsen skall utse ett kansli/tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet
enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen har därutöver rätt att anställa personal/köpa tjänster som erfordras för att utföra
administrativa uppgifter.
8§
Initiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive
huvudmans beslutsordning.
9§
Samråd
Styrelsen skall se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Styrelsen har rätt att från
förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska
kunna fullgöra sina uppgifter.
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10§
Kungörelser
Justering av protokoll tillkännages på kommunernas officiella anslagstavla samt på Region
Blekinges officiella anslagstavla. Region Blekinges anslagstavla är även den officiella
anslagstavlan för Samordningsförbundet i Blekinge län.
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina rutiner vid hantering av förbundets
dokument.
11§
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder fördelar sig enligt följande: Staten,
det vill säga Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hälften, Region Blekinge en fjärdedel
och kommunerna en fjärdedel. Kommunernas andel fördelar sig enligt sedvanlig
fördelningsnyckel (40, 20, 20, 10, 10). Samma fördelning gäller för att täcka kostnaderna för
förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.
12§
Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten
och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen till
medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.
För denna förbundsordning skall samtidigt gälla 2 Kapitlet Tryckfrihetsförordningen (TF) och
sekretesslagens (SFS 1980:100) regler.
Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver
när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten.
13§
Budget
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för
de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget som åtföljas av mål för verksamheten. Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30
november budgeten för nästkommande kalenderår (SFS nr: 2003:1210). Dessförinnan ska
Förbundsstyrelsen samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.
14§
Uppföljning
Alla insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via det gemensamma
systematiska uppföljningssystemet, SUS.
Varje insats ska vara dokumenterad på så sätt att den är möjlig att följa upp och värdera i
förhållande till uppsatta mål. Insatserna ska dokumenteras på ett sådant sätt att det är möjligt
att återanvända vunna kunskaper och erfarenheter i parternas ordinarie verksamhet.
15§
Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en
revisor för staten, en revisor för Region Blekinge och för samtliga medlemskommuner utses
en gemensam revisor i den kommunen där förbundet har sitt säte, dvs Karlskrona. För varje
revisor utses en ersättare. Revisorer och revisorsersättare utses i övrigt i enlighet med
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bestämmelserna i 25 § i lagen om finansiell samordning (SFS nr: 2003:1210) av
rehabiliteringsinsatser mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, region och kommun.
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen om finansiell samordning (SFS 2003:
1210) av rehabiliteringsinsatser mellan försäkringskassa, arbetsförmedlingen, kommun och
Region Blekinge. Revisorer väljs för en mandattid som är densamma som för
styrelseledamöter enligt § 5 i denna förbundsordning.
16§
Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är
därvid tre år. Vid utträde skall medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet
med vad som sägs i § 11.
17§
Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera
medlemmar utträder ur förbundet.
När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter
skall kvarvarande tillgångar och skulder fördelas enligt principerna i § 11.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter
resterande tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen
18§
Tvister
Tvist angående tolkning av avtalet eller varje annat rättsförhållande som uppkommer i
avtalsrelationen skall, om inte förhandlingar leder till en överenskommelse, lösas av svensk
allmän domstol vid Blekinge tingsrätt med tillämpning av svensk rätt.
19§
Ersättning till ledamöter och ersättare
Arvoden och ersättningar till ledamöter i samordningsförbundet utbetalas enligt gällande
arvoden för ledamöter inom Region Blekinges fullmäktige.
20§
Arkivtillsyn
Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen
(1990:782) åvilar arkivmyndigheten i Karlskrona kommun.
21§
Förbundets bildande
Förbundet anses bildat den 27 november 2006 under förutsättning att samtliga medlemmar då
har godkänt denna förbundsordning. Förbundet anses utökat 2012-01-01 med Ronneby
kommun som medlem under förutsättning att samtliga medlemmar då har godkänt denna
förbundsordning.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2019-08-21 § 165 beslutat att överlämna
detaljplan för del av Asarum 40:194 m.fl. till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ändamålen vård, skola, bostäder,
handel, kontor samt idrott och sportanläggning inom fastigheterna Asarum 40:194,
Asarum 40:55 och Asarum 40:56. Planen syftar även till att befästa bostadsändamål för
fastigheterna i planens norra del.
Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2015, § 50, att samråd skulle genomföras.
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 7 april – 4 maj 2015. Totalt
inkom 24 yttranden. Mellan samråd och granskning har utredningar avseende dagvatten
och geoteknik upprättats. Dessutom har en naturvärdesbedömning gjorts.
Byggnadsnämnden beslutade den 17 april 2019, § 96, att granskning skulle
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 29 april - 17 maj 2019. Totalt
inkom 17 yttranden under granskningstiden. Vissa mindre justeringar av
planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring
och detaljplanen är därmed färdig för antagande.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få en betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BN § 165/2019 Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. Lindemo - Beslut
om antagande
Plankarta, daterad 2019-06-28
Planbeskrivning, daterad 2019-06-28
Illustrationskarta, daterad 2019-06-28
Granskningsutlåtande, daterat 2019-06-28
Samrådsredogörelse, daterad 2019-04-02
Fastighetsförteckning, daterad 2019-04-10
Beslutsunderlag för behovsbedömning MKB, daterad 2014-04-30 reviderad 2015-03-20
Dagvattenutredning, daterad 2016-09-27
Naturvärdesbedömning, daterad 2017-05-12
Översiktlig geoteknisk utredning, daterad 2018-10-01
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Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2013/2900

Datum
2019-09-10
2019-09-23

§
223

Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2019-08-21 § 165 beslutat att överlämna
detaljplan för del av Asarum 40:194 m.fl. till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ändamålen vård, skola, bostäder,
handel, kontor samt idrott och sportanläggning inom fastigheterna Asarum 40:194,
Asarum 40:55 och Asarum 40:56. Planen syftar även till att befästa bostadsändamål för
fastigheterna i planens norra del.
Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2015, § 50, att samråd skulle genomföras.
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 7 april – 4 maj 2015. Totalt
inkom 24 yttranden. Mellan samråd och granskning har utredningar avseende dagvatten
och geoteknik upprättats. Dessutom har en naturvärdesbedömning gjorts.
Byggnadsnämnden beslutade den 17 april 2019, § 96, att granskning skulle
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 29 april - 17 maj 2019. Totalt
inkom 17 yttranden under granskningstiden. Vissa mindre justeringar av
planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring
och detaljplanen är därmed färdig för antagande.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BN § 165/2019 Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. Lindemo - Beslut
om antagande
Plankarta, daterad 2019-06-28
Planbeskrivning, daterad 2019-06-28
Illustrationskarta, daterad 2019-06-28
Granskningsutlåtande, daterat 2019-06-28
Samrådsredogörelse, daterad 2019-04-02
Fastighetsförteckning, daterad 2019-04-10
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-08-29

Sida 2(2)
Dnr: 2013/2900

Beslutsunderlag för behovsbedömning MKB, daterad 2014-04-30 reviderad 2015-03-20
Dagvattenutredning, daterad 2016-09-27
Naturvärdesbedömning, daterad 2017-05-12
Översiktlig geoteknisk utredning, daterad 2018-10-01
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare
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Plats och tid

Årydssalen, klockan 08:15—10:55, ajournering 09:10—09:35

Beslutande

Jan Bremberg
Magnus Olsson
Mats Bondesson
Görgen Lennarthsson
Kennet Bengtsson
Lars Hasselgren
Gitte Ejdetjärn
Stefan Sörensson

Ordförande
2:e vice ordf
1:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ulrika Berggren (SD)
Ulf Månsson (S) § 166
Julius Svensson (M) § 166

ersätter
Tonnie Philipsson, (V)
Magnus Olsson (M)
Ulrika Berggren (SD)

Närvarande
ersättare

Ulf Månsson
Julius Svensson
Kerstin Linde
Johan Wolgast
Ingvar Andersson
Lennart Lindqvist

(S) §§ 161-165, 167-177
(M) §§ 161-165, 167-177
(S)
(MP)
(S)
(S)

Övriga

Emina Kovačić, Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt
Lars-Erik Johansson, revisor
Thomas Nilsson, revisor
Anna Söderström, planarkitekt
Matilda Natt och Dag, bygglovarkitekt
Thomas Norman, byggnadsinspektör
Malin Jaans, praktikant
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt
Elisabeth Rydberg, arkitekt
Janeth Gummesson, teckentolk
Katharina Rödl, teckentolk
Christina Svensson, sekreterare

Paragrafer

§§ 161-177

Utses att justera

Magnus Olsson (M) §§ 161-165, 167-177
Kennet Bengtsson (S) § 166

Justeringsdatum

2019-08-26

Sekreterare

…………………………………………
Christina Svensson

Tjänstgörande
ersättare
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(S)
(M), ej § 166
(C)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(L)

§§ 161-177
§§ 161-163
§§ 161-163
§§ 161-164
§§ 161-177
§§ 161-165
§§ 161-164
§§ 161-169
§§ 166-172
§§ 161-164, 170-172
§§ 161-177
§§ 161-177
§§ 161-177
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Ordförande

…………………………………………
Jan Bremberg

Justerande

………………………………………… …………………………………………
Magnus Olsson §§ 161-165, 167-177 Kennet Bengtsson § 166

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Byggnadsnämnden

Beslutsdatum:

2019-08-21

Tillkännages fr.o.m.: 2019-08-27
Tillkännages t.o.m.: 2019-09-17
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 165 Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. Lindemo – Beslut om antagande,
2013/900
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat
2019-06-28
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling,
daterat 2019-06-28, och till denna hörande handlingar
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detsamma till kommunfullmäktige
med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900).
Sammanfattning
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ändamålen vård, skola, bostäder,
handel, kontor samt idrott och sportanläggning inom fastigheterna Asarum 40:194,
Asarum 40:55 och Asarum 40:56. Planen syftar även till att befästa bostadsändamål för
fastigheterna i planens norra del.
Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2015, § 50, att samråd skulle genomföras.
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 7 april – 4 maj 2015. Totalt
inkom 24 yttranden. Mellan samråd och granskning har utredningar avseende dagvatten
och geoteknik upprättats. Dessutom har en naturvärdesbedömning gjorts.
Byggnadsnämnden beslutade den 17 april 2019, § 96, att granskning skulle
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 29 april - 17 maj 2019. Totalt
inkom 17 yttranden under granskningstiden. Vissa mindre justeringar av
planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring
och detaljplanen är därmed färdig för antagande.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-03
Plankarta, daterad 2019-06-28
Planbeskrivning, daterad 2019-06-28
Illustrationskarta, daterad 2019-06-28
Granskningsutlåtande, daterat 2019-06-28
Samrådsredogörelse, daterad 2019-04-02
Fastighetsförteckning, daterad 2019-04-10
Beslutsunderlag för behovsbedömning MKB, daterad 2014-04-30 reviderad 2015-03-20
Dagvattenutredning, daterad 2016-09-27
Naturvärdesbedömning, daterad 2017-05-12
Översiktlig geoteknisk utredning, daterad 2018-10-01
Beslutet skickas till
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Kommunfullmäktige
Lindemo Park AB, Ronnebygatan 13, 374 35 Karlshamn
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren
Controller Ann-Sofie Johansson
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2019-06-28
Dnr: 2013/2900
Antagandehandling

Detaljplan för fastigheten Asarum 40:194 m.fl.,
Lindemo, Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län

PLANBESKRIVNING

Granskningshandling • Normalt planförfarande
Samrådbeslut
Granskningsbeslut
Godkänd för antagande
Antagandebeslut
Laga kraft

BN
BN
BN
KF

2015-03-25
2019-04-17
2019-08-21
2019-XX-XX

Kommunens handläggare: Lena Jarl Hellgren, planarkitekt

Stadsbyggnadsavdelningen • Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Antagandehandling

Innehållsförteckning

2

Inledning

3

Planprocessen
Tidplan

3
3

Handlingar
Detaljplanen omfattar följande handlingar:

3
3

Planens syfte och huvuddrag
Bakgrund
Syfte
Huvuddrag

4
4
4
4

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken
Läge
Areal och markägoförhållanden

5
5
5

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Detaljplaner
Program för planområdet
Miljöbedömning
Övriga kommunala beslut och utredningar

5
5
6
7
7
8

Planförslag

8

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Riksintressen, strandskydd och övriga intressen
Miljökvalitetsnormer
Trygghet, säkerhet och folkhälsa
Markområden
Bebyggelseområden
Vägar och trafik
Teknisk försörjning

8
9
9
9
11
13
20
24

Administrativa frågor
Genomförandetid
Huvudmannaskap

26
26
26

Organisatoriska frågor
Tidplan
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Exploateringssamverkan
Avtal

26
26
26
27
27

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Servitut

27
27
37

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning

38
38
38

Resurshushållning

38

Medverkande tjänstemän

38
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Antagandehandling

Inledning
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras.
Den ska därför innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen.
Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är
avsedd att genomföras samt de överväganden som har legat till grund för planens
utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen
avviker från översiktsplanen ska det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för
avvikelsen. I planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna
genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa
åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.

Planprocessen
Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn
och medverkan. Dialogmöten har hållits under planarbetets gång och handlingarna har
ställts ut på samråd och granskning för att ge alla möjlighet till att ge synpunkter.
Handlingarna har funnits tillgängliga på stadsbyggnadsavdelningen i Rådhuset och på
Stenbacka bibliotek i Asarum samt på kommunens hemsida. Detaljplanen har handlagts
enligt plan- och bygglagen (2010:900). Då detaljplanen påbörjades före 1 januari 2015
tillämpas normalt planförfarande.

Tidplan
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. Programskedet har hoppats över
eftersom planförslaget överensstämmer med planeringsmålen i gällande översiktsplan
och fördjupad översiktsplan. En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer:









Upprätta samrådshandlingar
mars – februari
Beslut om samråd (BN)
mars
Samråd
april - maj
Upprätta granskningshandlingar januari-februari
Beslut om granskning (BN)
april
Granskning
maj
Godkännande för antagande (BN) juni
Beslut om antagande (KF)
september

2014/2015
2015
2015
2019
2019
2019
2019
2019

(BN) byggnadsnämnd, (KF) kommunfullmäktige
Laga kraft tidigast 4 veckor efter antagande

Handlingar
Detaljplanen omfattar följande handlingar:












Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2019-06-28
Planbeskrivning, daterad 2019-06-28
Illustrationskarta, skala 1:2000, daterad 2019-06-28
Granskningsutlåtande, daterat 2019-06-28
Samrådsredogörelse, daterad 2019-04-02
Grundkarta, skala 1:1000, upprättad 2014, reviderad 2016 och 2019
Fastighetsförteckning, daterad 2019-04-10
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 2014-04-30 reviderad 2015-03-20
Dagvattenutredning till detaljplan för Asarum 40:194 m.fl., daterad 2016-09-27
Naturvärdesbedömning av Asarum, daterad 2017-05-12
Översiktlig geoteknisk undersökning Asarum 40:194 m.fl., daterad 2018-10-01
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3

2019-06-28

Antagandehandling

Planens syfte och huvuddrag
Bakgrund
Lindemo Park AB, genom Fredrik Hermansson, har ansökt om upprättande av detaljplan
med syfte att utöka användningen av fastigheten Asarum 40:194 till bostad, kontor, skola,
vård. Fastigheten Asarum 40:194 ligger inom en äldre detaljplan B11 från 1966 med
användningen allmänt ändamål. Planområdet omfattar även ett antal fastigheter som är
planlagda för bostadsändamål. Byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att ställa sig
positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess.

Syfte
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ändamålen vård, skola, bostäder, handel,
kontor samt idrott och sportanläggning inom fastigheterna Asarum 40:194, Asarum 40:55
och Asarum 40:56. Planen syftar även till att befästa bostadsändamål för fastigheterna i
planens norra del.

Huvuddrag
Fastigheten Asarum 40:194 är bebyggd och används/har använts för ändamålen vård och
skola av bland andra Karlshamns kommun, Landstinget Blekinge och Migrationsverket. Då
fastigheten Asarum 40:194 är detaljplanerad för allmänt ändamål (detaljplan B11) kan en
privat exploatering av fastigheten inte ske då regleringen allmänt ändamål endast gäller
nyttjanderätt för stat och kommun.
Lindemo Park AB har ansökt om upprättande av en ny och mer flexibel detaljplan som
medger flera olika typer av ändamål för att fastigheten Asarum 40:194 ska kunna nyttjas
på bästa sätt efter olika exploatörers intressen.
Vård, skola och idrott är idag redan etablerade verksamheter som kommer att tillåtas även
i nu aktuell detaljplan. Bostadsändamål, kontor- och handelsverksamhet skapar nya
förutsättningar för Lindemo att attrahera fler företagare och exploatörer.
Handelsverksamhet begränsas till 500 m2 vilket bland annat medför att småskalig
restaurangverksamhet och mindre butiker kan tillåtas. Användningen kontor ger
förutsättningar för företag inom olika användningsområden och då idrottsändamål
medges skapas möjlighet för olika typer av idrotts- och sportanläggningar att etableras.
Norr om fastigheten Asarum 40:194 och öster om Rosendalsvägen finns 22 fastigheter
med enbostadshus som regleras i nu aktuell detaljplan. Bostadsändamål avses befästas för
samtliga av dessa fastigheter och tillåta en mer generös byggrätt än de nu gällande
detaljplanerna.
En framtida exploatering i enlighet med denna detaljplan bedöms inte medföra någon
betydande miljöpåverkan varför någon MKB inte kommer att upprättas. Se vidare i
separat handling; ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)”.

4
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Antagandehandling

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:
 stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med markoch vattenområden (MB kap. 3).
 stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i landet (MB kap. 4).
 medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5).
Se vidare bilagan ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)”.

Plandata
Läge
Planområdet är beläget i sydvästra delen
av Asarum, cirka 400 meter öster om
riksväg 29, söder om bostadsområdet
Rosendal och väster om Rosendalsvägen.
Området ligger cirka 5 kilometer från
Karlshamns centrum. Se planområdets
geografiska läge utmarkerat på
översiktskartan till vänster.

Areal och markägoförhållanden
Planområdet omfattar cirka 11 hektar.
Fastigheterna Asarum 40:55 och 40:56
är i dagsläget kommunägda men
kommer genom avtal ägas av Lindemo
Park AB. Fastigheten Asarum 40:194 ägs
av Lindemo Park AB, övriga fastigheter
är i privat ägo. Samtliga fastigheter ligger
inom detaljplanerat område
(undantagsfall för några av de privata
fastigheterna öster om Rosendalsvägen).

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I gällande översiktsplan, Karlshamn 2030, tillhör det nu aktuella planområdet kategorin
”B2 - kransbebyggelsen”. Kransbebyggelsen beskrivs utgöras av en tätortsväv runt
Asarums centrum innehållande bostäder, verksamheter och grönområden.
Följande riktlinjer för kransbebyggelsen som berör planområdet anges:
 Se över möjligheterna att förtäta och komplettera den befintliga stadsväven med
såväl funktionsblandad bebyggelse och bostäder som verksamheter.
 Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer bättre överens med bebyggelsens
innehåll och utformning och som motsvarar dagens krav och behov vad gäller
utveckling och bevarande.
 Beakta värdefulla naturområden vid förändringar inom kransbebyggelsen.
 Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter vid planering för nya
bostäder, verksamheter och funktioner.
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Detaljplaner
Inom det aktuella planområdet finns fyra gällande detaljplaner. Nedan beskrivs vilka
bestämmelser som gäller i dessa till idag.
B5: Byggnadsplan för Asarumsgården vann laga kraft 1963 och reglerar stora markarealer

Gällande detaljplaner i planområdet och dess närhet. Planområdet markerat med svart.

för bostadsändamål. För fastigheter som ingår i nu aktuellt planområde gäller bland annat
följande: Kvartersmark för bostadsändamål, fristående byggnadssätt i en våning jämte
vindsvåning. Tomtplats planeras så att två av varandra oberoende uppställningsplatser för
personbilar kan anordnas. Fastigheterna får endast bebyggas med en huvudbyggnad ej
större än 125 m2 och en uthusbyggnad om 50 m2. Om grannar enas får uthus byggas
samman i fastighetsgräns. Minsta tomtstorlek regleras till 600 m2. Två tredjedelar av
tomtplatsen ska lämnas obebyggd. Största tillåtna taklutning är 30 grader och en våning
tillåts högst vara 4,2 meter. Punktprickig mark får inte bebyggas.
B11: Detaljplanen B11 vann laga kraft 1966. För fastigheter som ingår i nu aktuellt
planområde gäller bland annat följande: För fastigheten Asarum 40:194 anges
användningen kvartersmark för allmänt ändamål. Största tillåtna taklutning är 30 grader,
två våningar avser högsta byggnadshöjd om 7,2 meter. Punktprickig mark och u-område
får inte bebyggas.
De kommunägda fastigheterna Asarum 40:55 och Asarum 40:56 omfattas av allmän plats.
Övriga privata fastigheter regleras till bostadsändamål, fristående i en våning.
Fastigheterna får endast bebyggas med en huvudbyggnad ej större än 125 m2 och
uthusbyggnad om 50 m2. Om grannar enas får uthus byggas samman i fastighetsgräns.
Minsta tomtstorlek regleras till 600 m2. Största tillåtna taklutning är 30 grader, en våning
avser en högsta byggnadshöjd om 4,2 meter och vind får inredas. Två tredjedelar av
tomtplatsen ska lämnas obebyggd. Punktprickig mark får inte bebyggas.
6
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Detaljplan B11 reglerar stora delar av vad som nu är aktuellt planområde (gulstreckad linje).

B20: Detaljplanen B20 vann laga kraft 1970. Planen anger bland annat följande
bestämmelser för fastigheten Asarum 40:124: Bostadsändamål, fristående i en våning.
Fastigheterna får endast bebyggas med en huvudbyggnad ej större än 160 m2 och en
sammanlagd areal av uthus/gårdsbyggnader om 50 m2. Om grannar enas får uthus byggas
samman i fastighetsgräns. Minsta tomtstorlek regleras till 600 m2. Största tillåtna
taklutning är 30 grader, en våning avser en högsta byggnadshöjd om 4,2 meter.
Punktprickig mark får inte bebyggas.
B51: Detaljplanen B51 vann laga kraft 1981. Planen medger huvudsakligen
användningarna industri, småindustri och biltjänst. Den del som omfattas av nu aktuell
detaljplan är planlagd som gata och park.

Program för planområdet
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska
kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, plan- och
bygglagen 5 kap. 10 §. I aktuellt planärende har ett program inte ansetts vara nödvändigt.

Miljöbedömning
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i första hand
avgör om genomförandet av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”.
Kommunen ska alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan.
Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i
aktuellt planärende är att ett genomförande av detaljplanen inte innebär någon betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Motiven till
ställningstagandet framgår av handlingen ”Beslutsunderlag för
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)”.
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Övriga kommunala beslut och utredningar
Byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04, att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av
fastigheten Asarum 40:194 m.fl. samt att uppdra till stadsmiljöavdelningen att upprätta
detaljplan. Ett planavtal avseende planarbete upprättades 2014-04-15 mellan Karlshamns
kommun och exploatören, Lindemo Park AB genom Fredrik Hermansson.

Planförslag
Plankarta med planbestämmelser

8
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Riksintressen, strandskydd och övriga intressen
Luftfart
Planområdet berörs av område med särskilt behov av hinderfrihet kring riksintresse
enligt 3 kap. 9 § 2 st miljöbalken, väderradar ”Karlskrona”. Planområdet berörs också av
ett område av betydelse enligt 3 kap 1 st miljöbalken i form av ett lågflygningsområde.
Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för flygplatserna i Ronneby och
Kristianstad. MSA står för Minimum Sector Altitude och MSA-ytan säkerställer den
inledande inflygningsproceduren.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget reglerar endast antal våningar och anger ingen begränsning gällande
byggnaders höjd. För byggnadsverk högre än 45 meter (inom sammanhållen bebyggelse)
ska samråd med Försvarsmakten ske och en flyghinderanalys utföras. Flyghinderanalys är
en lokaliseringsbedömning som beställs hos Luftfartsverket (LFV). Före byggstart ska
också en flyghinderanmälan (Luftfartsförordningen SFS 2010:770) skickas in till
Försvarsmakten.

Miljökvalitetsnormer
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm
överskrids.

Trygghet, säkerhet och folkhälsa
Brottsprevention
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas
situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar antalet situationer
som kan resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om att göra brotten svårare
att utföra och att öka risken att upptäckas. Ett exempel på situationell brottsprevention är
att flytta cykelställ i ett bostadsområde till ett ställe där många passerar. Då är det större
risk att den som begår brottet upptäcks. Detsamma gäller att träd vid en bilparkering kan
hindra översikt och skapa möjlighet att "osynligt" begå skadegörelse eller inbrott i
parkerade bilar. Andra exempel på brottsförebyggande är att undvika dålig belysning som
kan skapa mörka platser som upplevs som obehagliga och även de kan främja möjligheten
att begå brott just där. Trånga passager bör belysas och eventuellt planeras så att en viss
överblick kan ske från närbelägna bostäder. Det är viktigt att försöka undvika "döda
vinklar och vrån". Höga häckar, plank, uthus/förråd utmed cykel- och promenadstråk och
vid sittplatser kan skapa otrygghet när man passerar och ge möjlighet till obehagliga
situationer. Gällande krav vad det gäller utrymningsvägar och räddningsfordons
framkomlighet ska beaktas i bygglovskedet.

Jämställdhet och integration
Lindemoområdet ska kunna användas av flera målgrupper, unga, gamla, skolbarn samt
olika befolkningsgrupper vilket skapar förutsättningar för olika typer av möten.
Detaljplanen medför åtgärder som är positiva både för män och kvinnor, yngre och äldre.
Genom att olika användningar som kontor, vård, skola och idrott medges, skapas goda
förutsättningar för ett ökat antal arbetsplatser och elevplatser. Detaljplanen skapar även
förutsättningar för mångfald, då olika bebyggelse- och upplåtelseformer kan integreras i
området. Utveckling av företagsverksamhet, skola och idrottsverksamhet kan i framtiden
ge underlag för en utbyggnad av kollektivtrafiken, vilket bidrar till en hållbar utveckling av
samhället.
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Barn och ungdomar
Inom fastigheten Asarum 40:194 föreslås bland annat skoländamål. Förutsättningarna för
att en skola/förskola ska kunna fungera inom detta område är goda dels då det inom
fastigheten idag redan bedrivs skolverksamhet, dels eftersom området ligger avskilt och
har trygga trafiksituationer. Möjligheter till att försörja området med kollektivtrafik är
önskvärt på längre sikt.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och barnens bästa
är ständigt närvarande under planeringsarbetet då de är en förutsättning för god stadsoch samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs också genom
remissförfarandet under planprocessen. Nämnden för barn, ungdom och skola och
gymnasienämnden får planhandlingar tillsända under samråds- och granskningstiden.

Skolverksamhet inom planområdet idag

Hälsa och säkerhet
Väster om planområdet finns Asarums industriområde. I industriområdet finns allt från
skrothantering och återvinning via cisterntvätt och biltvätt till sortering av jordmassor
och bensinstation. I viss mån även handel och tidvis livsmedelstillverkning.
Miljöfarligverksamhet bedrivs i området i någon form även om skillnaderna är stora
mellan enskilda verksamheter.
Detaljplanerna B51 och B68, som gäller för industrifastigheterna, medger småindustri och
hantverk som inte får vålla olägenheter för boende i närområdet. I angränsning till
planområdet, enligt detaljplan B68, finns det en cirka 30 meter bred markyta avsedd för
allmän plats – parkområde. Denna yta fungerar som buffert mot industriområdet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Verksamheterna i västra industriområdet kan orsaka olika typer av olägenhet för
människors hälsa och miljön vid ordinarie verksamhet. Störst påverkan bedöms
uppkomma vid eventuell brand eller andra olyckor. Genom att mark avsätts som grönyta
hålls ett visst säkerhetsavstånd till industriområdet. Eventuell negativ påverkan på nu
aktuellt planområde bedöms som liten. Dialog sker med Räddningstjänsten under
samrådet. Då planförslaget i vissa delar medger att huvudbyggnad placeras en meter från
fastighetsgräns är det av extra vikt att Boverkets byggregler avseende brand beaktas i
bygglovsskedet.

Förorenad mark
Området har inte noterats i Länsstyrelsens inventering av verksamheter, vilken haft till
syfte att identifiera förorenande verksamheter och som därmed indikerar var förorenade
områden kan finnas. Industrifastigheter nordväst om planområdet, i Asarums
industriområde, är dock utpekade som ”potentiellt förorenade områden” enligt
10
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Länsstyrelsen. Möjligheten att föroreningar från västra industriområdet spridits till
planområdet bedöms som liten. Inget tyder på att det inom planområdet funnits tidigare
verksamheter som kan ha förorenat marken.
Ifall förorenade massor skulle upptäckas ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10
kap 11 § miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en anmälan om
detta, enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
lämnas till tillsynsmyndigheten (i detta fall Miljöförbundet Blekinge Väst).

Radon
SGU:s flygstrålningskarta från 2005 visar på måttliga halter uran inom planområdet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Frågan om radon regleras i en planbestämmelse och kommer att bevakas i
bygglovsskedet. En planbestämmelse om att ”Byggnad där människor stadigvarande vistas
ska uppföras i radonskyddat utförande” gäller inom hela planområdet. Kravet innebär att
byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken förhindras
att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste därvid ägnas åt bland annat
håltagningar i golvet för genomföringar.

Risker på grund av ett förändrat klimat
Ett framtida förändrat klimat kan bland annat ge upphov till ökade nederbördsmängder
och mer intensiva och långvariga nederbördsperioder. Med ett förändrat klimat finns även
risk för framtida värmeböljor och höjd medeltemperatur.
Höga vattenstånd medför risk för ras och skred, erosion samt översvämningar.
Planområdet ligger idag som lägst + 23 meter över nollplanet och är inte inom riskområde
för översvämning vid havsnivåförändring enligt max scenario för år 2100. Risken för
översvämning inom planområdet bedöms som liten.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Ett genomförande av detaljplanen skulle innebära att behovet av dagvattenavledning ökar.
I bifogad dagvattenutredning beskrivs befintliga förutsättningar, samt ges förslag på
åtgärder. Mer om detta under rubrikerna Teknisk försörjning/Dagvatten. Genom att i så
stor utsträckning som möjligt behålla växtlighet och större träd i området kan effekter av
värmeböljor och ökad nederbörd på grund av ett förändrat klimat mildras. För att hantera
risken för ökad nederbörd avsätts en yta för dagvattenhantering i plankartan. Dessutom
begränsas andelen yta som får hårdgöras.

Markområden
Natur och vegetation
Naturen inom planområdet utgörs huvudsakligen av öppna gräsytor och lövskog.
Terrängen är förhållandevis flack men ”berg i dagen” förekommer på vissa platser.
Området angränsar till en öppen gräsyta i väst och till lövskog i söder. Inom det aktuella
området ingår även 22 fastigheter med enbostadshus och tillhörande trädgårdar.
I planområdet finns många gröna ytor vilket är en tillgång ur flera aspekter. Inte minst när
det gäller främjande av ekosystemtjänster, de produkter och tjänster som naturens
ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande. Grönområden och
träd är av stor vikt för omhändertagande av dagvatten inom området och utgör generellt
viktiga element i tätortsmiljöer tack vare sina temperaturreglerande samt vatten- och
luftrenande egenskaper. Träd och grönområden kan även ha ett terapeutiskt värde samt
bullerdämpande effekter.
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Miljöförbundet Blekinge Väst har inför granskningsskedet genomfört en
naturvärdesbedömning av området. Syftet var främst att undersöka möjligheten för en
möjlig ny infart i planförslagets västra del. Området besöktes i fält i november 2016 och
inventerades då avseende signalarter och förekomst av strukturer som kan innebära
högre naturvärden. Området, där en eventuell ny väg planeras, består dels av en öppen
före detta åkermark i väster och dels av en skogsdunge i öster. På den öppna marken, som
klipps och sköts som park, står ett antal yngre träd med karaktär av parkträd. Inom
området finns i övrigt inga påträffade fynd av hotade/rödlistade arter. Det noterades
heller inte några generella biotopskydd vid inventeringstillfället. Stenmuren, stenrösena
och de halvgamla ekarna utgör dock värdefulla strukturer i området och bör om möjligt
sparas. För mer information avseende naturvärden på platsen hänvisas till
Naturvärdesbedömningen, daterad 2017-05-12.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Den skogsbeklädda bergsknallen centralt i planområdet ger karaktär åt området. Den
skyddas därför genom bestämmelse om att området inte får bebyggas (prickad mark) och
bestämmelse om att markens höjd inte får ändras (n1). Grönområdet i planområdets
nordvästra del planläggs som kvartersmark men får inte bebyggas (prickas i plankartan).
Området förses också med bestämmelse som anger att marken är avsedd för träd och
vegetation (n2).
För att bibehålla en bebyggelsefri zon och ett respektavstånd mellan bostadsområdet och
Lindemoområdet föreslås ett stråk där byggnader inte får uppföras (prickad mark) söder
om området med bostadsändamål. På prickad mark får parkering uppföras inom på
plankartan angiven yta, vilket innebär att parkeringsplatserna i norra delen av Asarum
40:194 kan vara kvar. Befintliga grönremsor mellan fastigheterna Asarum 40:121 och
Asarum 40:122 samt mellan fastigheterna Asarum 40:68 och Asarum 40:69 planläggs som
allmänplats, park. Detta innebär ingen förändring gentemot gällande detaljplaner.
Detaljplanen skapar möjligheter för nya byggrätter i Asarum 40:194, dock med
begränsningar gällande byggnadsarea och höjd. I illustrationskartan ges förslag på nya
byggnader på yta som idag används som parkering eller upplag. I viss mån tas natur i
anspråk enligt illustrationen, dock bevaras känslan av fristående byggnader i naturen.
Genom att tillåta en högre höjd (upp till fyra våningar i södra delen av fastigheten) skapas
möjligheter att bygga på höjden istället för att ta natur i anspråk.
Stenmuren invid grönområdet blir en naturlig
avgränsare till eventuell nytillkommande bebyggelse
söder om grönområdet. Stenmuren omfattas inte av
biotop- eller kulturskydd. Vid ingrepp i stenmuren, till
exempel vid en eventuell anläggning av ny väg, bör
dock försiktighetsåtgärder vidtas. Då det kan finnas
övervintrande djur i muren ska man undvika att
rasera den vintertid. Stenarna bör användas inom
närområdet, tex. som förstärkning på befintliga murar
av samma typ. Om försiktighetsåtgärder och allmän
miljöhänsyn enligt 2 kap. miljöbalken vidtas bör
ingrepp i stenmuren inte medföra någon väsentlig
ändring av naturmiljön. När den väg som föreslås i
planen ska anläggas, bör den ur naturvårdssynpunkt
placeras så att en spärrgrenig ung ek kan sparas.
Spärrgrenig ung ek som bör sparas.
12
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Geotekniska förhållanden
Enligt Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består områdets berggrund huvudsakligen
av gnejs. Fastigheterna öster om Rosendalsvägen har dock mer inslag av granodiorit i
berggrunden. Jordarten består till största delen av morän med berg i dagen på vissa
platser. Den norra delen av planområdet består av en sandig jordart. Öster om
Rosendalsvägen förekommer rikligt med stenblock, stora som små.
I den västra delen av planen berörs en begränsad del av Länsstyrelsens utpekade område
med förutsättningar för ras och skred. Risken för ras och skred bedöms dock generellt som
liten inom planområdet. Geoteknisk utredning har utförts över del av fastigheten Asarum
40:1, i direkt anslutning till nu aktuellt planområdes västra gräns. Utredningen togs fram
1987 med syftet att ge en översiktlig utredning av de geotekniska förhållandena som
underlag för stadsplanearbete avseende småindustriområde. Jordlagerföljden
undersöktes inte i den geotekniska utredningen. Dock beskrivs det översta jordlagret
bestå av 30 centimeter mulljord med medelfast till fast lagrad friktionsjord samt morän
med stort sten och blockinnehåll under. Ställvis överlagras moränen sannolikt av lera. Av
den geotekniska utredningen framgår följande: ”Planarbetet kan ur geoteknisk synpunkt
utföras med stor frihet. Vid nivåsättning bör dock beaktas att terräng som kan medföra
bergschakt undviks”.
En översiktlig geoteknisk utredning som utfördes under hösten 2018 visar att det
generellt råder goda grundläggningsförhållanden inom planområdet. Inom området för
utförda undersökningar råder inga generella stabilitetsproblem. Inför grundläggning
rekommenderas förtätande geoteknisk undersökning för varje enskilt objekt. Detta bör
göras när grundläggningsnivå, utformning och läge för planerade byggnader är fastställda.
För mer detaljerad information avseende geotekniken i området hänvisas till bifogad
översiktlig geoteknisk undersökning , daterad 2018-10-01.

Fornlämningar
Direkt söder om planområdet och öster om
Rosendalsvägen finns kulturhistoriska lämningar
från stenindustrin i form av ett flertal mindre
täktgropar. Objekten är registrerade i
fornminnesregistret. Inom planområdet har inga
lämningar påträffats och detaljplanen bedöms
inte heller påverka registrerade lämningar
negativt. Eventuella fynd i samband med
anläggningsarbeten ska omgående anmälas till
länsstyrelsen enligt bestämmelserna i
kulturmiljölagen (1988:950).
Kartan till höger visar de kulturhistoriska
lämningarna markerade med rödbruna ytor.

Bebyggelseområden
Bebyggelse och gestaltning
Användningar/ändamål
Inom Lindemoområdet bedrivs idag till större del av verksamheter inom vård i skiftande
utsträckning. I dagsläget finns bland annat daglig verksamhet, terapibad,
gymnasiesärskola, sjukgymnastik och korttidsboende. Huruvida verksamheterna kommer
att finnas kvar inom området eller ej bestäms inte i detaljplanarbetet, men planförslaget
möjliggör för dessa ändamål.
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Norr om fastigheten Asarum 40:194 och öster om Rosendalsvägen finns 22 fastigheter
med enbostadshus. Väster om planområdet finns Asarums industriområde. I
industriområdet finns allt från skrothantering och återvinning via cisterntvätt och biltvätt
till sortering av jordmassor och bensinstation.

Flygbild över planområdet sett från väster.

Gestaltning befintlig bebyggelse
Fastigheten Asarum 40:194 utgörs av ett område ursprungligen uppfört som vårdboende
ritat av Hanna Victorsson, arkitekt som haft många uppdrag i Karlshamns kommun under
1960- och 1970-talet. Samtliga byggnader är uppförda i fasadtegel, med inslag av träpanel
på utbyggnader, i färgerna gult och rött. Bebyggelsen är låg med platta tak. Merparten av
bebyggelsen är i en våning, en mindre del utgörs av suterränghus med två våningar.
Området har ett enhetligt uttryck och en tidstypisk karaktär.

14
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Bilder från Lindemo 2018.

Bostadsområdet norr om Lindemo kännetecknas av en låg bebyggelse med en våning och
med högsta byggnadshöjd om 4,2 meter. Bebyggelsekaraktären i området präglas av
sadeltak, gavel mot Lärkvägen och förgårdsmark. Enbostadshusen är huvudsakligen
uppförda i fasadtegel och träpanel byggda under 1960-1970-talet. Bebyggelsen är
homogen i sitt uttryck, med endast ett fåtal avvikelser i färgsättning. Den totala nyttjade
byggnadsarean på de privata fastigheterna varierar från cirka 135-300 m2 och storleken
på fastigheterna varierar från 700 m2 till 1275 m2 samt en större fastighet om 2374 m2.

Befintlig bebyggelse inom och i anslutning till planområdet.
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Föreslagen förändring och konsekvenser
Användningar/ändamål
Byggrätten utökas inom området vilket medför möjligheter för befintliga verksamheter att
utvecklas. Stor flexibilitet skapas genom att flera olika användningsändamål medges.
Inom Asarum 40:194, Asarum 40:55 och Asarum 40:56 medges vård-, skola-, bostads-,
handels-, kontors- samt idrott och sportändamål (DSBH1KR1). Detta befäster befintliga
verksamheter inom Asarum 40:194 och ger möjlighet till expansion. Detta innebär även
att fastigheterna Asarum 40:55 och Asarum 40:56 kan utvecklas till att bli en del av
Lindemoområdet. För att kunna möjliggöra för småskalig restaurangverksamhet och
mindre butiker tillåts handel, på så vis skapas en bredd i området. Maximalt 500 m2
handel tillåts.
I norra delen av Asarum 40:194 anges ett område för teknisk anläggning (E).
För de bostadsfastigheterna norr om fastigheten Asarum 40:194 kvarstår
bostadsändamålet (B). För de bostadsfastigheter som utgörs delvis av allmänplats
och/eller ej planlagd mark regleras fastigheterna till bostadsändamål i denna detaljplan.
Byggnaders höjd
I planen föreslås en utökad bebyggelsehöjd för södra delen av Asarum 40:194. För norra
delen av Asarum 40:194 och övriga fastigheter innebär bebyggelsehöjden ingen
förändring gentemot gällande detaljplaner. I den norra delen av Asarum 40:194 samt
Asarum 40:55 och 40:56 är det viktigt att eventuell tillkommande bebyggelse visar
respekt mot de låga enbostadshusen norr om dessa fastigheter. Bebyggelsen bör därför
trappas av i höjd norrut. I den norra delen av Asarum 40:194 samt Asarum 40:55 och
40:56 begränsas därför bebyggelsens höjd till maximalt två våningar. För befintliga
bostadsfastigheter norr om Asraum 40:194 tillåts bebyggelse i en våning.
Inom den södra delen av Asarum 40:194 regleras bebyggelsens höjd till maximalt fyra
våningar. Områdets karaktär med kuperad skog söder om fastigheten och industriområde
väster om fastigheten ger förutsättningar för en högre bebyggelse i den delen av Asarum
40:194. Genom att tillåta fler våningsplan i denna del är det möjligt att bygga på höjden
istället för att ta naturytor i anspråk. På detta vis bevaras även känslan av att de befintliga
byggnaderna ligger fritt placerade som ”hus i park” i naturen.
Exploteringsgrad
Nuvarande byggnadsarea på fastigheten Asarum 40:194 är cirka 10 000 m2, detaljplanen
ger möjlighet att utöka till totalt 14 400 m2. Bilden nedan visar en ungefärlig fördelning av
byggnadsareorna för de befintliga byggnaderna på fastigheten. Exploateringsgraden
regleras till en bestämd yta, byggnadsarea, (e) som får bebyggas. Denna bestämmelse
avgränsas av samma egenskapsgränser som bestämmelsen om höjder. Illustrationskartan
visar lämpliga placeringar för ny bebyggelse. Den ena placeringen (vid bergsknallen) är på
samma yta där en byggnad tidigare legat.
För merparten av de 22 privata fastigheterna regleras exploateringsgraden genom största
byggnadsarea i procent av fastighetsarean (30 eller 35%), dock max 250 m2 alternativt
300 m2. På fastigheter mindre än 2000 m2 får maximalt 250 m2 yta bebyggas.
Utifrån säkerhetsaspekter skapas en frizon utmed vägarna där byggnader inte får
uppföras (prickad mark). Där det inte redan är bebyggt idag är denna byggnadsfria zon 4,5
meter. Genom byggnadsfria områden i Asarum 40:194 bevaras bergknallen centralt i
fastigheten, grönområdet i nordvästra delen samt grönremsan i norra delen. Plankartan
förses även med en byggnadsfri zon om 4,5 meter från fastighetsgränsen i söder.
16
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De ungefärliga byggnadsareorna för
befintliga byggnader på fastigheten
Asarum 40:194:
Byggnad A: 2300 m2,
Byggnad C: 1250 m2,
Byggnad D: 1150 m2,
Byggnad E: 1150 m2,
Byggnad F:1100 m2,
Byggnad G: 1150 m2
Byggnad H: 1850 m2
På grund av att fler våningar tillåts i planen kan en förändring i det homogena
bebyggelselandskapet att uppstå. Ett högre tillåtet våningsantal bedöms vara nödvändigt
för att möta de behov och önskemål som finns i dagens läge och även på längre sikt vad
gäller kontorslokaler, skolbyggnader eller idrottsanläggningar. Fastigheten Asarum
40:194 är i behov av att fler våningar tillåts för att flera olika verksamheter ska kunna
etableras samt för att bland annat flerbostadshus ska kunna uppföras.
För bostadsfastigheterna norr om fastigheten 40:194 och öster om Rosendalsvägen
kvarstår regleringen om en våning. Detta för att bevara enhetligheten i höjder gentemot
fastigheterna runt om och på andra sidan Lärkvägen. Högre våningsantal bedöms inte
lämpligt med tanke på risk för skuggning och insyn på de relativt små fastigheterna.
Bostadsfastigheterna tillåts en högre exploatering än gällande detaljplaner, detta för att
bekräfta befintliga förhållanden och skapa lika utbyggnadsmöjligheter för resterande
bostadsfastigheter inom planområdet. Med tanke på att bostadsfastigheterna ligger i
utkanten av bostadsområdet i direkt anslutning till grönytor eller Lindemoområdet anses
dessa fastigheter vara lämpliga för en större exploatering av fastighetsarean än de som
ligger norr om Lärkvägen.
Planen föreslår att större delen av planområdet kan användas för vård-, skola-, bostads-,
handels-, kontors-, idrott- och sportändamål. Dessa verksamheter bedöms inte medföra
någon betydande störning på intilliggande bostadsområden. Viss störning kan förekomma
vid exploatering av området, men denna störning anses som övergående. Utveckling av
området kan innebära större bredd av verksamheter vilket medför ökad trafik. Med tanke
på omgivningspåverkan till bostadsområdena är det inte lämpligt med större
handelsverksamheter i området och handeln begränsas därför till 500 m2.
Genom den byggnadsfria zonen närmast västra industriområdet säkerställs att ingen
nybyggnation sker i denna del av området. På en yta om 4,5 meter längs med västra delen
av Asarum 40:194 får inga nya byggnader uppföras, detta för att säkerställa att byggnation
inte sker närmare. Då marken direkt väster om planområdet dessutom är planlagd som
allmänplats/park uppstår en buffertzon mellan västra industriområdet och planområdet.
Vid en utbyggnad av Asarum 40:194 kommer mer parkering att behövas. Beroende på hur
området byggs ut kan befintliga parkeringsytor att bebyggas. Parkering ska lösas inom
egen fastighet, vilket kommer att reglera utbyggnaden av området. Läs mer om parkering
under rubriken ”Angöring och parkering”.
Illustrationen nedan visar en möjlig utbyggnad av detaljplanen. De föreslagna nya
byggnaderna i fastigheten Asarum 40:194 som är illustrerade på bilden visar totalt cirka
3500 m2 byggnadsarea. Utöver det finns en yta på ca 900 m2 kvar att bygga i enlighet med
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detaljplanen, detta kan exempelvis möjliggöra utbyggnad av befintliga byggnader samt
byggnation i den nordöstra delen av fastigheten där parkeringsplatser finns idag.

Gestaltning befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom Lindemoområdet har inget formellt skydd i planförslaget men
så länge denna finns kvar bör man förhålla sig till den med respekt. Då bebyggelsen inom
fastigheten Asarum 40:194 har ett enhetligt uttryck och en tidstypisk karaktär, bör dock
särskild hänsyn tas vid om- och tillbyggnad. I möjligaste mån bör områdets karaktär och
särdrag bibehållas och ändringar av byggnader bör utföras med varsamhet så att dess
karaktärsdrag värnas.
Gestaltningsprinciper för ny bebyggelse
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. ska ett byggnadsverk utformas med god form- färg och
materialverkan. Utöver detta föreslås ett antal principer för att säkerställa kvaliteter i
bebyggelse och yttre miljö. De övergripande gestaltningsprinciperna för ny bebyggelse i
Lindemoområdet är:

18



Varierad bebyggelse
Med ett varierat formspråk avseende fasader, byggnadsvolymer, takvinklar och
färgsättning, skapas en levande och attraktiv miljö. Samtidigt är det viktigt att
bebyggelsemiljön i området kan läsas ihop.



Mänsklig skala
Bebyggelse och utomhusmiljö bör utformas i en mänsklig skala för att en god
livsmiljö ska åstadkommas. Där det är möjligt ska byggnader ha entréer vända mot
gator och mer offentliga platser.



Attraktiv vistelsemiljö
Utomhusmiljön ska utformas med höga ambitioner och bidra till att mötesplatser
skapas och att spontanaktiviteter kan uppstå. Med mindre rumsligheter och
mycket grönska skapas trivsamma vistelsemiljöer.
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Lek, rekreation och naturmiljö
Inom den västra delen av Asarum 40:194 finns olika lekplatser. Allmänna lekplatser finns
även norr om planområdet. I södra delen av planområdet finns en bollplan. I grönområdet
i nordvästra delen av Asarum 40:194 finns stigar och används som rekreationsområde.
Trots att Asarum 40:194 till stor del är bebyggd finns inslag av natur och rekreativa
värden som ger förutsättningar för återhämtning. Värden som är viktiga för de
verksamheter som finns på plats idag.
Runt om i Lindemoområdet finns träddungar och skogsbevuxna höjder. Grönska har stor
betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Flera studier tyder på att tillfrisknandet
hos människor går fortare om det finns gröna miljöer att vistas i eller att titta på. Träd har
ett visst rekreativt värde även på håll.

Fotbollsplan i södra delen av planområdet

Föreslagen förändring och konsekvenser
Detaljplanen skapar möjligheter att anordna sport och idrottsanläggning (R1) på
fastigheten Asarum 40:194. Genom att utöka användningen på Asarum 40:194 till att även
innefatta idrottsändamål skapas förutsättningar för fler aktiviteter kopplat till idrott i hela
fastigheten.
I förslaget till ny detaljplan undantas grönområdet i nordvästra delen av Asarum 40:194
för nya byggnader vilket innebär att naturområdet bevaras. För att bevara bergsknallen i
den centrala delen av Asarum 40:194 undantas även denna från nya byggnader. Med
förslaget till ny detaljplan värnas rekreativa värden då naturområden undantas från ny
bebyggelse.

Tillgänglighet
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till terrängen
och förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Även den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till
möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda
den. Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både allmän
platsmark och kvartersmark. Tillkommande bebyggelse ska vara tillgänglig, vilket
säkerställs i bygglovskedet.
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Vägar och trafik

Vägnät och angöring
Rosendalsvägen som går i nord-sydlig riktning genom planområdet, öster om fastigheten
Asarum 40:194, utgörs av en samfällighet (Asarum s:2). Lärkvägen löper längs med norra
delen av planområdet och mynnar ut i en större fyrvägkorsning. Angöring till
fastigheterna som ingår i planområdet sker idag via Lärkvägen (förutom Asarum 12:70
som angör från Rosendalsvägen). Inom Asarum 40:194 finns ett befintligt gatunät som ägs
och sköts av fastighetsägaren.
I en trafikmätning på Rosendalsvägen,
norr om Lärkvägen, i juni 2015
uppmättes en årsdygnstrafik till 1148
fordon. Under hösten 2014 gjordes en
trafikmätning ca 20 meter in på vägen
som utgör infart till fastigheten Asarum
40:194. Då uppmättes en årsdygnstrafik
på 181 fordon. På Lärkvägen precis
väster om entrén till Asarum 40:194
uppmättes en årsdygnstrafik på 355
fordon. Detta innebär att inga större
fordonsrörelser skedde på platsen vid
tiden. Typen av verksamheter inom
Lindemoområdet varierar vilket medför
att även trafiken till och från området
kan variera över tid.

20

Infart till planområdet sker via Lärkvägen. På bilden
visas korsningen Rosendalsvägen/Lärkvägen.
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Föreslagen förändring och konsekvenser
I planförslaget möjliggörs för ny angöring väster ifrån. Planområdet omfattar därför även
återvändsgatan Plåtslagarevägen som i sin tur har koppling till Verkstadsvägen.
Plåtslagarevägen och intilliggande mark planläggs som allmän plats/LOKALGATA medan
anläggning av ny anslutande väg på fastigheten Asarum 40:194 får anläggas på
kvartersmark.
Rosendalsvägen förblir, liksom i gällande plan, allmän plats och anges i detaljplanen som
HUVUDGATA. Lärkvägen norr om Asarum 40:194 får, i likhet med ny koppling till
Plåtslagarevägen, beteckningen LOKALGATA. Lärkvägen inom Asarum 40:194 planläggs
som kvartersmark. Anledningen till detta är att vägen endast försörjer fastigheten. Vägen
är därmed inte av något stort allmänt intresse. Infarten till Asarum 40:194 avses i
dagsläget inte ändras men planen möjliggör att nya infarter anläggs via Rosendalsvägen i
väster och/eller via Plåtslagarevägen i väster. Vid anläggande av ny infart ska tillstånd
sökas hos väghållaren, i det här fallet Karlshamns kommun.
Befintligt vägsystem bedöms klara av en ökad fordonsbelastning på ca 400
fordonsrörelser/dygn i området, vilket skulle motsvara en utökad bruttoyta med ca 4400
m2 varav 500 m2 skulle utgöras av någon form av handel. Då föreslagen detaljplan medger
en utökad byggnadsyta från befintliga 10 000 m2 till 14 400 m2 och två till fyra våningar,
kan ett genomförande av planen komma att generera betydligt mer trafik än de 400
fordonsrörelser/dygn som nuvarande vägsystem bedöms klara. Vid byggnation som
bedöms generera en ökad trafikbelastning på mer än 400 fordonsrörelser/dygn krävs
därför att en ny infart anläggs från Rosendalsvägen i öster, alternativt via Plåtslagarevägen
i västra delen av planområdet. När vilken trafiklösning blir aktuell, är beroende av
exploateringens omfattning inom Asarum 40:194, och regleras i ett exploateringsavtal
mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. Exempel på befintlig och alternativa
trafiklösningar illustreras nedan. Generellt så ska vägar utformas så att de blir tillgängliga
för renhållningsfordon och räddningstjänstens fordon. Vägar som inte är genomfarter ska
tillses med vändplatser.
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Befintlig trafiklösning

Illustrationen till höger visar på ett exempel
med tillkommande byggnadsarea på ca
3500 m2 (den yta som en byggnad upptar
på marken) inom fastigheten Asarum
40:194. Planförslaget medger att ytterligare
ca 900 m2 bebyggs. Förutsatt att
tillkommande bruttoarea (summan av alla
våningsplans area) inte överstiger 4000 m2
bedöms nuvarande trafiklösning, med
infart från Lärkvägen, klara den
trafikökning som byggnationen kan
generera.

Alternativa trafiklösningar
Illustrationen till höger visar på alternativa
trafiklösningar som kan bli aktuella då
tillkommande byggnation av Asarum
40:194 överstiger 4000 m2 bruttoarea
(summan av alla våningsplans area). I
exemplet förutsätts att flera byggnader är i
flera våningar. Vid alternativ där infarten
flyttas från Lärkvägen till Rosendalsvägen
frigörs mark som möjliggörs för
byggnation. Vid större exploatering av
Asarum 40:194 kan infart från
Plåtslagarevägen i västra delen av området
bli aktuell. Planförslaget medger även att
gång- och cykelväg anläggs längs
Plåtslagarevägen.

Gång- och cykelvägnät
Föreslagen förändring och konsekvenser
Gång- och cykelvägnätet bedöms vara tillfredsställande i dagsläget. På sikt kan det bli
aktuellt att anlägga nya gång- och cykelvägar för att göra området mer tillgängligt för
gående och cyklister. På grund av det långa avståndet till hållplats bör en naturlig
belyst gång- och cykelväg anläggas inom planområdet.
Vid exploatering av Asarum 40:194 kan en utbyggnad av gång- och cykelvägar behövas för
att på ett trafiksäkert sätt tillgängliggöra området för gående och cyklister. Föreslagen
detaljplan medger att gång- och cykelväg anläggs längs Plåtslagarevägen i väster som i
planförslaget möjliggjorts som tänkbar ny infart till planområdet. Vidare finns utrymme
för ny gång- och cykelväg längs Verkstadsvägen till befintlig gång- och cykelväg längs
Mejerivägen, för att på ett trafiksäkert sätt knyta samman planområdet till Asarums
centrala delar. Då planområdet prövar förutsättningar för bland annat skoländamål är det
viktigt att tillgodose eventuella skolelevers möjlighet att cykla till och från skolan på ett
säkert sätt.
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Parkering
Parkering sker inom respektive fastighet. För Asarum 40:194 finns ett par större
parkeringsytor, merparten av dessa är asfalterade.

Parkeringsyta på Asarum 40:194.

Parkering på privat bostadsfastighet.

Karlshamns kommun har en parkeringsnorm från 1984 med riktlinjer för hur många pplatser som behövs för olika typer av verksamheter. På 1000 m2 våningsyta räknar man
med ett behov av 40 p-platser handel, 20 för kontor och 10 för bostäder. Observera att
kommunen inte har någon parkeringsnorm vad gäller vårdändamål. För ett sjukhus kan
dock beräknas runt 10-15 parkeringsplatser per 1000 m2 sjukhus. Vårdändamålen som
planeras i Lindemo alstrar troligen mindre trafik än ett sjukhus varpå 10
parkeringsplatser förväntas rimligt.
Föreslagen förändring och konsekvenser
För Lindemoområdet är det önskvärt att utöka antalet parkeringsplatser i anslutning till
in- och utfarten till området. Genom en sådan placering finns det möjlighet att bibehålla en
lugn och trivsam miljö i området vilket är viktigt för besökare och boende.
Parkeringsmöjligheter ska anordnas vid exploatering och är beroende av hur området
utformas, i vilken omfattning byggrätten nyttjas och till vilka ändamål. En bedömning av
behovet av parkeringsplatser måste därför göras när utbyggnad av området blir aktuell.
Parkering ska anordnas inom egen fastighet och får placeras på prickmark där så angivits i
plankartan. Parkering avses lösas inom respektive fastighet om avstyckning skulle ske.
I jämförelse med andra städer av motsvarande storlek ligger Karlshamns parkeringsnorm
högt i samtliga kategorier och resonemang kring en lägre parkeringsnorm förs. Genom att
till exempel införa mobilitetsåtgärder och bilpool kan man sänka behovet av parkering.
Denna bedömning kan exempelvis göras inför eventuell försäljning av mark, vid
bygglovsgivning och vid behov avtalas med exploatörer och byggherrar.
Vid utbyggnad i enlighet med detaljplanen kommer parkeringsbehovet att öka, vilket
innebär att de hårdgjorda ytorna kan utökas. Vid markparkering bör alternativ
markbeläggning övervägas, exempelvis gräsarmering, för att möjliggöra för infiltration
och på så sätt hålla nere dagvattenmängderna från området.
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Kollektivtrafik
Planområdet försörjs i dagsläget inte av kollektivtrafik. Närmaste hållplatser finns på cirka
550-700 meters gångavstånd.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Vid en utveckling av området som kan generera exempelvis fler arbetsplatser, fler
skolungdomar, boende och besökare till idrottsevenemang är det viktigt att det ges
möjligheter till att fler ska kunna välja alternativa färdmedel. Kollektivtrafik är ett
miljövänligt sätt att resa på och samhällsekonomiskt försvarbart. En konsekvens av att
kollektivtrafiknätet inte omfattar planområdet är att många väljer att färdas med bil som
på olika sätt bidrar till miljöpåverkan. Större krav ställs även på anordning av parkeringar
och hårdgjorda ytor som ökar belastning på VA-ledningsnät vid omhändertagande av
dagvatten.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Huvudvattenledningar sträcker sig genom planområdet på tre platser. Dessa kräver ett
skyddsavstånd i planområdet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Detaljplanens flexibilitet med flera olika ändamål gör det svårt att avgöra hur stort tryck
det blir på befintligt system. Befintliga huvudvattenledningar reserveras som u-områden
(u). U-område innebär att marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar.
Rätt till underjordiska ledningar kan endast tryggas genom ledningsrätt eller servitut. Om
ledningarna inom u-område ska säkras med ledningsrätt krävs lantmäteriförrättning,
vilken initieras och bekostas av ledningshavaren. VA-anläggningar ska utföras enligt MarkAMA och enligt VA-enhetens materialpolicy. Vid avstyckning måste förbindelsepunkt
gentemot det kommunala VA-nätet upprättas för varje enskild fastighet. Då planen
möjliggör en ökad exploateringsgrad samt att Asarum 40:194 utvecklas för andra
verksamheter och bostäder kan anslutningarna till kommunens ledningsnät komma att
öka.

Dagvatten
Dagvatten från hårdgjorda ytor inom planområdet avleds via ledningar. Vidare leds
dagvattnet mot en dagvattendamm på fastigheten Duved 1:7 sydost om planområdet.
Förbindelsepunkten för dagvatten mot det kommunala dagvattenätet ligger ca 0,5 meter
utanför fastighetsgränsen vilket innebär att samtliga dagvattenledningar inom
planområdet är servisledningar som ägs av fastighetsägaren. Dagvattendammen är i
kommunal ägo och belägen på kommunal mark, och driften av denna sköts av kommunens
VA-enhet.
Befintliga kommunala dagvattenledningar bedöms inte klara stora regnmängder.
Jordarterna i området består till största del av morän och sand, goda förutsättningar för
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör därför finnas.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Dagvatten från hårdgjorda ytor inom detaljplanelagt område ses juridiskt som
avloppsvatten. Särskilt dagvatten från parkeringsytor kan innehålla föroreningar och ska
därför renas innan det når recipient. Dagvattenhanteringen ska prövas i bygglovskedet i
samråd med VA-enheten.
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Ett genomförande av planförslaget kommer att medföra ett ökat behov av
dagvattenavledning. Dagvattnet från området ska omhändertas och fördröjas inom egen
fastighet enligt kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten. Yta reserveras i
plankartan för detta ändamål i enlighet med föreslagna åtgärder nedan.
En dagvattenutredning har tagits fram av Vatten- och Samhällsteknik AB. I denna redovisas att,
med hänsyn till SMHI:s prognos om framtida klimatförändringar med intensivare regn,
beräknas det totala dagvattenflödet öka inom planområdet, från dagens ca 420 l/s till ca 650 l/s.
För att avlasta avledningen av dagvatten till ledningsnätet föreslås ett flertal åtgärder. Genom att
anlägga ett utjämningsmagasin i den östra delen av planområdet avlastas det totala
dagvattenflödet med 300 l/s vid ett klimatkompenserat 10-årsregn. Med utjämningsmagasinet i
kombination med andra tänkbara lokala åtgärder kan ett lägre utgående dagvattenflöde än i dag
uppnås. Exempel på lokala åtgärder är vegetationsklädda tak och fasader, planteringar,
avledning av stuprörsvatten till gräsytor eller stenkistor/infiltrationsbäddar, markytor med
genomsläppliga material, avledning av vägdagvatten till diken. I plankartan reserveras
föreslagen yta för utjämningsmagasin med illustrationslinje. I plankartan regleras även att minst
30% av markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten.

Föreslagen plats för utjämningsmagasin.

Förslag på utjämningsmagasin.

Avfall
Planområdet ingår i hämtningsområde för hushållsavfall.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Uppsamlingsutrymme för avfall anpassas och utrustas för källsortering och
omhändertagande av avfall enligt kommunens råd och anvisningar. Uppsamlingsplatsen
ska vara lättillgänglig för hämtningsfordon. Vid planering för framtida byggnader bör
antingen tillfartsvägar och vändplaner planeras för renhållningen alternativt bör
kärlplatser längs den kringgående slingan planeras.

Värme
Fjärrvärme finns utbyggt till området. Anslutning av den nya bebyggelsen bedöms därför
som god. Samverkan sker mellan Karlshamn Energi AB och exploatören.

El, tele och bredband
Elförsörjning finns utbyggd i området, koncessionshavare är E.ON Elnät. Det befintliga
elnätet består av hög- och lågspänningsjordkablar samt serviskablar in till byggnader. I
den norra delen av Asarum 40:194 finns en transformatorstation.
TeliaSonera Skanova Access är huvudman för teleanläggningar och dess ledningar finns
längs med Rosendalsvägen och Lärkvägen.
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Fibernätet ägs av Karlshamns Energi och finns utbyggt till Asarum 40:194.
Föreslagen förändring och konsekvenser
I de fall ledningar måste flyttas på grund av exploatering, ska exploatören stå för
kostnaden, se även rubriken ”Ansvarsfördelning och huvudmannaskap” nedan.
E.ON Elnäts högspänningsledningar reserveras med ett cirka 4 meter brett u-område,
vilket innebär att ”marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom
området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra
bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”. Om ledningarna inom u-område ska
säkras med ledningsrätt krävs lantmäteriförrättning, vilken initieras och bekostas av
ledningshavaren. Eftersom det i dagsläget inte är bestämt hur området ska utformas
reserveras ingen mark i plankartan för elledningar på fastigheten Asarum 40:194. När det
är aktuellt att dra fram nya matarledningar för att ansluta byggnader kommer
fastighetsägaren dock att behöva upplåta mark till nätägaren.
Den befintliga transformatorstationen i norra delen av Asarum 40:194 anges som teknisk
anläggning (E). Avstånd mellan transformatorstationen och brännbar byggnad eller
upplag får inte understiga fem meter.
I planområdets nordöstra del finns en ledningsrätt för en optokabel till förmån för
Karlshamn Energi AB. Plankartan förses med ett u-område för denna.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Organisatoriska frågor
Tidplan






Samråd
Granskning
Antagande BN
Antagande KF
Laga kraft

april - maj
maj
juni
september
oktober

2015
2019
2019
2019
2019

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat
planavtal med Lindemo Park AB 2014-04-15.
Kommunen är huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift
och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Kommunen ansvarar för
tillhandahållande av anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar. Ansvaret för
lokalt omhändertagande av dagvatten med åtgärder, till exempel för föreslaget
utjämningsmagasin, vilar på den enskilda fastighetsägaren. Inför exploatering behöver en
VA-utredning utföras för att klargöra hur de befintliga servisledningarna går samt
kapacitetsbehov till respektive byggnad inom fastigheten. Utredningen ska bekostas av
markägaren/exploatören och göras i samråd med VA-enheten. Detta är nödvändigt dels
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för att kunna veta hur fastigheten ska kunna anslutas till det kommunala nätet och dels för
att kunna planera utbyggnad inom fastigheten. Eventuellt kan det innebära bildande av
VA-samfällighet.
Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av
egna byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna
fastighetens gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av
ledningsdragning inom den egna fastigheten. E.ON är huvudman för allmänna elledningar
och Karlshamns Energi AB för fjärrvärmeledningar. TeliaSonera Skanova Access är
huvudman för teleanläggningar.

Exploateringssamverkan
Avtal
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren Lindemo Park
AB genom Fredrik Hermansson. Ett exploateringsavtal ska tecknas med kommunens VAenhet där lämpliga förbindelsepunkter anvisas och ansvarsfördelning avseende hantering
av dagvatten framgår. I exploateringsavtalet ska det även framgå i vilket skede en VAutredning ska tas fram. Kontakt ska tas med VA-enheten i god tid före projektering.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Om fastighetsbildning blir aktuellt initierar och bekostar respektive exploatör
fastighetsbildning inför försäljning.

Fastighetsbestämning
Om behov av fastighetsbestämning skulle uppstå bekostas denna av exploatören.

Påverkan på fastigheter inom planområdet
Asarum 12:70 - Privat fastighetsägare

Planbestämmelser i planförslag:
 Bostadsändamål
 Största byggnadsarea 30 % av
fastighetsarea, dock max 300 m2.
 Högst en våning
 Huvudbyggnad ska placeras minst en
meter från fastighetsgränsen.
 4,5 meter byggnadsfritt avstånd mot
Lärkvägen och Rosendalsvägen

Fastigheten ingår i detaljplanen B11 och är i denna planlagd för bostadsändamål i en
våning med begränsningar för byggrättens omfattning med ej större huvudbyggnad än
125 m2 och uthus ej större än 50 m2. Punktprickig mark får inte bebyggas. Befintlig
bebyggelse stämmer inte överens med gällande detaljplan.
Fastighetens storlek är 2374 m2 och den sammanlagda byggnadsarean är cirka 290 m2.
Befintlig bebyggelse utgör idag drygt cirka 12 % av fastighetsarean. Angiven
exploateringsgrad i planförslaget möjliggör inte någon vidare utbyggnad då begränsningar
anges genom maximal byggnadsarea om 300 m2. Planförslaget bekräftar rådande
förhållanden.
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Fastigheten kan påverkas genom att fastigheterna Asarum 40_194, Asarum 40:55 och
Asarum 40:56 planläggs som kvartersmark för vård-, skola-, bostads-, handels-, kontorssamt idrott och sportändamål. Detta kan innebära ny bebyggelse i två våningar på dessa
fastigheter och därmed förändra Asarum 12:70:s utsikt mot sydväst. Tillkommande
bebyggelse i Lindemoområdet kommer att innebära att trafikmängden i korsningen
Lärkvägen/Rosendalsvägen ökar.
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås.
Asarum 40:55 och 40:56 - Fastigheterna ägs av Karlshamns kommun
.
Planbestämmelser i planförslag:
 Vård-, skola-, bostads-, handels-, kontorssamt idrott och sportändamål
 4,5 meter byggnadsfritt avstånd mot
Rosendalsvägen och Lärkvägen. Prickad
mark (byggnad får inte uppföras).

Fastigheterna ingår i detaljplanen B11 och är i denna planlagd som allmän plats. I
dagsläget är fastigheterna inte bebyggda utan marken är till största delen i anspråkstagen
för infartsväg. Fastigheterna korsas också av ett u-område som reserverar marken för
befintliga VA-ledningar. I aktuellt planförslag omvandlas allmän platsmark till
kvartersmark och fastigheterna planläggs för vård-, skola-, bostads-, handels-, kontorssamt idrott och sportändamål. Skulle ledningar och infarten till området flyttas i framtiden
kan marken här användas till ovan nämnda ändamål.
Asarum 40:57, 40:58, 40:59, 40:60 – Privata fastighetsägare

Planbestämmelser i planförslag:
 Bostadsändamål
 Största byggnadsarea 35 % av
fastighetsarea, dock max 250 m2
 Högst en våning
 Huvudbyggnad ska placeras minst en
meter från fastighetsgränsen
 Upp till 4,5 meter byggnadsfritt avstånd
mot Lärkvägen

Fastigheterna ingår i detaljplanen B11 och är i denna planlagd för bostadsändamål i en
våning med begränsningar för byggrättens omfattning med ej större huvudbyggnad än
125 m2 och uthus ej större än 50 m2. Punktprickig mark får inte bebyggas.
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Den byggnadsfria ytan på Asarum 40:194, strax söder om nämnda fastigheter avses utökas
från 5 meter till 15 meter. På fastigheten Asarum 40:194 sker ingen förändring gentemot
gällande detaljplan (B11) vad gäller våningsantal. Två våningar tillåts även i detta
planförslag. Konsekvenser vad gäller insyn och utblickar anses därför oförändrade.
Asarum 40:57
Fastigheten Asarum 40:57 är bebyggd till ca 32 %. I planförslaget angiven
exploateringsgrad bekräftar befintliga förhållanden men möjliggör inte någon vidare
utbyggnad. Fastigheten kan påverkas genom att fastigheterna Asarum 40:55 och Asarum
40:56 planläggs som kvartersmark för vård-, skola-, bostads-, handels-, kontors- samt
idrott och sportändamål. Detta kan innebära ny bebyggelse i två våningar på dessa
fastigheter och därmed förändra Asarum 40:57 utsikt samt insyn mot öst.
Asarum 40:58, Asarum 40:59 och Asarum 40:60
Fastigheten Asarum 40:58 är bebyggd till ca 21 %, Asarum 40:59 till ca 25 % och Asarum
40:60 till ca 24 %. Planförslaget bekräftar rådande förhållanden och byggrätterna utökas
jämfört med gällande detaljplan.
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås.
Asarum 40:61, 40:62, 40:63, 40:64, 40:65, 40:66, 40:67 och 40:68 - Privat
Planbestämmelser i planförslag:
 Bostadsändamål
 Största byggnadsarea 35 % av
fastighetsarea, dock max 250 m2
 Högst en våning
 Huvudbyggnad ska placeras minst en
meter från fastighetsgränsen
 4,5 meter byggnadsfritt avstånd mot
Lärkvägen
fastighetsägare

Ovan nämnda fastigheter ingår i detaljplanen B5 och är i denna planlagd för
bostadsändamål i en våning med begränsningar för byggrättens omfattning med ej större
huvudbyggnad än 125 m2 och uthus ej större än 50 m2. Prickad mark får inte bebyggas.
Den byggnadsfria ytan på Asarum 40:194, strax söder om nämnda fastigheter avses utökas
från 5 meter till 15 meter. På fastigheten Asarum 40:194 sker ingen förändring gentemot
gällande detaljplan (B11) vad gäller våningsantal. Två våningar tillåts även i detta
planförslag. Konsekvenser vad gäller insyn och utblickar anses därför oförändrade.
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås.
Asarum 40:61 och Asarum 40:62
Fastigheten Asarum 40:61 är bebyggd till ca 22 %, Asarum 40:62 till ca 26 %.
Planförslaget bekräftar rådande förhållanden och byggrätterna utökas jämfört med
gällande detaljplan.
Asarum 40:63, Asarum 40:64 och Asarum 40:65
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Fastigheten Asarum 40:63 är bebyggd till ca 24 % och Asarum 40:64 till ca 22 %.
Planförslaget bekräftar rådande förhållanden och medför utökad byggrätt för dessa
fastigheter. Fastigheten Asarum 40:65 är idag bebyggd till cirka 35 %. Föreslagen
exploateringsgrad möjliggör inte någon utbyggnad för denna fastighet. Söder om
fastigheterna avsätts ett område för teknisk anläggning, vilket bekräftar den
transformatorstation som finns på platsen idag. Grönområdet söder om Asarum 40:64
planläggs som naturområde samt får en bestämmelse om att byggnad inte får uppföras.
Detta innebär ett tydliggörande kring användningen som grönområde jämfört med
gällande detaljplan (B11) som anger området som kvartersmark för allmänt ändamål,
vilket innebär att ytan skulle kunna exploateras.
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås.
Asarum 40:66, Asarum 40:67 och Asarum 40:68
Fastigheterna Asarum 40:66 och Asarum 40:67 är bebyggda till cirka 22 % medan
fastigheten Asarum 40:68 är bebyggd till cirka 27 %. Planförslaget bekräftar rådande
förhållanden och byggrätterna utökas jämfört med gällande detaljplan.
Grönområdet söder om nämnda fastigheter planläggs som naturområde samt en
bestämmelse om att byggnad inte får uppföras. Detta innebär ett tydliggörande kring
användningen som grönområde jämfört med gällande detaljplan (B11) som anger
området som kvartersmark för allmänt ändamål, vilket innebär att ytan skulle kunna
exploateras.
Gräsremsan nordväst om Asarum 40:68 planläggs som allmän plats, park. Detta innebär
ingen förändring gentemot gällande detaljplan (B5).
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås.
Asarum 40:69, 40:70, 40:71, 40:72 och 40:73 - Privata fastighetsägare
Planbestämmelser i planförslag:
 Bostadsändamål
 Största byggnadsarea 35 % av
fastighetsarea, dock max 250 m2
 Högst en våning
 Huvudbyggnad ska placeras minst en
meter från fastighetsgränsen
 Upp till 4,5 meter byggnadsfritt avstånd
mot Lärkvägen
Fastigheterna ovan omfattas idag av detaljplan B5, som medger bostadsändamål i en
våning med begränsningar för byggrättens omfattning med ej större huvudbyggnad än
125 m2 och uthus ej större än 50 m2. Punktprickig mark får inte bebyggas.
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås.
Asarum 40:69
Asarum 40:69 är bebyggd till ca 21 %. Planförslaget bekräftar rådande förhållanden och
byggrätterna utökas jämfört med gällande detaljplan.
Gräsremsan sydöst om Asarum 40:69 planläggs som allmän plats, park. Detta innebär
ingen förändring gentemot gällande detaljplan (B5). Den öppna gräsytan väster om
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fastigheterna är inte med i detaljplanen utan omfattas även fortsättningsvis av allmän
plats enligt detaljplan B51.
Asarum 40:70, Asarum 40:71, Asarum 40:72 och Asarum 40:73
Fastigheten Asarum 40:70 är idag bebyggd till ca 30 %, Asarum 40:71 till ca 17 %, Asarum
40:72 till cirka 21 % och 40:73 till ca 20 % Planförslaget bekräftar rådande förhållanden
och byggrätterna utökas jämfört med gällande detaljplan.
Asarum 40:121, 40:122, 40:123, 40:124 - Privata fastighetsägare
Planbestämmelser i planförslag:
 Bostadsändamål
 Största byggnadsarea 35 % av
fastighetsarea, dock max 250 m2
 Högst en våning
 Huvudbyggnad ska placeras minst en
meter från fastighetsgränsen
 4,5 meter byggnadsfritt avstånd mot
Lärkvägen

Asarum 40:121
Gällande detaljplan, B11, medger bostadsändamål i en våning med begränsningar för
byggrättens omfattning med ej större huvudbyggnad än 125 m2 och uthus ej större än 50
m2. Punktprickig mark får inte bebyggas. Söder och öster om fastigheten är marken
planlagd som allmänplats.
Fastigheten är idag bebyggd till cirka 23 %. Planförslaget bekräftar rådande förhållanden
och byggrätten utökas jämfört med gällande detaljplan.
Fastighetsägaren till Asarum 40:121 arrenderar cirka 570 m2 söder om dennes fastighet.
Såväl Asarum 40:121 och ytan söder om planläggs för bostadsändamål. Detta skapar
förutsättningar för ett fortsatt arrende samt om en eventuell försäljning till Asarum
40:121 skulle bli aktuell. En eventuell fastighetsreglering kommer endast att ske på
initiativ av ägaren till Asarum 40:121 och kostnader för fastighetsregleringen kommer att
belasta denne. Marken öster om fastigheten kvarstår som allmän plats, park.
Asarum 40:122 och Asarum 40:123
Större delarna av fastigheterna Asarum 40:122 och Asarum 40:123 ingår i den gällande
detaljplanen B11. Denna medger bostadsändamål i en våning med begränsningar för
byggrättens omfattning med ej större huvudbyggnad än 125 m2 och uthus ej större än 50
m2. Punktprickig mark får inte bebyggas.
Sedan området planlades har fastigheterna förvärvat ytterligare mark mot söder. Dessa
delar av fastigheterna, som delvis är planlagda som allmän plats och delvis lokaliserade
utanför detaljplanelagt område, omvandlas i planförslaget från allmän plats till
kvartersmark för bostadsändamål, se bild nedan.
Fastigheten Asarum 40:122 är idag bebyggd till cirka 17 % och Asarum 40:123 till cirka 13
%. Planförslaget bekräftar rådande förhållanden samt medför utökade byggrätterna
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jämfört med gällande detaljplaner. Gräsytan väster om fastigheten Asarum 40:122
kvarstår som allmän plats, park.
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås.
Bilden till vänster:
Fastigheterna Asarum 40:122 och
40:123 markerade med röd linje i
gällande detaljplan B 11 från 1966.
Orangemarkerad yta omvandlas i
planförslaget till kvartersmark för
bostadsändamål.

Asarum 40:124
Större delen av fastigheten Asarum 40:124 ingår idag i detaljplanen B20. Denna medger
bostadsändamål i en våning med begränsningar för byggrättens omfattning med ej större
huvudbyggnad än 160 m2 och uthus ej större än 50 m2. Punktprickig mark får inte
bebyggas.
Sedan fastigheten planlades har ytterligare mark förvärvats i söder. Denna del av
fastigheten, som delvis är planlagd som allmän plats och delvis lokaliserad utanför
detaljplanelagt område, omvandlas i planförslaget från allmän plats till kvartersmark för
bostadsändamål, se bild nedan.
Fastigheten Asarum 40:124 är idag bebyggd till cirka 15 %. Planförslaget bekräftar
rådande förhållanden och byggrätterna utökas jämfört med gällande detaljplaner.
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås.
Bilden till vänster:
Fastigheten Asarum 40:124 markerad
med röd linje i gällande detaljplan B 20
från 1970.
Orangemarkerad yta omvandlas i
planförslaget till kvartersmark för
bostadsändamål.
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Asarum 40:194 - Privat
fastighetsägare

Planbestämmelser i planförslag:
 Vård-, skola-, bostads-, handels-,
kontors- samt idrott och sportändamål
 Område avsett för träd och vegetation
 Tekniska anläggningar

Största byggnadsarea totalt 14 400 m2
 (7500 m2 + 4500 m2 + 2000 m2 + 400
m2)

Handel begränsas till totalt 500 m2
 Högst två våningar i norr, högst fyra
våningar i söder.
 U-område av varierande bredd
 4,5 meter byggnadsfritt avstånd mot
Rosendalsvägen och i planområdets
gräns i söder. Prickad mark (byggnad
får inte uppföras).
 Markens höjd får inte ändras inom
angivet område.
 Minst 30% av marken ska möjliggöra
infiltration av dagvatten.
 Gestaltningsprinciper ska beaktas.

Fastigheten Asarum 40:194 omfattas av detaljplan B11 vilken anger användningen
kvartersmark för allmänt ändamål i två våningar. Med allmänt ändamål kan en privat
exploatering av fastigheten inte ske då regleringen allmänt ändamål endast gäller
nyttjanderätt för stat och kommun. Punktprickig mark och u-område får inte bebyggas.
Fastigheten är i dagsläget bebyggd med cirka 10 000 m2.
Tillåtna användningar ger ett mer flexibelt användande än gällande detaljplan. Vård, skola
och idrott är idag etablerade verksamheter som kommer att tillåtas även i nu aktuell
detaljplan. Bostadsändamål, kontor- och handelsverksamhet skapar nya förutsättningar
för Lindemo att attrahera fler företagare och exploatörer. Grönområdet i nordvästra delen
av fastigheten, bergsknallen samt ytan söder om befintliga bostadsfastigheter norr om
Asarum 40:194 avsätts som byggnadsfria områden. Detta begränsar
utbyggnadsmöjligheten i fastigheten något samtidigt som värdena och intentionerna med
detaljplanen tydliggörs. Planförslaget möjliggör för ytterligare två våningar i södra delen
av fastigheten. Parkering behöver dock tillgodoses inom fastigheten.
Tillkommande bebyggelse i Lindemo innebär en ökad trafik på Lärkvägen och
Rosendalsvägen norr om fastigheten. Då planförslaget medger bebyggelse i upp till fyra
våningar i Lindemo kan siktlinjer och insyn förändras, dock angränsar denna del till skog
och industri och konsekvenserna anses därför som mindre.
Vid byggnation som bedöms generera en ökad trafikbelastning på mer än 400
fordonsrörelser/dygn krävs alternativa trafiklösningar då angöring via Lärkvägen inte
bedöms klara en större trafikbelastning.
Planförslaget möjliggör att en ny infart anläggs från Rosendalsvägen i öster och via
Plåtslagarevägen i västra delen av planområdet. Vid vilken exploateringsgrad de olika
trafiklösningarna ska komma till stånd regleras i ett exploateringsavtal mellan Karlshamns
kommun och fastighetsägaren till Asarum 40:194. Tänkbara trafiklösningarna beskrivs
under rubriken Vägar och trafik ovan.
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Asarum 40:1 – fastighetsägare Karlshamns kommun
Planbestämmelser i planförslag:
 Lokalgata
 Park
En mindre del av fastigheten ingår
som en del av Lärkvägen samt två
mindre parkytor. Dessa områden är
redan idag planlagda som allmänplats
(gata respektive park) i detaljplanerna B11 och B5. Grönytan söder
om fastigheten Asarum 40:121 är
planlagd som allmänplats.
Planförslaget kan ge upphov till högre
trafikmängder på Lärkvägen vid
infarten till Lindemoområdet.
Fastigheten Asarum 40:121 arrenderar cirka 570 m2 (av kommunens mark) söder om
dennes fastighet. Såväl Asarum 40:121 och ytan söder om planläggs för bostadsändamål.
Detta skapar förutsättningar för ett fortsatt arrende samt om en eventuell försäljning till
Asarum 40:121 skulle bli aktuell. En eventuell fastighetsreglering kommer endast att ske
på initiativ av ägaren till Asarum 40:121 och kostnader för fastighetsregleringen kommer
att belasta denne.
Asarum s:2 - privata fastighetsägare och Karlshamns kommun i samfälld vägmark
Planbestämmelser i planförslag:
 Huvudgata
Samfälligheten innehåller vägområde i
Rosendalsvägen.
Vägområdet är redan idag planlagd som
allmän platsmark/gata, i detaljplanen
B11.
Planen möjliggör att infart till fastigheten
Asarum 40:194 anläggs via
Rosendalsvägen.
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Påverkan på omkringliggande fastigheter
Asarum 40:1 – fastighetsägare Karlshamns kommun
För de 22 privata bostadsfastigheterna
bekräftar planförslaget befintlig bebyggelse
och medger byggrätt närmare fastighetsgräns
än tidigare.
Ytan närmst den västra delen av Asarum
40:194 är planlagd som park i den gällande
detaljplanen B68 vilket fungerar som en viss
buffertzon mot industriområdet.
Då planförslaget medger bebyggelse i upp till
fyra våningar på fastigheten Asarum 40:194
kan siktlinjer och insyn förändras. Med fler
boende och besökare i fastigheten Asarum
40:194 kan den öppna gräsytan norr om
fastigheten nyttjas mer än i dagsläget.
Förslaget kan ge upphov till högre trafikmängder på Lärkvägen vid korsningen
Lärkvägen/Rosendalsvägen. Vid en exploatering medförande en trafikökning på mer än
400 fordonsrörelse per dygn kan andra trafiklösningar bli aktuella. Planen möjliggör att
infart till Asarum 40:194 anläggs via Rosendalsvägen i öster och via plåtslagarevägen i
väster.

Asarum 40:97, Asarum 40:98, Asarum 40:99, Asarum 40:100, Asarum 40:101 och
Asarum 40:102, Asarum 40:103, Asarum 40:117, Asarum 40:118, Asarum 40:119
och Asarum 40:120 – Privata fastighetsägare
Då planförslaget bekräftar befintlig bebyggelse
och medger ökade byggrätter på fastigheterna
söder om Lärkvägen kan siktlinjer och insyn
förändras något.
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Asarum 9:86 – Privat fastighetsägare

Förslaget kan ge upphov till något högre
trafikmängder på Lärkvägen vid korsningen
Lärkvägen/Rosendalsvägen. Planförslaget
medger möjligheter för ny bebyggelse på
Asarum 40:55 och Asarum 40:56 i söder. Detta
kan ge förändrade siktlinjer och
insynsförhållanden.

Asarum 40:136 och Asarum 40:137 – Privata fastighetsägare

Då planförslaget bekräftar befintlig bebyggelse
och medger ökade byggrätter på fastigheterna
söder om Lärkvägen kan siktlinjer och insyn
förändras något.

Asarum 40:138 – Privat fastighetsägare

Förslaget kan ge upphov till något högre
trafikmängder på Lärkvägen vid korsningen
Lärkvägen/Rosendalsvägen. Då planförslaget
bekräftar befintlig bebyggelse och medger
ökade byggrätter på fastigheterna söder om
Lärkvägen kan siktlinjer och insyn förändras.
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Duveryd 1:7 – ägs av Karlshamns kommun
Planförslaget medger högre bebyggelse på
Asarum 40:194 än den gällande detaljplanen.
Detta kan ge förändrade siktlinjer och
insynsförhållanden.

Duveryd 5:1 – privat fastighetsägare
Planförslaget medger högre bebyggelse på
Asarum 40:194 än den gällande detaljplanen.
Detta kan ge förändrade siktlinjer och
insynsförhållanden.

Asarum 40:199, 40:211, 40:212, 40:213 – privata fastighetsägare
Förslaget kan ge upphov till högre
trafikmängder på Plåtslagarevägen då
planförslaget möjliggör ny infart här.
Planförslaget medger högre bebyggelse på
Asarum 40:194 än den gällande detaljplanen.
Detta kan ge förändrade siktlinjer och
insynsförhållanden.
Ytan närmst den västra delen av Asarum
40:194 är planlagd som park i den gällande
detaljplanen B68 vilket fungerar som en viss
buffertzon mot fastigheterna Asarum 40:199,
40:211, 40:212 och 40:213.
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Servitut
Rätten till underjordiska ledningar inom området behöver säkras genom
ledningsrätt/servitut.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av fastighetsägaren till Asarum 40:194
och Karlshamns kommun. Kostnaderna regleras i ett upprättat och undertecknat avtal
mellan parterna och planavgift för sagda fastighetsägare tas ej ut i samband med bygglov.
För övriga privatägda, bebyggda fastigheter kommer planavgift att tas ut i samband med
kommande bygglov.

Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av
exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd
(byggnation etc) initierad av exploatören bekostas av densamme.
Vid avstyckning som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att föranleda
anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader ansvarar fastighetsägaren. VAenheten ansvarar för provtagning av dagvatten från fastigheten Asarum 40:194 och om
inga föroreningar påvisas bekostar de analysen. Om analysen av dagvatten påvisar
föroreningar bekostas analysen av fastighetsägaren.
Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den
enskilde fastighetsägaren.

Resurshushållning
Planen medger en högre utnyttjandegrad av fastigheterna inom planområdet. Befintlig
infrastruktur utnyttjas och då redan bebyggt område tas i anspråk medförs ingen negativ
påverkan på naturen. Utveckling av företagsverksamhet, skola och idrottsverksamhet kan
i framtiden ge underlag för kollektivtrafik vilket är samhällsekonomiskt lönsamt och
hållbart. Detaljplanens flexibilitet stärker fastigheternas värde och ger goda
förutsättningar ett hållbart och lämpligt nyttjande på sikt.

Medverkande tjänstemän
Granskningshandlingar har upprättats av planarkitekt Lena Jarl Hellgren,
stadsmiljöavdelningen, i samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän.
28 juni 2019
Lena Jarl Hellgren
Planarkitekt
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Detaljplan för fastigheten Asarum 40:194 m.fl.,
Lindemo, Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Granskningsförfarandet
Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under tiden 29 april – 21 maj
2019. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning på Stadsbyggnadsavdelningen,
Rådhuset i Karlshamn samt på Stenbacka biblioteket i Asarum. Delar av granskningsmaterialet har även funnits tillgängligt på Karlshamns kommuns hemsida www.karlshamn.se.
Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla torsdagen den 25 april
2019 och infördes i ortstidningarna lördagen den 27 april 2019. Kungörelsen och
granskningshandlingar sändes torsdagen den 25 april 2019 till Länsstyrelsen i Blekinge
län, lantmäteriet, kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 10 april 2019
samt till övriga berörda enligt upprättad sändlista.

Synpunkter före granskningen
Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i av
byggnadsnämnden godkänd samrådsredogörelse, daterad den 2 april 2019.

Inkomna yttranden under granskningstiden
I samband med granskningen inkom totalt 17 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Yttranden finns tillgängliga på stadsbyggnadsavdelningen.
Yttranden från:

Ankomstdatum:

Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga sammanslutningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Länsstyrelsen i Blekinge län
Lantmäteriet
Fastighetsverksamheten, Karlshamns kommun
Trafikverket
Västblekinge Miljö AB
Räddningstjänsten

2019-05-06
2019-04-30
2019-05-02
2019-05-09
2019-05-10
2019-05-15
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7. Svenska kraftnät
8. Karlshamn energi, VA
9. Försvarsmakten
10. Region Blekinge
11. Naturskyddsföreningen
12. Polisen
13. E.ON
14. Teknik- och fritidsnämnden
15. Kommunstyrelsens arbetsutskott
16. Miljöförbundet Blekinge Väst

2019-05-14
2019-05-21
2019-05-17
2019-05-21
2019-05-21
2019-05-21
2019-05-21
2019-05-21
2019-05-21
2019-06-05

Enskilda
17. Emilie Wolgast, Asarum 9:86
18. Ewe Nilsson, Asarum 40:199
19. Ewa och Brian Sokolowski, Asarum 40:98
20. Rita Henriksson, Asarum 9:13
21. Ingrid Persson, Asarum 40:71

2019-05-08
2019-05-08
2019-05-15
2019-05-21
2019-05-21

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och
övriga sammanslutningar
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig i planförslaget under samrådsskedet. Kommunen
har tillmötesgått synpunkterna och Länsstyrelsen har inga kvarvarande synpunkter.
Förslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt 11
kap. 10 § PBL vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer,
strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Kommentar: Noteras.

2. Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig
genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad
på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande
frågeställningar.
Plankarta
På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att
den angivna skalan ska stämma.
Kommentar: Plankartan förses med uppgift om utskriftsformat.
Fastighetsrättsliga frågor
I Lantmäteriets grundkarta finns en angivelse av att gränsen mellan
Asarum 40:194 och Duveryd 5:1 är osäker. I planförslaget har kvartersmark
2

G r a n s k n i n g s u t l å t a n d e • D e t a l j p l a n f ö r A s a r u m 4 0 : 1 9 4 m . f l . Lindemo

223

Antagandehandling

2019-06-28

lagts ut med direkt anslutning till denna gränsen. Lantmäteriet vill här påminna om
att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken är då att
antingen en del av kvartersmarker ligger på grannfastigheten eller att det blir en
remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. För att råda bot
på osäkerheten är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränserna och göra en
gränsutvisning där man letar upp befintliga gränser. Är gränserna juridiskt oklara
krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma gränsens läge. Lantmäteriet vill
även uppmärksamma att det kommer finnas en remsa av detaljplan B11 kvar längs
med hela Asarum 40:194 som ligger på intilliggande fastighet Duveryd 5:1.
Kommentar: Med anledning av att lantmäteriet uppmärksammat att
fastighetsgränsen mot Duvered 1:5 kunde vara i osäkert läge har gränsen har kommunens mätavdelning gjort en gränsutvisning där befintliga
gränspunkter kontrollerats. Skulle gränserna ändå visa sig vara juridiskt
oklara får en fastighetsbestämning göras och då med detaljplanens gräns
som gällande.
När det gäller ”remsa av detaljplanen B11”, som ser ut att ligga kvar på
fastigheten Duveryd 5:1, så görs bedömningen att intentionen i detaljplan B11 inte är att fastigheten Duveryd 5:1 ska ingå i denna. Vid tiden
då planen togs fram var det vanligt att planområdesgränsen placerades
3 meter utanför användningsgränsen, även om planförfattaren till B11
inte varit konsekvent när det gäller detta. Det går heller inte att utläsa
vilken användning remsan skulle ha. Valet att i den nya detaljplanen dra
planområdesgränsen i fastighetsgränsen grundar sig också på att det
inte finns några intentioner att utöka fastigheten söder ut.
Inom planområdet, på Asarum 40:194, går en befintlig ledningsrätt för optokabel till
förmån för Karlshamns Energi AB. Ledningsrätten har aktnr 1082-12/53.1. Det finns
dock inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-område
blir ledningsdragningen för allmänna ändamål planstridig. Om det är kommunens avsikt att optokabelledningarna ska tas bort behöver detta beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall behöver plankartan kompletteras med u-område.
Övrigt
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen
(med hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.
Kommentar: Plankartan förses med u-område för ovan nämnda ledningsrätt. Planbeskrivningen kompletteras med upplysningen att detaljplanen har handlagts enligt plan- och bygglagen (2010:900).

3. Fastighetsverksamheten, Karlshamns kommun
Har inga synpunkter.
Kommentar: Noteras.
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4. Trafikverket
Trafikverket har inget att erinra.
Kommentar: Noteras.

5. Västblekinge Miljö AB
VMAB har inga synpunkter på planen.
Kommentarer: Noteras.

6. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.

7. Svenska kraftnät
Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag. Eftersom vi inte har
några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några anläggningar i anslutning
till aktuellt område (vår närmsta anläggning är ca 380 meter bort) anser vi att detta
ärende är avslutat från Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i
det fortsatta remissförfarandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte
förändras.
Kommentarer: Noteras.

8. Karlshamn energi, VA
VA har inget att erinra om planen.
Kommentarer: Noteras.

9. Försvarsmakten
Försvarsmakten har följande att erinra i ärendet.
Planbeskrivningen bör kompletteras med en text om att planområdet berörs av område med särskilt behov av hinderfrihet kring riksintresse enligt 3 kap. 9 § 2 st miljöbalken väderradar ”Karlskrona”. Planområdet berörs också av ett område av betydelse enligt 3 kap 1 st MB i form av ett lågflygningsområde.
Väderradarn och lågflygningsområdet kan påverkas av höga objekt (objekt som
överstiger en totalhöjd om 45 m inom sammanhållen bebyggelse respektive 20 m
utanför sammanhållen bebyggelse enligt Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250
000). Då planen endast regleras med våningsantal kan Försvarsmakten inte ta ställning till om tillkommande bebyggelse kan komma att utgöra höga objekt, och i sådana fall om dessa riskerar att skada intressena.

4
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Försvarsmakten önskar således att detaljplanen kompletteras med höjdbestämmelser eller, möjligen, att det framgår av planbeskrivningen att alla byggnader som
överstiger 20 eller 45 meter i totalhöjd ska samrådas med Försvarsmakten.
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med text om att vid bygglovsgivning alla byggnader som överstiger 45 meter i totalhöjd ska samrådas med Försvarsmakten.

10. Region Blekinge
Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge.
Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Region Blekinge har i egenskap av
regionkommun med regionalt utvecklingsansvar tagit del av granskningshandlingen för "Detaljplan för Asarum 40:149 (Lindemo), Karlshamns kommun".
Detaljplanen ifråga syftar till att utreda förutsättningarna för att möjliggöra ändamålen vård, skola, bostäder, handel, kontor samt idrott och sportanläggning.
Planen syftar utöver detta även till att stärka bostadsändamål i planområdets
norra del. Denna norra del är sedan tidigare bebyggd i bostadsändamål och i aktuell process har man ansökt om att upprätta en mer flexibel detaljplan som tilllåter en mer generös byggrätt för redan etablerade bostäder. Föreslagen detaljplan gäller alltså ett befintligt bebyggt område inom vilket man även vill upprätta nya föreslagna byggnader.
Gällande kollektivtrafik och cykel
I gällande förslag till detaljplan visar sig avståndet till busshållplats vara mellan
700 och 900 meter beroende på var man mäter i planområdet. Det anses vara
långt men inte omöjligt att nå till fots. Normen att utgå från är dock exploatering
på avstånd under 600 meter. Området studerades i samband med omläggningen
av Karlshamns stadstrafik för att se om det gick att gå en närmare koppling till
busshållplats, vilket visade sig inte gå att lösa.
Det blir därför viktigt att säkerställa att om området ska utvecklas så bör det
också finnas lämpliga gång- och cykelvägar till hållplats, som är säkra och belysta samt att det finns möjlighet att parkera och lämna cykeln i anslutning till
hållplatsen. Region Blekinges uppfattning är att det är bra med förtätning och
även så i detta fall. På grund av det långa avståndet till hållplats bör en naturlig
belyst gång- och cykelväg dock säkerställas inom planområdet.
Enligt planbeskrivning bedöms gång- och cykelvägnät idag vara tillfredsställande. Det är dock av vikt att ändå säkerställa goda och säkra gång- och cykelvägar inom planområdet, inte minst ifall fordonsbelastningen okar till följd av ytterligare tillfarter och nya verksamheter. Att medborgare färdas via gång
och/eller cykel är viktigt både ur ett klimatperspektiv och ett folkhälsoperspektiv. Då planområdet prövar förutsättningar för bland annat skoländamål är det
lämpligt att tillgodose eventuella skolelevers möjlighet att cykla till och från
skolan på ett säkert sätt.
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Kommentar: Planbeskrivningen utvecklas avseende vikten av säkra
gång- och cykelvägar.
Verksamhet för vårdändamål
Som utpekat i planbeskrivningen bedriver Region Blekinge verksamhet för
vårdändamål inom planområdet. Vi ställer oss positiva till ytterligare tillfart
till planområdet samt utökad kollektivtrafik om detta skulle bli aktuellt på
längre sikt, eftersom det också skulle medföra bättre tillgänglighet för besökare och patienter till rehabilitering och barnhälsovård.
I planbeskrivningen beskrivs det att detaljplanearbetet inte bestämmer
huruvida vårdverksamheter kommer att finnas kvar inom området, men att
planförslaget möjliggör detta. Region Blekinge vill därför trycka på vikten av
att låta vårdändamålen få finnas kvar inom planområdet.
Av vad som går att utläsa ur plankartan kommer parkeringarna i områdets
norra del få vara kvar då dessa är försedda med prickmark (byggnad får ej
uppföras). Vi ställer oss positiva till detta, då det är av stor vikt för vårdverksamheterna i området.
Kommentar: Noteras.

11. Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen har tagit del av nämndgranskning av detaljplan och har
inget att erinra mot förslaget.
Kommentar: Noteras.

12. Polisen
Polismyndigheten har inga synpunkter utifrån granskningshandlingarna.
Kommentar: Noteras.

13. E.ON
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärenden och har följande synpunkter. E.ON har i tidigare samråd redovisat vilka anläggningar vi har inom och strax utanför planområdet och vilka restriktioner som gäller. Vi noterar E- och u-område som har lagts ut i plankarta för våra befintliga anläggningar vilket vi är tacksamma för.
E.ON innehar nätkoncession för område, vilket betyder att E.ON har en ensamrätt att
distribuera el till i princip alla kunder inom områdeskoncessionen. E.ON noterar att i
dagsläget försörjs flera byggnader på fastigheten Asarum 40:194 med hjälp av ett internt nät, där E.ON lämnar av vid anslutningspunkten. För att få driva ett elnät krävs
det att man innehar nätkoncession för område eller omfattas de undantag som finns i
förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen
(1997:857). E.ON är av uppfattningen att i dagsläget omfattas det interna nätet i området av undantagsbestämmelserna i nämnda förordning då det rör sig om allmänna institutioner.
6
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De föreslagna planändringarna medför att området förändras från att i huvudsak bestå
av olika allmänna institutioner till att möjliggöra olika former av näringsverksamhet. I
samband med förändringarna innebär det enligt E.ON att området inte längre kan anses
omfattas av undantagsbestämmelsen i ovan nämnda förordning. Om det interna nätet
bibehålls innebär det även att överföring för annans räkning aktualiseras vilket heller
inte är tillåtet om undantag inte är tillämpligt, något sådant undantag föreligger inte enligt E.Ons mening. Planförslaget medför även möjlighet till att nya verksamheter etableras i området vilket påverkar E.Ons nätverksamhet. E.ON vill därför upplysa om att
E.ON med stöd av sin områdeskoncession kommer behöva ha möjlighet att dra fram
nya ledningar inom det föreslagna planområdet för att kunna ansluta befintliga byggnader och eventuellt tillkommande nya byggnader och verksamheter. Därav så hemställer
E.ON om att det i den befintliga vägen inom kvartersmark (DSBHKR) sätts ut ett 3 meter brett u-område för nya matarkablar. För planering av elförsörjningen och information om E.ONs anläggningar kontaktas Kent Svensson E.ON Energidistribution AB,
tfn 0708-29 89 51.
Kommentar: Eftersom det i dagsläget inte är bestämt hur området ska
utformas reserveras ingen mark i plankartan för elledningar på fastigheten Asarum 40:194. När det är aktuellt att dra fram nya matarledningar för att ansluta byggnader kommer fastighetsägaren dock att behöva upplåta mark till nätägaren. Planbeskrivningen kompletteras med
denna information. Ovanstående ställningstagande har skett i dialog
med E.ON.

14. Teknik- och fritidsnämnden
Teknik- och fritidsnämnden har inga synpunkter, ordförandebeslut 2019/1645, §
3/19.
Yttrande från parkverksamheten
Inga synpunkter.
Yttrande från gata- och trafikenheten
Inga synpunkter.
Yttrande från fritidsenheten
Inga synpunkter.
Kommentar: Noteras.

15. Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Asarum 40:194 m.fl. (Lindemohemmet),
Asaum, Karlshamns kommun, Blekinge län, finns för granskning under tiden från den
29:e april till och med den 21:e maj 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändamålen vård, skola, bostäder, handel, kontor samt idrott och sportanläggning inom
fastigheterna Asarum 40:55, 40:56 och 40:194. Vidare är syftet med planen att befästa
bostadsändamål för fastigheterna i områdets norra del.
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Planförslaget berör kommunal mark och vid framtida exploatering är det exploatören
som bekostar fastighetsbildning. Planen kan eventuellt ge upphov till kostnader för
kommunen i samband med utbyggnad av Plåtslagarevägen i detaljplanens västra del.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra, beslut § 130, 2019/1654.
Kommentar: Noteras.

16. Miljöförbundet Blekinge Väst
Miljöförbundet Blekinge Västs synpunkter under samrådet har i huvudsak beaktats
och miljöförbundet har nu inget att erinra.
Kommentar: Noteras.

Yttranden från enskilda
17. Emilie Wolgast, Asarum 9:86
Min enda oro för detta bygge är att det blir mycket mer trafik på Rosendalsvägen.
Rosendalsvägen är redan hårt trafikerad och de som kör håller mycket höga hastigheter. Skyltarna visar 30-40 på vägen men många håller 70. Om det ska byggas mer
på Lindemo kan ni inte leda trafiken genom bostadsområdet. Det blir bäst för alla
boende i området om ni leder trafiken till och från Lindemo via industriområdet eller 29:an. Min förhoppning är att ni inte bygger något som är skrymmande för området och de boende, som t ex höghus.
Kommentar: Synpunkter angående en idag redan ansträngd trafiksituation inkom även under samrådsskedet. Planförslaget möjliggör nu därför att infarten till fastigheten Asarum 40:194 flyttas från Lärkvägen till
Rosendalsvägen. Dessutom ges förutsättningar att anlägga en ny väg
med anslutning till Verkstadsvägen. Detta för att vid en framtida exploatering ha möjlighet att fördela trafiken så att god trafiksäkerhet uppnås.
När det gäller byggnaders höjd begränsas husens höjd till två våningar i
planens norra del och fyra våningar i den södra delen.

18. Ewe Nilsson, Asarum 40:199
Har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar: Noteras.

19. Ewa och Brian Sokolowski, Asarum 40:98
Vägar och trottoarer är i mycket dåligt skick, i stort behov av underhåll! Vo re bra
om skattepengar läggs på detta istället för att öka trafiken i området.

8
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Kommentar: Frågan om vägars och trottoarers underhåll kan inte hanteras inom detaljplanen. Synpunkten noteras och tas vidare till kommunens trafikenhet.
Avloppssystemet i området måste bytas ut om det ska tillkopplas fler fastigheter. Det
klarar inte av det som finns idag. Katastrof vid Valborg -19. Hus fick sina källare förstörda.
Kommentar: Beroende på vilken exploatering och typ av användning
som blir aktuell kan VA-anläggningar behöva anpassas. Detta ska ske i
samråd mellan exploatör och VA-enheten/Karlshamn Energi AB.
Området är idag ett lugnt och stillsamt litet villaområde, och vi vill inte ha det ombyggt till en genomfartsled.
Kommentar: Syftet med detaljplanen är inte att ett genomförande av
planen ska resultera i att villaområdet blir någon genomfartsled. Intentionen är istället att möjliggöra för alternativa angöringar till Lindemoområdet för att minska risken för störningar vid ett eventuellt ökat trafikflöde.
Det lilla grönområdet är värt att bevara utan en mängd med ny bebyggelse.
Kommentar: I planområdet finns många gröna ytor vilket är en tillgång
ur flera aspekter. För att i möjligaste mån behålla befintlig grönstruktur
har att antal bestämmelser införts i plankarta. Den skogsbeklädda
bergsknallen centralt i planområdet skyddas med bestämmelse om att
området inte får bebyggas (prickad mark) och att markens höjd inte får
ändras (n 1). Grönområdet i planområdets nordvästra får inte heller bebyggas (prickas i plankartan). Kvartersmarken förses också med bestämmelse som anger att marken är avsedd för träd och vegetation (n 2).
Vidare får 30 % av marken inte hårdgöras utan måste kunna infiltrera
dagvatten (n4).
20. Rita Henriksson, Asarum 9:13
Vi vill ha trafikhinder där 30-skyltarna står från Mejerivägen och där den står på
Rosendalsvägen från Stilleryd men även från bägge utfarterna på Lärkvägen. Det är
ju en raksträcka som inbjuder till höga hastigheter. Typ såna dom har vid Janneberg
när det är hopptävlingar men dom måste vara över hela vägbanan annars bara kör
dom andra sidan när det är fritt från andra hållet och detta måste göras något åt
snabb innan det händer något.
Om trafiken på Rosendalsvägen mellan Mejerivägen och Lindemohemmet. Den är
den mest trafikfarliga vägeni Asarum för här tror dom det är fri hastighet. Här är
det 30 i korsningarna och 40 däremellan. Jag bor strax efter där skylten står och det
ska jag tala om att det är inga som håller, dom håller mellan 50-80 och en del mer
än det. När jag och grannarna som bor på hörnan ska svänga in på våra infarter vi
blinkar långt innan vi ska svänga men dom saktar inte in utan håller på och köra en
i bakändan eller lägger dom sig på tutan och gör en idiotisk omkörning. Och övergångsstället runt hörnen ner till Lindemohemmet är farligt jag har själv hållt på att
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bli påkörd där 2 ggr. Så en del som bor i området håller inte heller hastigheterna.
Det är ju ett villaområde byggt på 60-talet bägge sidor om Rosendalsv. Nu har ju
dom mesta flyttat och väldigt många barnfamiljer flyttat in som kanske har kompisar den andra sidan vägen. Har sett barn i 4-5 års ålder cykla på cykelvägen och
över i korsningen till andra sidan. Är väldigt räd att en olycka ska hända här om
inget görs. Har 3 barnbarn som är hos mej mycket. När vi skulle gå till grönområdet
och sparka boll tappade den ena killen bollen som rullade ut på vägen kom en bil i
hög hastighet han bromsade inte ens fast det stod barn vid vägen. Jag hann precis
stoppa pojken innan han försökte hämta bollen.
Här är mycket trafik med höga hastigheter till och från Stilleryd. Och dom som kört
ut från Lindemohemmet är inte ett dugg bättre. Kör rakt ut i korsningen i höga hastigheter. Det gäller i stort sett alla som jobbar där nere, med handikappade, Landstingets bilar, kommunens bilar även Hermanssons bilar och alla arbetarna som är
där och bygger. Och nu är det en massa mammor som ska till barnavården, var tänker dom på. Har ringt och pratat med 2 olika som har hand om trafiken vid komm unen. Den ena svarade att dom kunde ju inte göra mer än att sätta upp trafikskyltar.
Den andra undrade varför dom kör detta håller till Stilleryd. Och det tyckte jag han
kunde ta reda på, men dom jobbar väl i hamnen och på firmorna som har blivit där.
Det är en massa män i gula jackor som skiter fullständigt i hastigheten här. Jag kör
själv 29-an till och från stan och från rondellen från Beijers tar det 4 min på 29-an
med hastigheterna som gäller där och 50 från 29-an bort till där man svänger till
Rosendalsvägen. Men kör man Horsarydsvägen och Rosendalsvägen och håller hastigheterna som gäller tar det 6 min. Förut var det ej genomfart här mellan Stilleryd
och Mejerivägen som togs bort för några år sedan och det är sedan dess som trafiken och hastigheterna har ökat mycket här. Jag har också pratat med polisen 2 ggr
och bett dom stå här och ha hastighetskontroll men inget händer. Här är också
många som kör i höga hastigheter genom korsningen med blicken ner i mobilen
utan att titta upp. Det är ju högerregeln som gäller där, och några bussar vill vi verkligen inte ha här. Vi vill att ni flyttar infarten till Lindemovägen till Verkstadsvägen
och Plåtslagarvägen innan han börjar bygga mer där vi vill inte ha mer lastbilar och
grävmaskiner. Ska det behöva hända en olycka här innan något görs åt trafiken. Och
tummen ner till er att vi som bor bägge sidor om Rosendalsvägen från Mejerivägen
till Lindemohemmet inte har fått pappren och får säga vad vi tycker vi har mest ont
av trafiken och husen som ligger ena sidan ligger nära vägen med sina altaner nära
vägen. Dom kan ju knappt sitta där för denna jävla trafiken med höga hastigheter.
Och ni kan väl inte gå efter trafiken som var 1914-15 det har ju blivit mycket värre
trafik och höga hastigheter.
Skickar med ett papper på hur många bilar som kör förbi mitt i höga hastigheter där
det är 30. Och det här är bara vissa tider när jag har haft tid att kolla och då är det
mycket trafik hela dagarna. Det är väl ca 5 av 100 bilar som håller hastigheten. Ni
får gärna komma och stå på min infart och se hur verkligheten ser ut på Rosendalsvägen. Vi vill också ha en lugn gata och säker infart till våra fastigheter och en säker
gata för våra barn, barnbarn.

10
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Kommentar: Planförslaget möjliggör att infarten till fastigheten Asarum 40:194 flyttas från Lärkvägen till Rosendalsvägen. Dessutom ges
förutsättningar att anlägga en ny väg med anslutning till Verkstadsvägen. Detta för att vid en framtida exploatering ha möjlighet att fördela
trafiken så att god trafiksäkerhet uppnås.
Då delar av synpunkterna angående trafiksituationen i området avser
förhållanden som inte kan regleras i detaljplanen, kommer yttrandet att
delges kommunens trafikenhet.
Vidare noteras att Asarum 9:13 inte fått skriftlig information om planförslaget. För att ge alla medborgare som anser sig vara berörda av planen möjlighet att yttra sig har information om granskningsskedet annonserats i lokala tidningar samt publicerats på kommunens anslagstavla.

21. Ingrid Persson, Asarum 40:71
Efter att ha tagit del av information från Byggnadsnämnden har jag följande
synpunkter:
1. Lokalgatorna tål inte mera trafik i området. Det går inte att utläsa eventuella
gatusträckningar till det föreslagna planområdet. Det torde vara bäst att dra
eventuell ny trafik in i området från angränsande industriområde.
Kommentar: I planförslaget ges förutsättningar att anlägga en ny
väg med anslutning till Verkstadsvägen. Detta för att vid en framtida
exploatering ha möjlighet att fördela trafiken så att god trafiksäkerhet uppnås. Tänkbara trafiklösningar beskrivs och illustreras i planbeskrivningen.
2. Redan befintligt vatten och avlopp har visat sig underdimensionerat och är i
behov av renovering eller upprustning. översvämning senast Valborg-19.
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Därför måste beaktas att befintligt vatten/avloppsnät måste åtgärdas. Det
planlagda områdets vatten/avlopp måste planeras, så att det inte ökar påfrestningarna på det befintliga villaområdet, fastigheterna Asarum 40:64
m.fl.
Kommentar: Kommunens VA-enhet (numera Karlshamn energi AB,
VA) har varit remissinstans under planarbete. Beroende på vilken exploatering och typ av användning som blir aktuell, kan VA-anläggningar behöva anpassas. Detta ska ske i samråd mellan exploatör och
VA-enheten/Karlshamn Energi AB.
3. Redan idag bedrivs bullerstörande verksamhet från industriområdet, bl.a.
från lntertanks, som har bilar med motorer på tomgång under långa tider
samt har man boende i industrifastigheten som för högljudda samtal sent på
nätterna.
Kommentar: När det gäller bullerstörande verksamhet är Miljöförbundet Blekinge Väst tillsynsmyndighet och upplevda olägenheter
kan anmälas dit.
4. Vidare finns oro för hur bullerstörande trafik kommer att föras in i området.
Under alla förutsättningar måste en trädallé planteras mot befintligt villaområde, så att det lugna område som varit villkoret för boende inte förändras om detaljplanen genomförs.
Kommentar: Synpunkten om anläggande av trädallé noteras men
detta bestäms inte i detaljplanen. För att skapa en barriär mot bostadsområdet i planens norra del får ingen byggnad uppföras på marken närmast villaområdet (vilket regleras med prickad mark i
plankartan).
5. Med hänsyn till den ekonomiska situation kommunen nu befinner sig i med
miljonskulder finns säkert anledning till återhållsamhet med utbyggnad, för
att vi skattebetalare inte ska drabbas ännu hårdare.
Kommentar: Fastigheten Asarum 40:194 är i privat ägo varför en utbyggnad här i dagsläget inte belastar kommunens skattebetalare.

Tillgodosedda synpunkter och planändringar efter granskning
För att tillmötesgå inkomna synpunkter i granskningsskedet har planhandlingarna ändrats enligt nedan.
Plankartan:
 U-område har införts för optokabel.
 Plankartan förses med uppgift om utskriftsformat.
Planbeskrivningen:
 Planbeskrivningen kompletteras med text om att vid bygglovsgivning alla byggnader som överstiger 45 meter i totalhöjd ska samrådas med Försvarsmakten.
12
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Planbeskrivningen utvecklas avseende vikten av säkra gång- och cykelvägar i enlighet med yttrande från Region Blekinge.
Planbeskrivningen kompletteras med text avseende fastighetsägarens skyldighet
att vid behov av nya elledningar upplåta mark till nätägaren.
Planbeskrivningen kompletteras avseende fastighetsbestämning.

Besvärsrätt
Av de som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått dessa
tillgodosedda så bedöms följande ha besvärsrätt och kommer att bli meddelade enligt 5
kap 29 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, efter ett antagande av planförslaget:



















Emilie Wolgast (Asarum 9:86)
Ewa och Brian Sokolowski (Asarum 40:98)
Rita Henriksson (Asarum 9:13)
Ingrid Persson (Asarum 40:71)
Alsterberg, Jimmy och Andersson, Cecilia (Asarum 40:120)
Gunnarsson, Bo (Asarum 40:60)
Andersson, Malin (Asarum 40:59)
Fredrik Bengtsson (Asarum 40:59)
Håkan Florén (Asarum 9:51)
Karin Gunnarsson (Asarum 40:60)
Birgit Johansson (Asarum40:61)
Knut Johansson (Asarum40:61)
Gertrud Karlsson (Asarum40:62)
Göran Karlsson (Asarum40:62)
Lars-Göran Kellander (Asarum 40:111)
Torbjörn Liljegren (Asarum40:63)
Lennart Samuelsson (Asarum 40:64)
Josephine Saturre (Asarum 40:63)

Samlad bedömning
Föreslagna ändringarna bedöms inte vara av sådan karaktär att de direkt berör allmänheten. Ändringarna anses därmed inte vara av sådan betydelse att de föranleder en förnyad granskning. Utöver dessa har endast redaktionella ändringar gjorts inför antagandet.
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsbyggnadsavdelningen att
detaljplanen godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige
med anhållan om antagande. Antagande bedöms tidigast kunna ske på
kommunfullmäktiges sammanträde den 21 augusti 2019.

Karlshamn den 28 juni 2019

Lena Jarl Hellgren
Planarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt
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INLEDNING
Föreliggande PM Geoteknik behandlar översiktligt förutsättningar avseende geoteknik och
grundvatten för rubricerat objekt. Sammanställning av nu utförda undersökningar redovisas i en
separat rapport MUR (Markteknisk undersökningsrapport), daterad 2018-10-01.
PM Geoteknik innehåller tolkningar och värderingar av rådande geotekniska förutsättningar samt
vissa rekommendationer avseende grundläggningsmetod. PM Geoteknik utnyttjas vid aktuellt
detaljplanearbete för Asarum 40:194. Vid upprättande av bygghandlingar, då byggnaders och
anläggningars utformning är bestämda, bör geotekniska uppgifter och rekommendationer, vilka
överensstämmer med planerat grundläggningsarbete, inarbetas i den byggnadstekniska
beskrivningen.
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1

OBJEKT

Tyréns AB har på uppdrag av Lindemo Park AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning
inför detaljplan inom fastigheten Asarum 40:194 i Karlshamns kommun. Inom fastigheten
planeras i dagsläget för nya bostadshus, kontor, skola och vård. Beställarens kontaktperson har
varit Fredrik Hermansson och uppdragsansvarig för Tyréns AB har varit Jon Svensson. Intern
granskning avseende föreliggande handling har utförts av Johan Striberger.

Figur 1. Översiktsbild över området aktuellt för vidare exploatering. Bilderna från eniro.se.

2

ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Undersökningen syftar till att klargöra övergripande geotekniska och hydrogeologiska
förutsättningar inför fortsatt arbete i detaljplaneskede.

3

UNDERLAG

Följande PM anknyter till en MUR (Markteknisk undersökningsrapport), med datering 2018-1001, vilken redovisar resultaten och omfattningen av genomförda geotekniska undersökningar
inom aktuellt område.

4

STYRANDE DOKUMENT

Tabell 1 Styrande dokument
Dokument
Eurokod 7, SS-EN 1997
AMA Anläggning 13
TR och TK Geo 13
Schakta säkert – Säkerhet vid schaktning i jord, 2015
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5

PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION

Planerad exploatering avser bebyggelse av bostäder, kontor, skola och vård samt även
hårdgjorda ytor som gator och parkeringar.

6

MARKFÖRHÅLLANDEN

6.1

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Inom området utgörs jordarna, från markytan och nedåt, överst av en friktionsjord som
innehåller varierande halt av organisk jord. Lagret har en uppmätt mäktighet om mellan 0,1 och
0,7 meter. I huvudsak består detta lager av silt. Lagret saknas i punkt 18T04 och 18T05.
Lagret med organisk jord underlagras, i undersökta punkter, av friktionsjord bestående sandigt
grus eller sandig silt. Lagret har en uppmätt mäktighet om mellan 0,5 och 1,9 meter.
I punkterna 18T01 och 18T06 underlagras friktionsjorden av varvig siltig lera. Leran har i de
punkter den påträffats en uppmätt mäktighet mellan 1,1 och 2,0 meter.
Sondering har som djupast stoppat cirka 5,6 meter under markytan. Samtliga sonderingar har
neddrivits och avbrutits till dessa att med för metoden normalt förfarande uppnåtts.

Figur 2, Jordarts- och jorddjupskarta. www.sgu.se
Enligt utförda hejarsonderingar har friktionsjorden en lös till fast lagringstäthet (5-20sl/0,2m) i
den övre delen av jordprofilen till mycket fast (>25sl/0,2m) lagringstäthet mot djupet av
jordprofilen. Flertalet av metodstoppen vid Hfa-sonderingen beror troligtvis på sten- och
blockförekomst i moränen alternativt att sondering stoppat på ytligt liggande berg
Inom undersökt område uppskattas jorddjupen mellan 0 och 3 meter mäktiga enligt SGU:s
databas, se figur 2 ovan.
6.2

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

I monterade grundvattenrör har ingen grundvattenyta noterats. För mättillfällen se MUR.
Samtliga grundvattenrör var torra vid samtliga mättillfällen. Se ritning 101G1102 för detaljerad
beskrivning av grundvattenrören.

7

VALDA JORDPARAMETRAR

Baserat på utförda undersökningar har valda parametrar, vilka beskriver jordens hållfasthetsoch deformationsegenskaper, sammanställts i tabell 2. Referensvärden avseende jordarternas
tunghet har angivits med stöd av SGI Information 1. Tungheter angivna inom parentes avser
effektiva tungheter, motsvarande materialets tyngd inom en vattenmättad zon.
Angivna parametrar ska endast utnyttjas vid översiktlig dimensionering och för planering. Valda
hållfasthetsegenskaper kan i detta skede betraktas som karakteristiska.
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Tabell 2 Valda värden

Material

Djup
(m u my)

Friktionsjord 0,2 – 0,6
(sandigt
grus och
sandig silt)

Tunghet g
(g´)
(kN/m3)
19 (11)

Friktionsjord 0,6 - 6,0

Hållfasthetsegenskaper Deformationsegenskaper

19 (11)

* ´ = 32° − 35°

* = 5 − 15

* ´ = 37° − 40°

* = 40 − 60

*Observera att ovan givna parametrar varierar inom området och att avståndet mellan
undersökningspunkterna är stort (>50 meter). Vid dimensionering måste varje enskilt objekt
detaljstuderas utifrån närmst liggande borrpunkt samt med erforderlig geoteknisk
komplettering. Inga parametrar har lämnats för leran då denna måste undersökas med andra
sonderingsmetoder.
7.1

DIMENSIONERANDE VÄRDEN

Dimensionerande värden
på den geotekniska parametern erhålls från följande samband och
nyttjas när ett lågt värde är dimensionerande.
=

∙

(2)

Följande ekvation nyttjas när ett högt värde är dimensionerande
=

∙

(3)

Dimensionerande värde på friktionsvinkeln ges enligt
= tan

1

∙ tan(

)

(4)

∙ tan(

))

(5)

alternativt
= tan (

Partialkoefficienter ansätts enligt tabell 3. I detta skede betraktas valda geotekniska parametrar
som karakteristiska, dvs = 1,0. Vid dimensionering av konstruktioner krävs tätare sonderingar
och efter det kan 1- 8 ansättas.
Tabell 3. Fasta partialkoefficienter
Odränerad skjuvhållfasthet
Dränerad skjuvhållfasthet
= 1,5

8

REKOMMENDATIONER

8.1

SÄTTNING OCH STABILITET

= 1,3

Modul
= 1,0

Tunghet
= 1,0

I läget för utförda undersökningar råder det inga generella stabilitetsproblem då rådande
geologi, till största delen, består av friktionsjord samt då tydlig topografisk gradient inom
området saknas. Dock ska tilläggas att områden med potentiell skredrisk är identifierade i
områdets västra delar vid tidigare undersökningar.

Uppdrag: 288332, Översiktlig geoteknisk undersökning inom Asarum
Beställare: Kristianstads kommun
O:\KSD\288332\G\_Text\Projekteringsunderlag.docx

6(8)

240

2018-10-01

Sättningar utbildade i naturligt lagrad friktionsjord kan betraktas som försummabara
vidbebyggelse av huskroppar om en till två plan.
Observera att ingen analys av fyllningen eller lerans egenskaper har utförts. Dock kan nämnas
att lera endast påträffats i två punkter samt att den är relativt uttorkad, styv och innehåller sandoch siltskikt. Det bedöms att exempelvis vägbankar och andra fyllnader kan anläggas på leran
utan att större sättningar bildas.
8.2

GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER

Generellt råder goda grundläggningsförhållanden inom området förutsatt att grundläggning sker
på eller i naturligt lagrad friktionsjord. Det bedöms att konstruktioner ska kunna grundläggas
direkt i mark utan speciella förstärkningar förutsatt att grundläggning sker i områden utan lera
och ej på jord som innehåller organsikt material. I områden med lera krävs ytterligare
undersökningar för att fastställa lerans hållfasthets- och deformationsegenskaper. Alternativt
kan grundläggning ske genom att lasterna leds ned mot den fastare underliggande
friktionsjorden med exempelvis grävplintar eller motsvarande.
Ingen grundläggning får utföras på jord med organiskt innehåll. Vid grundläggning på annan
befintlig fyllning eller lera krävs ytterligare undersökningar för att utreda dessa jordars
hållfasthets- och deformationsegenskaper.
Grundläggning får inte utföras på frusna eller ältade jordmassor.
8.3

GRUNDVATTEN OCH INFILTRATION AV DAGVATTEN

Lodning i monterade rör indikerar att grundvattenytan inom området ligger djupare än 3 meter
under markytan.
Infiltration i leran bedöms ej fungera. Det kan dock finnas möjlighet att infiltrera dagvatten i
friktionsjorden. Det ska dock noteras att denna är väldigt hårt packad mot djupet samt ställvis
finkornig (siltig) i den övre delen av jordprofilen varför ytterligare undersökningar av denna
kommer att krävas innan dimensionering av exempelvis dagvattendammar kan utföras.
Förslagsvis kan direkta infiltrationsförsök i frilagd friktionsjord med exempelvis
ringinfiltrometerförsök utföras.
8.4

SCHAKTARBETEN

Finkorniga jordarter är erosionsbenägna och kan uppnå flyttillstånd om jorden är vattenmättad.
Schaktarbete ska utföras i torr väderlek. Frischaktade ytor ska därför skyddas mot nederbörd.
Det bedöms att förekommande jordar som sandig lera är lättschaktade. Sonderingsmotståndet i
friktionsjorden/ moränen indikerar att den är svårschaktad och kan kräva tandad skopa
alternativt lossning med tjälkrok. Erhållna metodstopp från utförda sonderingar indikerar att
friktionsjorden mot djupet innehåller sten och block.
På grundare djup (<1,5 m u my), i friktionsjord, bedöms schaktslänter kunna ställas i lutning
1:1,5 förutsatt att släntkrön är obelastad. Det är möjligt att slänter kan ställas brantare och till
större djup, detta kräver dock särskild utredning. Vid ledningsschakter eller motsvarande kan
slänter behöva rensas från sten och block för att förhindra ras i slänter.

8.5

HÅRDGJORDA YTOR

Kör- och parkeringsytor samt övriga hårdgjorda ytor, dimensioneras i detta skede för
terrassmaterial motsvarande materialtyp 5B och tjälfarlighetsklass 4, i enlighet med AMA
Anläggning 17.
8.6

RADON

Med rådande geologi och med mätvärden mellan 15,1 och 28 kBq/m3 visar att marken ligger
inom spannet ”normalradonmark”. I normalradonmark ska byggnader anläggas radonskyddande
enligt rapport Statens Planverk rapport 59:1982.
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9

ÖVRIGT

Innan grundläggning inom området sker krävs förtätande geoteknisk undersökning för varje
enskilt objekt. Detta görs när grundläggningsnivå, utformning och läge för planerade byggnader
är fastställda.
För bättre kontroll av grundvattenytans fluktuationer rekommenderas fortsatta
grundvattenmätningar under längre tidsperioder.
Det rekommenderas även att grundvattenrör monteras till större djup för att fånga upp en
eventuell grundvattenyta då nu monterade rör är torra.
För att utreda möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom fastigheten
rekommenderas att infiltrationsförsök utförs inom fastigheten.
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1

OBJEKT

Tyréns AB har på uppdrag av Lindemo Park AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning
inför detaljplan inom fastigheten Asarum 40:194 i Karlshamns kommun. Inom fastigheten
planeras i dagsläget för nya bostadshus, kontor, skola och vård. Beställarens kontaktperson har
varit Fredrik Hermansson och uppdragsansvarig för Tyréns AB har varit Jon Svensson. Intern
granskning avseende föreliggande handling har utförts av Johan Striberger.

2

ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Undersökningen syftar till att klargöra övergripande geotekniska och hydrogeologiska
förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete.

3

UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Inför planering och upprättande av borrprogram har bl.a. följande underlag använts. Ingen
tidigare geoteknisk undersökning inom området har använts.
·

Jordartskarta från SGU

·

Jorddjupskarta från SGU

·

Berggrundskarta från SGU

Vidare har grundkarta samt utbredning av undersökningsområdet erhållits av beställaren.

4

STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna
nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.
Tabell 1. Planering och redovisning
Undersökningsmetod
Fältplanering

Standard eller annat styrande dokument
SS-EN 1997-2:2007

Fältutförande

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1
SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat
beteckningsblad, 2016-11-09.

Beteckningssystem

Tabell 2. Fältundersökningar
Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

DPSH-A/ HFA/

SS-EN ISO 22476-2:2005/A:2011

Provtagningar
Kategori B
Markradon

SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013
GJAB, Lund
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Tabell 3. Hydrogeologiska undersökningar
Metod

Standard eller annat styrande dokument

Öppna system

SS-EN ISO 22475–1:2006

5

GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för
konstruktion/grundläggning.

6

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Undersökningsområdet är beläget i Asarum, strax norr om Karlshamns tätort, enligt figur 1.
Utförda undersökningar samt en mer detaljerad lokalisering av undersökningsområdet framgår
av planritning 101G1101.

Figur 1. Aktuellt undersökningsområde (hitta.se)

6.1

TOPOGRAFI

Marknivåerna varierar mellan cirka +29 och +32 i undersökta punkter.
6.2

YTBESKAFFENHET OCH BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Inom området finns befintlig bebyggelse samt ledningar mm som ansluter till dessa byggnader.
De ytor som inte är bebyggda med huskroppar består av antingen gräs, asfalt eller områden
med träd och buskar.

7

POSITIONERING

Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Jonas Paulin, Tyréns AB, i mätklass B
enligt SGF Rapport 1:2013.
Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH 2000
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8

GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1

UTFÖRDA SONDERINGAR

Aktuella sonderingar omfattar:
·
8.2

Hejarsondering (Hfa) i 6 st punkter
UTFÖRDA PROVTAGNINGAR

Aktuella provtagningar omfattar:
·
8.3

Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 6 st punkter
UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts under september 2018.
8.4

FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete har utförts av Martin Wiberg, fältingenjör på Tyréns AB.
8.5

PROVHANTERING

Hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok.

9

HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

9.1

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:
·

Installation av totalt 3 stycken grundvattenrör (Rö). 3 stycken 25mm PVC-rör.

Rören installerades i punkterna 18T01, 18T03 samt 18T06.
9.2

UNDERSÖKNINGSPERIOD

Hydrogeologiska mätningar/ lodningar med ljuslod har utförts. Lodning har utförts dels under
tillfället för installationen (2018-09-05) samt cirka 2 veckor efter installation (2018-09-20).
9.3

FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete har utförts av Christer Olovsson och Lizette Johnsson, Tyréns AB.

10 RADON
Markradon har mätts i 3 stycken punkter med GJABs radondetektorer. Se bilaga 1 för
undersökningsresultat.
Tabell 4. Radonundersökningar
ID
X
18T02
6230590.2
18T04
6230431.6
18T06
6230588.8

Y
138844.9
138912.9
139108.2
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Z
30.2
31.5
29.0

Mätdjup (m.u.my)
0.70
0.70
0.70
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11 HÄRLEDDA VÄRDEN
11.1 GENERELL JORDARTSBESKRIVNING

Figur 2, Jordarts- och jorddjupskarta. Kartor från www.sgu.se.
Jordarna inom området förutsätts, enligt sgu:s jordartskarta, bestå av morän samt att det ställvis
förekommer berg i dagen. I områdets ytterkanter förekommer även lera. Jorddjupet förväntas
vara enligt figur 2 ovan. Jorddjupskartan visar jordmäktigheter på mellan 0-3 meter mäktiga.
11.2 DETALJERAD JORDARTSBESKRIVNING
Inom området utgörs jordarna, från markytan och nedåt, överst av en friktionsjord som är
mullhaltig. Lagret har en uppmätt mäktighet om mellan 0,1 och 0,7 meter. I huvudsak består
detta lager av silt. Lagret saknas i punkt 18T04 och 18T05.
Det mullhaltiga lagret underlagras, i undersökta punkter, av friktionsjord bestående sandigt grus
eller sandig silt. Lagret har en uppmätt mäktighet om mellan 0,5 och 1,9 meter.
I punkterna 18T01 och 18T06 underlagras friktionsjorden av varvig siltig lera. Leran har i de
punkter den påträffats en uppmätt mäktighet mellan 1,1 och 2,0 meter.
Sondering har som djupast stoppat cirka 5,6 meter under markytan. Samtliga sonderingar har
neddrivits och avbrutits till dessa att med för metoden normalt förfarande uppnåtts.
11.3 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER
Hållfasthetsvärden för jordens inre friktionsvinkel ´ (graf 1 nedan) samt deformationsmotstånd
(graf 2 nedan) har utvärderats med stöd av SS-EN 1997-1:2005 (Eurokod 7: Dimensionering av
geokonstruktioner – Del 1: Allmänna regler). Samt med ledning av TK Geo 13.
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11.4 RADON
Analys av upptagna radonkoppar visar värden mellan 15,1 0ch 28.0 kBq/m3.

Uppdrag: 288332, Översiktlig geoteknisk undersökning inom Asarum
40:194
40:194
Beställare:
Kristianstads kommun
O:\KSD\288332\G\_Text\MUR (Markteknisk undersökningsrapport).docx

9(10)

251

2018-10-01

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING
12.1 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH RELEVANS
Naturligt avsatta jordarter uppvisar i regel en stor variation med avseende på sammansättning
och lagringsstruktur, vilket är en konsekvens av geologiska bildningsprocesser. Friktionsjorden
är delvis osorterad jord och varierar i sammansättning horisontellt och lateralt vilken ger en stor
spridning i hållfasthetsegenskaper inom samma geologiska formation. Utvärderingen av jordens
materialegenskaper bör därför göras med försiktighet och förekommande extremvärden ska
förkastas. Notera att den övre delen av friktionsjorden är lösare lagrad för att sedan mot djupet
bli mycket fast.
Mer lera och finkornig jord har hittats i nu utförd undersökning jämfört med vad sgu:s
jordartskarta visar inom området.
Ingen utvärdering av fyllningen eller lerans hållfasthet eller deformationsegenskaper har utförts i
denna undersökning då använda metoder är avsedda för friktionsjord.
Det rekommenderas att fler lodningar utförs i monterade grundvattenrör då grundvattenytans
läge varierar beroende på årstid och nederbördsförhållanden.
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Bilaga 1, 288332

RADONANALYS - GJAB
2018-10-03
Rapport nr LE 18161

Sid 1(1)
Till
Tyréns AB
Att.: Hans Wennerberg
Box 27
291 21 Kristianstad

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING
MED SPÅRFILM I KANISTER
Mätplats: Asarum.
Datum för ankomst och analys av filmer: 24/9-18 resp. 26/9-18.
Jordart på mätplats: SaSi(LE 7909), SaGr(LE 7910), SigrSa(LE 7908).
________________________________________________________________________
Detektor
Mättid
Mätdjup
Radonhalt
Anm.
nr
på djupet 1m
2018
(cm)
(kBq/m3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE 7909
5/9-20/9
70
15,5 ± 2,3
18T06
LE 7910
-”70
28,0 ± 3,6
18T04
-”70
15,1 ± 2,3
18T02
LE 7908
_______________________________________________________________________
Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts.

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör
mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10
och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark.
Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och
grundvattennivå.
Mätvärdena tyder på radonhalter inom normalriskintervallet. Halten kan vara högre vid
annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det behövs radonskyddat
byggande vid nybyggnation.
Med hälsning
Gilbert Jönsson, docent

RADONANALYS - GJAB Besöksadress:
Ideon Science Park, Beta 2
223 70 LUND

Scheelevägen 17
LUND

E-post: radonanalys@telia.com
www.radonanalys.se
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Ärende
2017/1760-1
Fastighet
Asarum 40:194
Handläggare
Ekolog
Jonas Engzell
jonas.engzell@miljovast.se
0456-8167 96

Naturvärdesbedömning av Asarum

40:194
Uppdrag och metodik

På uppdrag av Karlshamns kommun har undertecknad genomfört en förenklad naturvärdesbedömning av en plats i Lindemo-området, Asarum. Områdets avgränsning visas i figur 1. Rapporten ska användas som en del av underlaget för framtagande av en revidering av detaljplanen för Asarum 40:194. Syftet är att möjliggöra för en möjlig ny infart till
området. Endast det område som berörs av denna möjliga infart har undersökts och bedömts.
Uppgifter om dels naturvårdsintressanta arter i området och eventuellt utpekade naturvårdsintressen i området har sökts i olika källor. Området har besökts i fält 2016-11-23
och då inventerats med avseende på förekomst av strukturer som kan innebära högre naturvärden samt signalarter. Omgivande mark har studerats översiktligt. Under inventeringen rådde relativt klart och vindstilla väder.
Nivå på genomförd naturvärdesbedömning
Förenklad
Översiktlig
Normalnivå
Naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS 199000:2014 och SS 199001:2014)
Avgränsningar och begränsningar
Denna inventering är gjord i syfte att utgöra ett underlag för kommunens handläggare i
den fortsatta planprocessen. Metodiken är utformad speciellt för detta ändamål med målsättning att på ett tidseffektivt sätt ta fram ett underlag som kan användas som stöd och
vägledning, samt att tillföra kommunekologens kunskap.
Inventeringsrapporten har inte som syfte att utgöra ett underlag för dispensprövning, tillståndsansökan eller liknande. Inventeringen har inte heller gjorts utifrån svensk standard.
Miljöförbundet Blekinge Väst
SE-294 80 Sölvesborg
Klostergatan 1

Tel:+46 456 816 000
Fax:+46 456 194 56
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Generellt biotopskydd
Stenmurar i jordbruksmark, åkerholmar med flera miljöer omfattas av generellt biotopskydd (miljöbalken 7 kap. § 11 och bilaga 1 till förordning 1998:1252). Det generella biotopskyddet infördes eftersom dessa miljöer ofta har en stor betydelse för den biologiska
mångfalden. I denna typ av översiktliga naturvärdesbedömning klassas objekt, som bedöms kunna omfattas av generellt biotopskydd, oftast som ”objekt med naturvärde”.
Denna klassning bedöms bäst motsvara de värden som miljöbalken vill skydda med det
generella biotopskyddet.
Om man vid inventeringen påträffar sådana värden att en högre klassning anses vara motiverad, får det aktuella objektet en högre klassning. Däremot ges inte denna typ av objekt en lägre klassning än ”objekt med naturvärde”. Detta då man vid en översiktlig inventering oftast inte får ett tillräckligt underlag för att göra en sådan bedömning. Dessutom kommer länsstyrelsen att göra den bedömningen vid en eventuell dispensprövning
och deras bedömning bör inte föregripas.
Sammanfattande omdöme
Beskrivning
Området, där vägen planeras gå, består dels av en öppen före detta åkermark i väster och
dels en skogsdunge i öster. Den öppna marken klipps och sköts som en park. Här står
ett antal yngre träd med karaktär av parkträd. Nämnas kan två björkar med en stamdiameter på ca 40 cm i brösthöjd, ett körsbärsträd, tre mindre ekar och en fin spärrgrenig
ek. På eken fanns en rik förekomst av lavarter, vilket tyder på hög luftfuktighet och låg
föroreningsgrad.
Från industriområdet väster om planområdet löper en stig igenom parkområdet och in i
skogsdungen och vidare ner till den befintliga bilparkeringen, till vilken den nya vägen är
tänkt att ansluta. Stigen går igenom en öppning i en stenmur, som löper inne i dungen.
Muren är byggd med 3-4 varv sten. I anslutning till stenmuren ligger även sten upplagd i
något som kan vara ett odlingsröse. Sten ligger också upplagt i något som kan ha varit en
stödmur. Inget av dessa kulturhistoriska strukturer ligger idag på ett sådant sätt, att de
kan sägas omfattas av det generella biotopskyddet. Skogsdungen mellan parkeringen och
det parkområdet är blockrikt. Det domineras av en blockrik kulle bevuxen av ekar med
en stamdiameter på 50-80 cm i brösthöjd. I trädskiktet finns även t ex körsbär och hassel
insprängt.
Kända naturvårdsintressen
Sydost om planområdet finns fins ett antal skyddsvärda träd noterade en bit bort längs
med Rosendalsvägen i länsstyrelsens WebbGIS. Det finns även noteringar, både i Artportalen och i länsstyrelsens skikt, av rödlistade arter vid Duveryd. Noterade arter är gul
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dropplav och oxtungsvamp. Båda dessa arter är knutna till gamla ekar i relativt varma
och solexponerade lägen.
I övrigt är inga naturvårdsintressen tidigare kända från området.
Generella biotopskydd
Inga sådana noterades vid inventeringstillfället.
Värdefulla strukturer
Stenmuren och stenrösena utgör värdefulla strukturer för djurlivet i området. De halvgamla ekarna (med diameter 50-80 cm) utgör i sig en värdefull struktur i området. Några
av dessa har potential att, med rätt skötsel, bli framtida jätteträd. Detsamma gäller den
spärrgreniga eken ute på den öppna ytan. Även om det kommer att ta lång tid innan den
når en biologiskt värdefull ålder.
Naturvärdesbedömning
Området som helhet bedöms ha vissa naturvärden baserat på de strukturer och arter som
omnämns ovan.
Övrigt
Ur naturvårdssynpunkt vore det bra om vägen kan planeras och anläggas så att den
spärrgreniga unga eken kan sparas, liksom att så många ekar som möjligt kan sparas i
skogsdungen. Dock kan viss gallring krävas för att gynna de ekar med bäst utsikt att bli
gamla.
Historisk markanvändning
På häradskartan från åren 1915-19 (Karlshamn J112-4-25) ser man att området då utgjordes av åkermark och lövdominerad skogsmark. De trädklädda områdena har således en
lång skoglig kontinuitet.
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Karta
Figur 1 visar planområdets avgränsning, Grönt visar bedömt delområde.
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Naturvärdesbedömning och vegetationsbeskrivning
Objekt med unika naturvärden
Inga sådana objekt har konstaterats i området.
Objekt med höga naturvärden
Inga sådana objekt har konstaterats i området.
Objekt med naturvärden
Inga sådana objekt har konstaterats i området.
Objekt med vissa naturvärden
Stenmuren, stenrösena och de halvgamla ekarna bedöms ha vissa naturvärden, gränsandes mot naturvärden. Resten av området bedöms ha vissa naturvärden.
Objekt med låga naturvärden
Befintlig asfalterad parkeringsyta.
Referenser
Länsstyrelsen Blekinge län, 1984. Naturvårdsplan Blekinge.
Länsstyrelsens WebbGIS länsfakta Blekinge: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/blekinge/lansfakta/
Nitare, Johan, 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens Förlag
Rikets allmänna kartverks arkiv. Häradsekonomiska kartan 1915 – 1919. Aktnamn:
Karlshamn J112-4-25
Skogsstyrelsens websida Skogens pärlor: https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogskartan/
Bilagor
Bilaga 1 – Värdepyramid för naturvärden
Kopia
Akten
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BILAGA 1

Värdepyramid för naturvärden

Unika naturvärden

Höga naturvärden

Naturvärden

Vissa naturvärden

Låga naturvärden

Miljöförbundet Blekinge Väst
SE-294 80 Sölvesborg
Klostergatan 1

Tel:+46 456 816 000
Fax:+46 456 194 56

260

E-post: miljokontoret@miljovast.se
Webb: miljovast.se

261

Dagvvattenuutrednning tilll detalljplan för
Asaruum 40:194 m
m.fl.
Herman
nssonbollagen AB
B

Asarum 40::194, Lindem
mo-området

2016-09--27

262

DAGVATTE
ENUTREDNIN
NG ASARUM
2016-09-27

Dagvattenutredninng 160927.docx

M
Medverkandde
Håkan Andersson
Olle Eidem
Inngela Redin

utredaare
projekktering
karthaantering

Uttredningen har kvalitetsgrranskats av Sttefan Ljung

Grranskning

Namn

Dattum

Grranskad intern
nt

Ste
efan Ljung

20116-06-02

Re
evidering
Sllutprodukt god
dkänd

20116-09-27
Ste
efan Ljung

20116-09-27

263

DAGVATTE
ENUTREDNIN
NG ASARUM
2016-09-27

Innehålllsförteckkning
BAKGRUND
D ........................................... ............................................................................................... 2
SYFTE

................................................ ............................................................................................... 2

OMRÅDESB
BESKRIVNING
G .................... ............................................................................................... 3
VÄGLEDAN
NDE DOKUME
ENT .............. ............................................................................................... 3
BEFINTLIG
GA MARK- OCH
H DAGVATTE
ENFÖRHÅLLA
ANDEN .......................................................... 4
Mark .............................................. ......................................................................................... 4
Dagvatteen ........................................ ......................................................................................... 4

KONSEKVE
ENSER AV NY
Y DETALJPLAN
N .......................................................................................... 10
DAGVATTE
ENHANTERIN
NG .................. ............................................................................................. 11
Principieellt tänkbara lösningar
l
...... ....................................................................................... 11
Förslag till lösning .......................... ....................................................................................... 12

SAMMANFA
ATTNING.............................. ............................................................................................. 17

i

264

DAGVATTE
ENUTREDNIN
NG ASARUM
2016-09-27

B
Bakgrun
nd
E
Ett förslag tilll detaljplan med
m tillhörandde planbeskrivning för fasstigheten Asaarum 40:194
m
m.fl., benämn
nt Lindemo-o
området, arbeetades fram under
u
vintern
n 2015. Samrååd för planfförslaget geno
omfördes un
nder periodenn 7 april – 4 maj
m 2015. Inkomna samråddsyttranden
hhar pekat på behovet av en dagvattenuutredning för planområdett.
P
Planområdet ligger i sydväästra delen avv Asarum, ca 400 m öster om riksväg 229, ca 5 km
nnorr om Karllshamn, se fig
igur 1 nedan. Syftet med planförslaget
p
är att ge möjllighet för
bbefintlig verkksamhet i Lin
ndemo-områddet att utveckklas genom en
n ökad byggräätt med ca
440 %.

F
Figur 1

Pla
anområdet (frå
ån planförslage
et)

SSyfte
SSyftet med deenna dagvatteenutredning äär att beskrivva konsekvenserna för daggvattenaavledningen med
m anlednin
ng av de nya pplanförutsätttningarna sam
mt att föreslå llämpliga
ååtgärder för att
a hindra ökaade nivåer occh mängder i dagvattensystemet såväl in
inom som
nnedströms pllanområdet. Även
Ä
behov ooch förutsättningar för daagvattenreninng skall
uutredas överssiktligt.

2
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Områdesbeskrivvning
Området beebyggdes und
der 1960-talett och rymmer främst verk
ksamheter meed allmänt
ändamål såssom vårdhem
m och skolor. I planförslagget föreslås dessa att fortsäätta kunna
utvecklas saamtidigt som nya verksam
mheter i form av bostäder och handel tiill viss del
också skall kunna etableras.
Marken meellan husen occh vägarna beestår till utesllutande del av
v gräsytor ochh skogspartier medd inslag av berrg som på sinna ställen går i dagen, se figur
fi
2 nedann.

Figur 2

P
Panorama
över norra delen a
av planområdet

Vägledaande dokkument
Under 20133 antog komm
munfullmäktiige en VA-po
olicy och en VA-plan
V
för kkommunens
VA-verksam
mhet. I VA-p
planens särskiilda åtgärdspllan för 2013-2
2021 fastställldes bl. a att
klimataspekkter och dagvvattenfrågan sskulle beaktass i mycket hö
ögre grad i fraamtiden samtt
att förvaltniingsövergripaande riktlinje r för hanterin
ng av dagvattten (dagvattennpolicy)
skulle tas frram. Vid en avstämning
a
avv åtgärdsplan
nen i mars 201
15 beslutadess att frågornaa
om klimataspekter och dagvattenfråg
d
gans betydelse skulle beaktas i sambandd med reviolicyn skulle vara klar 20117.
deringen avv VA-planen 2017 samt attt dagvattenpo
I planprogrrammet angess att dagvattnnet i möjligastte mån bör omhändertas ooch fördröjass
inom områddet och att åttgärder för attt minska periiodvis höga dagvattenmän
d
ngder till det
nedströms liggande
l
ledn
ningssystemett ska iakttas. Även
Ä
behoveet av rening sska studeras.
Under samrrådet poängteerades dessa frågor ytterliggare. Länsstyyrelsen anser aatt dagvatten
nsystemet beehöver dimen
nsioneras så aatt det kan haantera de ökad
de nederbörddsmängder
som kan förväntas enligt SMHI:s fram
mtidsscenarieer, kommuneens tekniska kkontor påtalaar
också riskerrna med inten
nsiva regn/sttora flöden occh Miljöförbu
undet Blekingge Väst lyfterr
fram behovvet av dagvatttenrening.

3
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B
Befintligga mark- och dagvvattenförhållanden
M
Mark
M
Marken i omrrådet är inte särskilt väl unndersökt. En
nligt SGU dom
mineras markken av
m
morän (ljusbllå färg), se fig
gur 3 nedan, med inslag av
a sand (orangge) i de nordvvästra
ddelarna, silt/llera (gult) i syydväst och beerg i dagen (rött) på några ställen.

F
Figur 3

Jorrdarter enligt SGU
S

11987 gjordes en geoteknissk undersöknning på fastigh
heten Asarum
m 40:1 i anluttning till
pplanområdetss västra gränss. Det kunde då konstaterras att det öveersta jordlagreet bestod av
330 cm mulljo
ord, överlagraande en medeelfast till fast lagrad
l
friktionsjord samt m
morän med
sstort sten- occh blockinneh
håll (uppgift ffrån planproggrammet). Trroligtvis spegllar denna
uundersökningg i stora drag översiktligt m
markförhållan
ndena i hela planområdet.
p
.
E
Enligt planprrogrammet fin
nns det ingett som tyder på
p att det tidiggare förekom
mmit verkssamheter som
m förorenat marken
m
inom planområdett.

D
Dagvatten
n
P
Planområdet är tämligen varierande
v
m ed avseende på topografin
n, se figur 4 nedan.

4
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Figur 4

K
Karta
över topo
ografi, upprätta
ad 1965 och baserad
b
på gru
undkarta från 1961

Centralt och
h i den södraa planområdeesgränsen finn
ns två bergklaackar på 36-337 meter överr
havet (m ö h). Merparten av befintligg bebyggelse ligger
l
på 28-3
30 m ö h. Heela området
sluttar mot sydost, där marknivån
m
liggger på 22-23 m ö h. I den
n södra delen av detta lågområde finn
ns två mindree fotbollsplanner, se figur 5 nedan. Söd
der om fotbolllsplanerna
och söder om
o planområådet fortsätterr marknivån att
a falla söderrut.

Figur 5

Fotografi över fotbollsplanern
f
na i sydost, med
m fokus söde
erut.

5
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L
Ledningsnäät och ansluttningar
M
Med undantaag för fastigheeterna längs L
Lärkvägen i norr,
n
som avv
vattnas norruut, avleds
pplanområdetss dagvatten mot
m lågområddet i sydost. En
E uppsamlan
nde huvudleddningen går
ssöderut och ansluter
a
till ko
ommunens leedning vid faastighetsgränssen, se figur 6 nedan.
M
Merparten avv planområdeet avvattnas öösterut till den
n uppsamland
de huvudlednningen.
A
Avledningen av dagvattneet öster om d enna ledningg är något oklar, troligtvis sker den
uunder byggnaader mot huvvudledningenn. Ledningsdim
mensionerna i fastighetenns ledningsnnät börjar meed 150 mm i ytterområdenna för att successivt öka tiill 500 mm föör huvudlednningen. Kom
mmunen angerr att denna huuvudledning tillhör fastigh
heten, även oom den
lligger i samm
ma ledningsstrråk som de koommunala vaatten- och spiillvattenledniingar som
ggår genom om
mrådet (u-om
mråde).
A
Avledningen av byggnadeernas dränerinngsvatten anttas ske till spillvattennätet..

F
Figur 6

Dag
gvattenavledn
ning från Linde
emo-området. Gröna ledning
gar är kommuunens,
sva
arta fastighetsä
ägarens.

6
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Strax söder om planomrrådet finns enn ca 600 m2 stor damm för utjämning aav dagvattenflödet från fastigh
heten, i syfte aatt minska övversvämningsrisken söder om
fastigheten.. Dammen ärr i dag kraftiggt igenvuxen, se fotografi i figur 7 nedaan.

Figur 7

B
Befintlig
utjämn
ningsdamm ne
edströms planområdet

Söder om dagvattendam
d
mmen fortsättter kommuneens ledning sö
öderut genom
m norra delen
n
av Duverydd, varefter den
n mynnar i åkkerdiken med
d vidare avrin
nning mot ham
mnområdet i
Stilleryd, vääster om Karllshamn.

Dagvattnet från alla hustak och i det närmaste allaa asfalterade ytor inom plaanområdet,
undantaget mindre gånggvägar, är ans lutna till fastiighetens ledn
ningsnät (ett uundantag
finns i västeer, där avledn
ningen från enn del av ett taak nyligen laggts om till daggvattensystemet vääster om plan
nområdet).
Typexempeel på anslutnin
ngar av takvaatten visas i figur
fi
8-9 nedaan.

7
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F
Figur 8

Typ
pisk anslutning
g av takvatten
n till dagvattenledningsnätet
(västra delen av planområdet)

F
Figur 9

Typ
pisk anslutning
g av takvatten
n till dagvattenledningsnätet
(no
ordöstra delen av planområd
det)

8

271

DAGVATTE
ENUTREDNIN
NG ASARUM
2016-09-27

Totalt uppggår ansluten hårdgjord
h
ytaa till ca 22 0000 m2, fördelatt på områdenna 1-4 i
figur 10 neddan enligt fölljande:
Område 1
Område 2
Område 3
Område 4

12 000 m2
3 500 m2
2 500 m2
4 000 m2

Figur 10 Dagvattenavled
D
dning från olikka delområden
n inom Lindem
mo-området

Ledningsk
kapacitet
Enligt fastigghetsägaren finns
f
idag ingga kapacitetsp
problem för dagvattenavle
d
edningen
inom plano
området. I sam
mband med hhäftigare regn
n kan det docck bli blött påå fotbollsplanerna i sydost.
s
Nedsttröms planom
mrådet (och nedströms
n
daggvattendamm
men) finns
enligt samh
hällsbyggnadsförvaltningenn översvämniingskänsliga områden.
o
Vid använddande av Sven
nskt Vattens rriktlinjer med
d avseende påå rinntid/regn
gnets varaktigghet (ca 10 minuter),
m
vikttad avrinningsskoefficient (ca
( 0,85) och beräknade ne
nederbördsintensiteter för olika återrkomsttider ssamt områdetts totala hård
dgjorda yta (caa 22 000 m2)
visar översiiktliga beräkn
ningar enligt rrationella mettoden att följande dagvatttenflöden
behöver avlledas från om
mrådet vid oliika typer av regn (utan att räkna med nnågon klimat-faktor):
1-årsregn
2-årsregn
5-årsregn
10-årsregn

200 l/s
250 l/s
340 l/s
420 l/s
9
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B
Befintlig upp
psamlande huvudledning ((500 mm), som
m antas liggaa med som säm
ämst ca 6 ‰
llutning, kan som
s
självfallssledning teoreetiskt avleda ca
c 300 l/s. Detta
D
stämmerr väl med de
rriktlinjer som
m gällde på 19960-talet, då ddagvattenledn
ningar genereellt dimensionnerades för
22-årsregn, iblland för 5-årssregn.
I dag är praxiis att en allmään dagvattenlledning bör klara
k
att avled
da ett 10-årsreegn utan att
oorsaka översvvämning i maarknivån. Dett bedöms som
m tveksamt om
o 500- ledniingen klarar
ddetta, med tilllgodoräknad dämning fråån ledningenss hjässa upp till marknivå.
E
En översiktligg beräkning över
ö det interrna ledningsn
nätet visar att detta på visssa platser
iinte klarar ettt 10-årsregn. Störst probleem beräknas finnas med avledningen av dagvvattnet från område
o
1 (se figur 10 ovann), som vid ett
e 10-årsregn
n ger upphov till ett flöde
aav ca 230 l/s. Befintlig 300 mm – lednning klarar meed självfall ca 100 l/s.
SSåväl den upp
psamlande 5000- ledningenn som ett flerrtal övriga led
dningar inom fastigheten
bbedöms såleddes som någo
ot underdimennsionerade. Dessutom
D
har inte någon klimatkkompensation gjorts i dessa beräkninggar.
M
Miljöpåverk
kan
D
Det dagvatten
n som lämnaar planområdeet rinner genom diken och
h kulvertar neer till
kkusten, där det mynnar i Stilleryds
S
ham
mnområde occh den prelim
minära vattenfförekomsten
SStärnö Sandvvik (SE561480-148220). V
Vattenmyndiggheten för Söd
dra Östersjönn har
ppreliminärt kllassat den ekologiska statuusen i vattenfförekomsten som måttlig,, främst på
ggrund av öveergödning – in
nte minst förr att den angrränsar till andra kustvattennfförekomster med övergöd
dningsproblem
m. Målsättnin
ngen är att up
ppnå god stattus 2027.
P
Planområdet ligger tämliggen långt ifrånn Stilleryd ham
mnområde och avvattnas via ett
fflertal dikessyystem innan vattnet
v
från oområdet når ån.
å Planområdets påverkan
an på vattenfförekomsten Stärnö Sandvvik bedöms ddärför som marginell,
m
särsskilt med avseeende på utssläpp av närin
ngsämnen.

K
Konsekvvenser avv ny detaaljplan
I planförslageet tillåts bygggnadsarean ökka från nuvarrande ca 10 000 m2 till 14 400 m2.
M
Med denna utökade
u
byggrrätt följer äveen fler parkerringsplatser, vilket
v
innebärr att den nya
2
2
ttotala hårdgjo
orda ytan bed
döms öka frånn ca 22 00 m till ca 27 00
00 m . Om häänsyn tas till
SSMHI:s klimaatprognos beeräknas avrinnningen vid ettt 10-årsregn från dessa yto
tor ge upphhov till ett flö
öde av 650 l/s, jämfört meed dagens beräknade flöde på 420 l/s.
E
En något ökaad biltrafik medför
m
en visss risk för ökad föroreningspåverkan.
I planbeskrivvningen finns en illustratioon över en mö
öjlig utbyggnad i områdett, se figur 11
nnedan.
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Figur 11 Illlustration överr en möjlig utb
byggnad (från planbeskrivning)

I likhet medd vad som an
nges i illustrattionen ovan kommer
k
sann
nolikt merparrten av ny
bebyggelse att förläggas i anslutning ttill, och på un
ngefär samma nivå, som bbefintlig. En
eventuell saamordnad han
ntering av daagvatten från dessa områden måste därrmed ske i de
lägre delarn
na av planomrrådet. Samtiddigt framhållss i planprograammet värdett av rekreation i form av sport och
h idrott på desssa ytor.

Dagvattenhanteering
Principiellt tänkbarra lösningaar
Enligt uppggift från samh
hällsbyggnadssförvaltningeen finns det översvämninggskänsliga
områden needströms plan
nområdet som
m måste skyd
ddas från ytteerligare belasttning.
Dagvattenh
hanteringen fåår heller inte orsaka skado
or inom plano
området.
Generellt när
n det gäller dagvattenhan
d
ntering kan åttgärder sättas in på olika pplatser alltifrån den lo
okala plats därr nederbördeen faller till an
nläggningar läängre ”nedstrröms” för
uppsamlingg av dagvatten
n från större områden.

11
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T
Tänkbara lookala åtgärde
der för att avllasta ledning
gsnätet:







Vegetatiionsklädda taak (eventuellt också fasadeer)
Avlednin
ng av stuprörrsvatten, t ex över gräsyto
or (s k översilningsytor) elller i stenkistor occh infiltration
nsbäddar en bbit ifrån aktueella byggnadeer
Genomssläppliga matterial på markkytor (t ex gru
us, gräsarmerring och perm
meabla
körytor))
Avlednin
ng av vägdaggvatten t ex geenom svackd
diken, översiln
ningsytor, kroossdiken
Annat lo
okalt omhänd
dertagande t eex i särskilda vegetationsb
bäddar och anndra former
av plantteringar
Infiltratiionsanläggnin
ngar för delom
mråden inom
m planområdeet, såväl i natuurlig mark
som i prrefabricerade kasetter

F
Förutom att samtliga desssa åtgärder friigör kapacitet i befintligt ledningsnät
l
– såväl
iinternt inom området som
m i det komm
munala ledninggsnätet- avlasstar de dessuttom
vvattenrecipien
nten med avsseende på förroreningar. Åtgärderna
Å
ov
van kan kombbineras och
kkomplettera varandra
v
så att
a så stor männgd dagvatten som möjliggt tas omhandd lokalt.
L
Ledningsnäteet kan också förses
f
med sttrypningar så att endast en
n viss mängd vatten
ppasserar, meddan överskotttet tvingas attt brädda ut över
ö markytorr.

A
Avledning i ledningsnät
ät
I det fall avledning bäst skker via ledninngsnät kan flö
ödestoppar uttjämnas i maggasin innan
ddet leds vidarre i ett jämnt och acceptabbelt flöde. Ävven dessa maggasin innebärr generellt
een viss reningg av det dagvvatten som paasserar, främsst genom sedimentering avv partikelbbundna förorreningar.
P
Problemet med
m de ovan liistade förslaggen till lokal avlastning
a
av ledningsnätett är att de
ooftast endast klarar att hållla emot lättarre/normala regn.
r
I sambaand med intennsiv
nnederbörd bllir anläggninggarna mättadee och det måsste därför finnas möjligheeter för
vvattnet att rin
nna vidare förr att inte orsaaka lokala öveersvämningarr. Bäst lösninng erhålls
ddärför ofta viid en kombin
nation av lokaala åtgärder och
o utjämninggsmagasin.
I befintligt ko
ommunalt daagvattensystem
m finns i dagg en utjämninggsdamm som
m uppenbbarligen bygggts i syfte att magasinera
m
ooch jämna ut dagvatten fråån planområddet.
E
Eventuella åttgärder i denn
na damm måsste också ses som möjliga.

F
Förslag tilll lösning
U
Utgångspunkkten inför de åtgärder som
m erfordras fö
ör att möta ettt ökat dagvatttenflöde är
aatt dagens förrhållanden in
nte får försäm
mras – om mö
öjligt ska de i stället förbätttras.
D
Det flöde som
m uppstår fråån hela områddet - om ingaa lokala åtgärd
der utförs utaan allt dagvvatten tillåts att
a avledas i ledningsnätet
l
t - beräknas uppgå
u
till ca 650
6 l/s. Vid sjjälvfall går
bbefintlig 500 mm- ledningg full redan viid ca 300 l/s,, vilket innebäär att ledninggsnätet inom
ffastigheten bllir dämt med risk för överrsvämningar och/eller utlääckage som fföljd.
Ö
Översvämnin
ngsrisken är särskilt
s
viktig att beakta vid de byggnad
der som har kkällare.
122
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Uppgiften i denna utred
dning blir såleedes att hitta lösningar
l
för att hantera ddagvattnet
från dels dee nya planerad
de ytorna, deels den ökand
de dagvattenm
mängd som kllimatfaktorn
1,25 innebäär för samtligaa ytor – totallt ca 350 l/s (650-300).
(
Lokalt omhändertagan
nde
På grund avv de knappa ledningsdime
l
ensionerna måste
m
avlednin
ngen till lednin
ingsnätet
minska. Deessa åtgärder måste
m
ses som
m en primäraa. De är dessu
utom kostnaddseffektiva.
1.

För deet första bör ett
e antal stup rör för avledning av takvaatten från beffintliga
hus kuunna kopplas bort från leddningsnätet och i stället led
das ut lokalt ppå plats.
Beroen
nde på aktuellla förhållandden vid varje plats
p
kan avleedning ske diirekt på
närligggande ytor, tilll svackdikenn eller i anlagd
da stenkistor/
/infiltrationsbbäddar.
I förstta hand bör detta
d
bli aktueellt vid befintlliga hus längsst i väster, se figur 7
(tidigarre) och figurr 12-13 nedann, men även i andra delar av
a området, sse figur
8 (tidiggare). Möjligh
heterna till deessa bortkopp
plingar faststäälls lämpligenn vid en
inventtering i fält avv de lokala maarkförhålland
dena vid varjee stuprör (proovgroparr).

Figur 12
1
Typisk an
nslutning av ta
akvatten till dagvattenledningsnätet (västrra delen
av plan
nområdet). De
elar av befintlig
ga tak bör kun
nna tas omhan
nd lokalt.

De stuuprörsavledniingar som gö rs västerut fåår inte orsaka någon nämnnvärd
ökningg av avrinninggen ditåt efteersom även det dagvattenssystemet är övversvämn
ningskänsligt (enligt uppgifft från samhäällsbyggnadsfförvaltningen)
n).

13
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Figur 13
3 Typisk anslutning av takvvatten till dagv
vattenlednings
snätet (västra delen
ör lokal hanterring av takvatten bör finnas..
av planomrrådet). Plats fö

2. Ny bebyyggelse bör ku
unna utformaas så att taken
n förses med
d vegetation ssamt att det
flöde so
om inte tas up
pp av takvegeetationen avleeds lokalt på plats
p
och tas omhand
enligt puunkt 1ovan. Det
D bör dockk noteras att vegetationskl
v
ädda tak inneebär en
merkosttnad och att de
d inte reduceerar mycket kraftiga
k
regn något nämnvvärt.
3. Dagvattten från vägarr leds ut i dikken i stället fö
ör till brunnarr och ledninggsnät.
44.

Dagvattten från parkeeringsplatser kan ledas ut över närliggaande gräsytorr eller
anlagda stenkistor/in
nfiltrationsbädddar och likn
nande. Att förrse dagvattennbrunnar
med någgon form av prefabricerad
p
de brunnsfilteer för absorpttion av föroreeningar är
också möjligt,
m
men är här knappaast miljömässiigt motiverat.

U
Utjämningsmagasin
L
Lokala lösnin
ngar måste prrioriteras, menn det bör äveen anläggas ettt utjämningssmagasin
iinne i områdeet som avlasttar den uppsaamlande huvu
udledningen.
E
Ett utjämninggsmagasin so
om tar emot ddagvatten från
n planområdets västra dellar, från omrråde 1 i figurr 7 (merparten
n av dagvattnnet), kan anlääggas centralt i området occh på så sätt
aavlasta den uppsamlande 500-ledningeen. Ett förslagg till placeringg framgår av bilaga 1
ssamt i figur 13
1 och figur 14 nedan, därr följande inggångsdata (en
nligt Svenskt V
Vattens
rriktlinjer) harr använts för att räkna fram
m nödvändigg utjämningsv
volym för ett regn med
ååterkomsttideen 10 år och en klimatfakttor 1,25:
H
Hårdgjord yta (tak och asffalt):
R
Regnets varakktighet:
U
Utflöde från magasin:
N
Nödvändig utjämningsvol
u
lym:

ca 12 000 m2 (1,2 ha)
ca 35 minuteer
ca 50 l/s
ca 220 m3

144
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Figur 13

Nytt utjämningsmagasin

Figur 14

Plats för nytt utjämningsma
agasin?

15
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D
Det förslag tiill utjämningssmagasin som
m redovisas i bilaga 1 är en öppen dagvvattenddamm med en
e synlig vatteenyta, där själlva utjämninggsvolymen liggger ovanpå een permannent vattenvo
olym. Det fin
nns med andrra ord alltid vatten
v
i magassinet, vilket ggör att
iinkommandee vatten brom
msas upp i syffte att få en god utjämninggsvolym och reningsfförmåga.
D
Dimensionerrande för ett magasins
m
yta är släntlutnin
ngar och vattennivå. Flackka släntllutningar är säkrare
s
med avseende
a
på oolycksrisker men
m tar å and
dra sidan störrre yta i
aanspråk, bran
nta släntlutnin
ngar kan krävva staket runtt magasinet. Med
M hänsyn ttill skötsel
ooch säkerhet bör släntlutn
ningen vara 1 :5 fram till magasinets
m
dju
upare del, se pprofil i
b
bilaga 1.
F
För att anläggga ett ca 1 m djupt magasiin med släntllutningen 1:5 och som kann utjämna ca
2200 m3 behövvs en yta mottsvarande 4000-500 m2. Maagasinet kan i princip lokaaliseras var
ssom helst i grrönområdet mellan
m
områdde 1 och kom
mmunens ledn
ning.
SSom alternatiiv till öppet magasin
m
kan ääven täckta magasin
m
anläggas t. ex i forrm av rör
eeller kasetter.. Valet av magasinstyp kann bero på bl. a estetik, geo
otekniska föruutsättningar,
kkostnader och
h plats för ön
nskad nybygggnation. Den viktiga slutsaatsen i dennaa utredning
äär att det beddöms finnas tillräckliga ytoor för att anläägga nödvänd
diga magasin iinom planoområdet.
V
Vid anläggan
ndet av såväl magasin
m
som nya byggnad
der skall dock
k beaktas att ddet i händeelse av ännu häftigare
h
regn
n än 10-årsreegnet måste fiinnas en möjllighet för öveerskottsvvatten att kun
nna rinna vid
dare så att intee byggnader eller
e viktig infrastruktur skkadas.
E
En naturlig avrinning
av
är ner
n mot fotboollsplanerna och
o lågområd
det i sydost.
Ö
Ökad kapaccitet i huvud
davloppsledn
ning och kom
mmunalt sysstem
E
Ett alternativv – eller komp
plement - till de åtgärder som
s
föreslagits ovan är enn ökad
kkapacitet i deen uppsamlan
nde huvudleddning (500 mm
m) som avled
der områdets samlade
ddagvatten. Men
M då måste även kapaciteeten i kommu
unens nedströ
öms liggandee ledning
ooch utjämnin
ngsmagasin uttökas i motsvvarande grad.. Praxis är att VA-huvudm
mannen har
eett ansvar förr att kunna taa emot ett flö de som åtmin
nstone motsv
varar ett klim
matkompensserat 10-årsreegn. En överssyn och kapaccitetsökning av fastigheten
ns och komm
munens 500
m
mm-ledningaar bör om inte annat beakttas när komm
munen av någgon anledningg behöver
bbytas ut de vaatten- och avvloppsledninggar som går genom
g
fastigh
heten.
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Sammaanfattningg
Dagvattnet från i stort sett all hårdgjoord yta inom
m planområdet avleds via leedningar.
Befintliga leedningar är överlag dimennsionerade en
nligt de riktlin
njer som gälldde när
området beebyggdes (2-årsregn), men bedöms intee klara det 10-årsregn som
m i dag är
praxis (desssutom skall en
n klimatfaktoor ca 1,25 lägggas till).
Planerad uttbyggnad inneebär att behoovet av dagvaattenavledningg ökar. Om hhänsyn även
tas till SMH
HI:s prognos om framtida klimatföränd
dringar med intensivare reegn beräknas
det totala dagvattenflödeet från det färrdigutbyggdaa planområdeet öka från daagens
ca 420 l/s till
t ca 650 l/s vid ett 10-årssregn. Befintllig ledning so
om avleder daagvattnet från
n
området gårr vid självfall full redan viid ca 300 l/s, vilket innebäär att ett utbyyggt planområde i prrincip inte förrvärrar förhål
ållandena nedströms plano
området utan att den
största riskeen för översvvämningar finnns inom plan
nområdet. Påå grund av deen knappa
dimensioneeringen i det interna
i
ledninngsnätet inom
m fastigheten måste hanterring av det
framtida daagvattenflödet därför ske uuppströms deen uppsamlan
nde dagvattennledning som
m
avleder fasttighetens dagvvatten.
Även när pllanområdet är
ä utbyggt börr det kunna betraktas
b
som
m tämligen gleest bebyggt,
med förhålllandevis storaa tillgängliga yytor för hanttering av dagv
vatten. Möjliggheter
bedöms fin
nnas till såväl olika sätt förr infiltration i mark som fö
ördröjning innnan vidare
avledning i ledningsnät.
De viktigaste, enklaste och
o billigaste åtgärderna ärr att försöka avlasta
a
befinttligt ledningsnät. Inom planområdet
p
bedöms
b
det ffinnas goda möjligheter
m
attt på olika sättt lokalt avlasta ledninggsnätet, t. ex genom vegettationskläddaa tak och/elleer infiltration av takvatten
n
i mark, infilltration av väägdagvatten e tc.
Ett stort daagvattenflöde kommer frånn den västra delen av plan
norådet (områåde 1 i
figur 10 ovvan). Genom att anlägga ettt utjämningssmagasin för detta flöde avvlastas det
totala dagvaattenflödet (6650 l/s) med 300 l/s vid ett
e klimatkom
mpenserat 10-åårsregn. Med
d
denna åtgärrd bedöms hu
uvudledningeen klara dagvaattenavlednin
ngen från plannområdet.
Med en kom
mbination av ett utjämninngsmagasin en
nligt ovan och
h lämpliga lookala åtgärderr
för att avlassta avledningeen till ledninggsnätet kan ett lägre utgåeende dagvatteenflöde från
planområdeet än i dag up
ppnås. Därutööver bör kom
mmunens daggvattendamm nedströms
planområdeet rustas upp så att även ddenna kan utggöra en bättree resurs för pl
planområdets
behov.
I det fall ko
ommunens VA
A-ledningar ggenom området behöver renoveras
r
elleer bytas ut
kan det ockkså vara lämpligt att öka kaapaciteten i fastighetens
f
uppsamlande
u
dagvattenledning, meen även då samtidigt öka kkapaciteten i kommunens nedströms lig
iggande dagvattenlednin
ng och utjäm
mningsmagasinn.

17
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A
Ambitionen med
m denna utredning
u
har varit att överrsiktligt visa på
p möjliga åtggärder för
aatt möjliggöraa en utbyggnad av planom
mrådet. Det bedöms
b
som möjligt
m
att annge en yta
llämplig för utjämning av dagvatten,
d
meen beroende på när och hur
h mycket soom skall
bbyggas ut sam
mt hur väl maan lyckas medd lokala åtgärrder för att av
vlasta ledninggsnätet är
ddet osäkert när i tiden ett sådant utjäm
mningsmagasin
n behöver an
nläggas.
SSamtliga desssa beskrivna åtgärder
å
reduucerar dagvatttnets innehålll av föroreninngar.

K
Kalmar den 27:e
2 september 2016
V
Vatten och
h Samhälls
steknik AB
B

H
Håkan Anderrsson

Stefaan Ljung

18
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Beslutsunderlag för

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING
av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Upprättat 2014-04-30, reviderat 2015-03-20
Enligt 4 kap. 34 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas
få en betydande miljöpåverkan, planbeskrivningen i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som
följer av 6 kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken.
Oavsett vad som följer av ovan skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för
1. industriändamål,
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse,
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. hamn för fritidsbåtar,
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
6. permanent campingplats,
7. nöjespark, eller
8. djurpark.
Om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas på grund av att området får tas i anspråk för
ändamålen ovan ska redovisningen uppfylla kraven i 6 kap 7 § första och andra styckena miljöbalken
om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. När planen har antagits skall
information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen
miljöbalken.
Enligt 16 kap 1 § 2 plan- och bygglagen får Regeringen meddela föreskrifter om när en plan på grund av
en sådan användning som avses ovan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet
av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”. Kommunen skall alltså för varje enskild
detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan.
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Detaljplan för fastigheten Asarum 40:194 m.fl,
Asarum, Karlshamns kommun
Planhandläggare

Anna Ekman, planarkitekt, Stadsmiljöavdelningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun.

Planområdets avgränsning

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Asarum, cirka 400 meter
öster om riksväg 29, söder om bostadsområdet Rosendal och väster
om Rosendalsvägen. Området ligger cirka 1 kilometer, fågelvägen,
sydväst om Asarums centrala delar och cirka 4 kilometer norr om
Karlshamns centrum. Angöring till planområdet sker via Lärkvägen. I
väst angränsar Asarums industriområde.

Asarum

Karlshamn
Översiktskarta, röd ring redovisar planområdets geografiska läge

Planområdets geografiska avgränsning
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Planens syfte

Syftet med planläggningen är att utreda förutsättningarna för att
möjliggöra ändamålen vård, skola, bostäder, handel, kontor samt idrott
och sportanläggning inom fastigheterna Asarum 40:194, Asarum 40:55
och Asarum 40:56. Planen syftar även till att befästa bostadsändamål
för de privata fastigheterna Asarum 40:57, 40:58, 40:59, 40:60, 40:61,
40:62, 40:63, 40:64, 40:65, 40:66, 40:67, 40:68, 40:69, 40:70, 40:71,
40:72, 40:73, 12:70, 40:121, 40:122, 40:123 och 40:124.

Översiktlig beskrivning av
planområdet

Planområdet utgörs av Asarum 40:194, Asarum 40:55, Asarum
40:56 samt delar av Asarum 40:1 och 22 privata fastigheter.
Asarum 40:194 ägs av Lindemo Park AB och utgörs av vård
och skola. Asarum 40:1, Asarum 40:55 och Asarum 40:56 ägs
av Karlshamns kommun och utgörs av gata eller parkområden.
De 22 privatägda fastigheterna används för bostadsändamål.
Planområdet gränsar i norr till Lärkvägen och
bostadsbebyggelse. I väster gränsar området till västra
industriområdet, i söder till natur och öster till Rosendalsvägen.
Planområdet omfattar cirka 11 hektar, varav större delen är
bebyggd av fristående hus eller verksamhetsbyggnader.
Fastigheten Asarum 40:194 är i Översiktsplan 2007 utpekat som
utvecklingsområde för bostäder. Området föreslås byggas om och
förtätas med cirka 60 bostäder. Verksamhetsområdet i väster föreslås
utvecklas söderut. I förslaget till den nya kommunomfattande
översiktsplanen Karlshamn 2030! beskrivs planområdet utgöras av en
tätortsväv runt Asarums centrum innehållande bostäder, verksamheter
och grönområden.
Hela planområdet är detaljplanelagt med de gällande
detaljplanerna; B5, B11 och B20 vilka anger olika allmänna
ändamål och bostadsändamål. Gällande detaljplaner
begränsar utveckling av nu aktuella fastigheter och det är
angeläget att upprätta ny detaljplan med syfte att skapa mer
flexibla användningar.

Foto taget i planområdets centrala del
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Samlad bedömning
Bedömningskriterier
(Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4)

1. Planens karaktäristiska egenskaper i
bedömningen skall särskilt beaktas i vilken
utsträckning planen

Bedömning

a) anger förutsättningarna för verksamheter eller
åtgärder när det gäller plats, art, storlek och
driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,

Planen reglerar markanvändningen i form av
bostäder, vård, handel, kontor, skola och idrott vilket
sammantaget ger goda förutsättningar för en flexibel
markanvändning över längre tid. Bebyggelsens
utbredning begränsas bland annat genom
exploateringsgrad och våningsantal. Viss mark anges
som prickmark där byggnader inte får uppföras.

b) har betydelse för andra planers eller programs
miljöpåverkan,

Bedöms inte ha någon påverkan.

c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter Planområdet är redan ianspråktaget för
särskilt för att främja en hållbar utveckling,
verksamheter och bostäder. För att bättre kunna
nyttja Asarum 40:194 efterfrågar fastighetsägaren
större bredd bland möjliga framtida etableringar. Från
planområdet är det korta avstånd till flera olika
servicefunktioner så som skola, vård, kommersiell
handel och kollektivtrafik. Förutsättningarna för att
fler ska välja att gå, alternativt välja kollektivtrafik vid
resa, är goda. Detaljplanen ger möjlighet att utveckla
fastigheterna för andra ändamål för att på bästa sätt
ta till vara områdets attraktiva läge.
d) innebär miljöproblem som är relevanta för
planen

Planen bedöms inte medföra några betydande
miljöproblem.

e) har betydelse för genomförandet av
gemenskapens miljölagstiftning.

Ingen negativ påverkan förväntas.

2. Typen av påverkan och det område som
kan antas bli påverkat. I bedömningen skall
särskilt beaktas.

Bedömning

a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av Planen innebär att redan bebyggd mark tas i
påverkan och möjligheten att avhjälpa den,
anspråk. Detaljplanen möjliggör bland annat för
befintlig verksamhet att expandera eller utvecklas för
andra ändamål. Föreslagen bebyggelse kommer att
anpassas till omkringliggande bebyggelse.
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Föreslagen detaljplan medverkar i hög grad till
skapandet av ett hållbart samhälle och tillgodoser
därmed ett väsentligt samhällsintresse.
Sannolikheten för att området utvecklas är mycket
stor och påverkan är varaktig.
b) påverkans totaleffekt,

Området är redan idag påverkat av människor. I ett
större sammanhang och med tanke på områdets
placering bedöms planens genomförande inte ha
någon större totaleffekt.

c) påverkans gränsöverskridande art,

Ingen negativ påverkan förväntas.

d) riskerna för människors hälsa eller för miljön,

Hälso- och miljöaspekter bedöms inte försämras
genom ett plangenomförande.
I västra industriområdet bedrivs olika former av
miljöfarlig verksamhet där skillnaderna mellan de
enskilda verksamheterna är stora. Verksamheter kan
orsaka olika typer av olägenhet för människors hälsa
och miljön vid ordinarie verksamhet. Störst påverkan
bedöms uppkomma vid eventuell brand eller andra
olyckor. Genom ytor som avsetts som skydds- eller
grönytor hålls ett visst säkerhetsavstånd. Frågan om
någon form av skyddsvall med eller utan plantering
eller plank har varit uppe för diskussion tidigare.
Eventuell negativ påverkan på nu aktuellt
planområde bedöms som mindre. Dialog sker med
Räddningstjänsten under samrådet.

e) påverkans storlek och fysiska omfattning,

Planområdet är totalt cirka 11 hektar.
Exploateringsgraden kommer att öka vid planens
genomförande. Området kommer att förändras då
bebyggelse tillförs platsen.

f) vilken betydelse och sårbarhet som det
påverkade området har på grund av intensiv
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer,
kulturarvet eller speciella särdrag i naturen,

Plangenomförandet bedöms inte innebära intensiv
markanvändning eller överskridande av
miljökvalitetsnormer. Området är inte av vikt för
kulturarvet och har inga specifika särdrag.

g) påverkan på områden eller natur som har
erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell
skyddsstatus.

Planområdet omfattar inte något sådant område.
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Ställningstagande
Ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen
(PBL) erfordras.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL)
erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen.

X

Miljöbalken, MB

(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar)
Frågeställningar
Kap. 3
Berör ett genomförande av planen:
1. Stora opåverkade områden,
enligt § 2?

Ja

Nej

Kommentarer

Nej

Samtliga områden som omfattas i nu aktuell
detaljplan är detaljplanelagda, och är inte
opåverkade.

(Kommunens översiktsplan)

2. Ekologiskt särskilt känsliga
områden, enligt § 3?

-

(Kommunens översiktsplan, kommunens
naturvårdsprogram, skogsstyrelsens
nyckelbiotop- och sumpskogsinventering)

3. Jord- och skogsbruksmark,
enligt § 4?

-

-

Nej

Ja

(Kommunens översiktsplan, länsstyrelsens
klassning av jordbruksmark,
skogsstyrelsens översiktliga
skogsinventering, kommunens
naturvårdsinriktade skogsbruksplan)

De gula fälten redovisar Länsstyrelsens
utpekade område för brukningsvärd
jordbruksmark. Västra delen av planområdet
berör ett sådant utpekat område men planens
genomförande bedöms inte innebära en
förändrad påverkan på den brukningsvärda
jordbruksmarken då den redan är
ianspråktagen.
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4. Mark- och vattenområden med
betydelse för yrkesfiske- eller
vattenbruk, enligt § 5?
-

(Kommunens översiktsplan)

5. Mark- och vattenområden med
natur- och kulturvärden samt
av betydelse för friluftslivet,
enligt § 6?

-

-

-

Nej

(Kommunens översiktsplan, ”Karlshamns
innerstadsbebyggelse”,
kulturminnesvårdsprogrammet, § 38område, kommunens naturvårdsprogram.)

Se vidare under kap. 7 MB.

6. Mark- och vattenområden med
värdefulla ämnen och material,
enligt § 7?

-

Nej

Nej

(Kommunens översiktsplan, SGU –
inventeringar; grus, berg, morän)

7. Mark- och vattenområden som
är särskilt lämpade enligt § 8
för?
a) Industriell produktion?

Nej

b) Energiproduktion, energidistribution (nätkonsession och

Nej

ledningsrätter för el- och
energidistribution) (Kommunens
översiktsplan/planlagd mark)?

c) Kommunikationer (vägar,

Nej

järnvägar, sjöfart, luftfart,
telekommunikationer, kollektivtrafik)?

-

d) Vattenförsörjning?

Nej

e) Avfallshantering?

Nej

8. Mark- och vattenområden som
har betydelse för totalförsvaret,
enligt § 9?

Nej

9. Mark- och vattenområden av
riksintressen, enligt § 5-8? Se
nedan.

Det finns inga riksintressen inom planområdet.

(Kommunens översiktsplan)
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a) Friluftsliv
- Mörrumsåns dalgång, FK3
- Hällaryds skärgård –
Eriksberg – Tjärö – Järnavik,
FK4

Nej

b) Naturvård
- Stensnäs – Elleholm, NK5
- Mörrumsåns dalgång, NK6
- Ire – Loberget - Mieån, NK7
- Eriksberg – Tjärö – Järnavik –
Tärnö, NK8
- Persgärde – Tattamåla, NK37
- Stärnö, NK38

Nej

c) Kulturmiljövård
- Letesmåla, K3
- Elleholm, K4
- Mörrum, Karlshamn, K5
- Karlshamns stad, Kastellet
och Boön, K6
- Ire, K7
- Djurtorp, K8

Nej

d) Yrkesfiske
- Området mellan inre
trålgränsen och
territorialvattengränsen samt
angränsande del av
Hanöbukten, Y3.

Nej

e) Energiproduktion
- Karlshamnsverket och
Område norr om
Munkahusviken
- Område norr om
Munkahusviken

Nej

f) Sjöfart
- Karlshamns djuphamn

Nej

g) Järnväg
- Blekinge Kustbana

Nej

h) Vägar
- E 22
- Länsväg 121

Nej
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i)

Värdefulla ämnen, mineral
- Diabas – Stärnö

Nej

j)

Totalförsvaret
- Castellet
- Stärnö

Nej

k) Natura 2000-områden
- Se bilaga 1 till denna
behovsbedömning.

Nej

l)

Nej

CW-områden (Convention of
Wetlands)/Ramsar-områden
- Blekinge skärgård
- Mörrumsån – Pukaviksbukten

Kap. 4
Berör ett genomförande av planen:
1. Åsnen med öar och strandområden
och områdena söder därom, utmed
Mörrumsån och vid sjön Mien till
Pukaviksbukten och Listerlandet,
enligt § 2, där turismens och
friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt
beaktas?

Nej

2. Kustzonen, enligt § 4, med
begränsningar för fritidsbebyggelse?
-

Nej

(Kommunens översiktsplan)

3. Mörrumsån, enligt § 6, där
vattenkraftverk samt
vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte
får utföras?
Kap. 5
Iakttas gällande miljökvalitetsnormer?

Ja

Kap. 7
Berör ett genomförande av planen
områden med skydd?
1. Allemansrätt

Ja

(Förordningarna om miljökvalitetsnormer; fiskoch musselvatten (SFS 2001:554),
omgivningsbuller (SFS 2004:675), utomhus-luft
(SFS 2001:527) och vattenmiljö (SFS
2004:660).)

2. Nationalpark

Nej

Delar inom planområdet som är skogsmark
berörs av allemansrätt.
Nej
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Naturreservat
Kulturreservat
Naturminnen
Biotopskyddsområden
Djur/växtskyddsområden
Strandskyddsområden
Miljöskyddsområden
Vattenskyddsområden

Kap 10.
Omfattar planen mark- och
vattenområden samt byggnader och
anläggningar som är så förorenade att
det kan medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön?

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

(Länsstyrelsens identifiering av förorenade
områden.)

Inget tyder på att det inom planområdet funnits
tidigare verksamheter som kan ha förorenat
marken enligt länsstyrelsens identifiering av
förorenade områden. I anslutning till
planområdet, i det västra industriområdet är ett
område utpekat av Länsstyrelsen som ett
potentiellt förorenat område. Möjligheten att
föroreningar från västra industriområdet
spridits till planområdet bedöms som liten.

Övergripande miljömål
Finns det någon risk att ett
genomförande av planen åstadkommer
effekter som:
1. Strider mot kommunens lokala
Agenda 21?

Nej

2. Strider mot nationella miljömål?

Nej

3. Strider mot regionala miljömål?

Nej

4. Strider mot kommunens
miljöledningssystem?

Nej

5. Var för sig är begränsade men
tillsammans kan vara
betydande?

Nej

6. Kan orsaka skada på
människors hälsa, direkt eller
indirekt?

Nej
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Övrigt
Kommer verksamheter som planen
tillåter eller iordningställandet av
planområdet att kräva anmälan eller
tillstånd enligt miljöbalken?

Ja

Verksamheter som bedriver exempelvis vård,
badbassäng, skola/förskola är
anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS
1998:899).

Plan- och bygglagen, PBL

(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar)
Frågeställningar
Kap. 2
Kan ett genomförande av planen:
1. Medföra avsevärd förändring av
mark- eller vattenanvändningen i
området, enligt § 2?

Ja

Nej

Kommentar

Nej

Planområdet är idag redan ianspråktaget på sådant
sätt som även avses enligt nu aktuell
detaljplaneläggning.

Nej

Ingen radonundersökning har gjorts i området.
Frågan om radon regleras i en planbestämmelse
och kommer att bevakas i bygglovsskedet. En
planbestämmelse om att ”Byggnad där människor
stadigvarande vistas ska uppföras i radonskyddat
utförande” gäller inom hela planområdet.

2. Innebära påverkan, enligt § 5, på
de boendes och övrigas hälsa på
grund av:
a) Radonförekomst?
-

(Radonkarta, radonregister)

b)
-

Klimatologiska faktorer?
Solförhållanden
Vindförhållanden
Förändringar i luftrörelser,
luftfuktighet, temperatur eller klimat
(regionalt eller lokalt)?

c) Trafikbuller?
-

-

(Trafikbullerkartor, trafikräkningar,
bullerberäkningar)

Väg
Järnväg
Sjöfart

(Nej) Beroende på hur den tillkommande bebyggelsen
placeras och utformas kan både sol- och
vindförhållande samt bland annat förändringar i
luftrörelser uppkomma. I nuläget är utformning och
utbredning av den planerade bebyggelsen inte
känt.
Nej

Enligt en preliminär bedömning är inte trafikbuller
något stort miljöproblem i området.
Planen förväntas generera fler antal bilar,
förhållandevis störst ökning i det fall att fastigheter
upplåts till kontorsändamål vilket i sin tur även
kräver större parkeringsytor än exempelvis
bostadsändamål och vårdändamål. En mindre
ökning av trafikmängd bedöms ske vid
skolverksamhet om samtliga elever/förskolebarn
blir hämtade och lämnade med bil. Detaljplanen
tillåter max 500 m2 handel inom planområdet.
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Handeln begränsas då det inte bedöms lämpligt
med större handelverlsamheter i området bland
annat med tanke på de ökade trafikrörelser handel
kan generera.
En trafikmätning gjordes hösten 2014. Mätningen
visade inte på några större fordonsrörelser i
dagsläget. Eventuellt kan en utredning behövas i
senare skede för att utreda i vilken utsträckning
trafiken bedöms öka i och med planens
genomförande.
d)
-

Övrigt buller?
Externt industribuller
Motorsport
Skjutbana
Annat buller

Nej

Industribuller från närliggande västra
industriområdet kan vid vissa tillfällen upplevas
som störande för omgivningen. I angränsning till
planområdet, enligt detaljplan B68, finns det en
cirka 30 meter bred markyta avsedd för allmän
plats – parkområde. Eventuell negativ påverkan på
nu aktuellt planområde bedöms som mindre.

e) Vibrationer/skakningar?

Nej

Vibrationer kan dock komma att uppstå vid arbete
och transporter i och med planens
iordningställande.

f) Störning i ”tyst miljö”?

Nej

g) Vattenföroreningar / förändringar /
vattenföretag?
- Förändringar av
grundvattenkvalitén?
- Förändring av flödesriktningen för
grundvatten?
- Minskning av vattentillgången i
någon yt- eller grundvattentäkt?
- Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller
dräneringsmönster med risk för
översvämning/uttorkning?
- Förändringar i dagvattenJa
omhändertagandet och/eller
ytvattenkvalitén (bakteriologiskt
eller kemiskt, temperatur och
omblandning)?
- Förändring av flöde, riktning eller
strömförhållanden eller påverkan på
strandlinjen i något vattendrag, sjö
eller havs-område?
- Krävs tillstånd för
vattenverksamhet?

Nej
Nej
Nej
Nej

Planen medger ändamål som kan komma att ställa
högre krav på antalet parkeringsplatser och
parkeringsytor vilket kan leda till att mängden
hårdgjord yta (exempelvis asfalt) ökar. Hårdgjord
yta bidrar till att mängden dagvatten ökar vilket
ställer krav på omhändertagande av dagvatten
(LOD). Goda förutsättningar för LOD bör finnas
med tanke på jordarterna i området. Om de
hårdgjorda ytorna ökar, bör omhändertagandet av
dagvatten ses över för att inte skapa problem i
ledningssystemet. Detta beskrivs närmare i
planbeskrivningen.

Nej

Nej
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h) Luftföroreningar?
- Väsentliga luftutsläpp eller
försämring av luftkvalitén?
- Obehaglig lukt?

Nej

i)

Förekomst av elektriska/
magnetiska fält?

Nej

-

(Kommunens översiktsplan vad gäller
kraftledningars dragning.)

j)

Störande ljussken?

Nej

k) Närhet till djurhållning?

Nej

(”Djurhållning och bostäder kunskapsöversikt för samhällsplanering i
Blekinge län”)

3. Innebära risk, enligt § 6, för:
-

(Geotekniska utredningar, ”Bättre plats för
arbete” etc.)

a) Brand och explosion?

Nej

I västra industriområdet bedrivs olika former av
miljöfarlig verksamhet där skillnaderna mellan de
enskilda verksamheterna är stora. Verksamheter
kan orsaka olika typer av olägenhet för människors
hälsa och miljön vid ordinarie verksamhet. Störst
påverkan bedöms uppkomma vid eventuell brand
eller andra olyckor. Genom ytor som avsetts som
skydds- eller grönytor hålls ett visst
säkerhetsavstånd. Frågan om någon form av
skyddsvall med eller utan plantering eller plank har
varit uppe för diskussion tidigare. Eventuell negativ
påverkan på nu aktuellt planområde bedöms som
mindre. Dialog sker med Räddningstjänsten under
samrådet.

b) Utsläpp av särskilt miljö- och
hälsofarliga ämnen vid
händelse av olycka?

Nej

Se ovan.

c) Att människor utsätts för
hälsofara inklusive mental
ohälsa?

Nej

Se a ovan.

d) Försämrad trafiksäkerhet?
- GC-trafik
- Fordonstrafik
- Parkering etc.

Nej

Enligt preliminär bedömning är förändringen av
trafiksäkerheten marginell. Eventuellt kommer
utredning tas fram i ett senare skede för att utreda
påverkan som planen medför vad gäller
trafikmängd och trafiksäkerhet.
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Nybyggnation är avhängig parkeringsmöjligheterna
i området då parkering ska ske inom egen
fastighet.

-

e) Olyckor i samband med
transporter av farligt gods?

Nej

f) Instabilitet i mark-förhållandena
eller de geologiska grundförhållandena?
- Skred
- Ras
- Sättningar etc.

Nej

(Karta; transportvägar farligt gods)

De mörkröda fälten (inom den röda ringen)
redovisar Länsstyrelsens utpekade område med
förutsättningar för ras och skred, den östra delen
av fastigheten Asarum 40:194 är berörd. För att
klargöra riskerna för ras och skred inom
planområdet och om det krävs eventuella åtgärder
kan en översiktlig geoteknisk utredning behövas ta
fram senare i processen.
g) Skada eller förändring av
någon värdefull geologisk
formation?

Nej

h) Erosion?

Nej

i)

Förändrade
sedimentationsförhållanden i
vattendrag, sjö eller
havsområde?

Nej

j)

Att befintlig miljöstörande
verksamhet i omgivningen kan
ha negativ inverkan på
projektet?

Nej

Detaljplanerna B51 och B68, som gäller för
industrifastigheterna direkt väster om planområdet,
medger småindustri och hantverk som inte får vålla
olägenheter för boende i närområdet. I angränsning
till planområdet, enligt detaljplan B68, finns det en
cirka 30 meter bred markyta avsedd för allmän
plats – parkområde. Eventuell negativ påverkan på
nu aktuellt planområde bedöms som mindre.
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4. Medföra påverkan, enligt § 6, på:
a) Stads- och landskapsbilden?
- Fysiska ingrepp/tillförs nya
element?
- Försämring av någon vacker
utblick/viktig siktlinje eller
stadsbilds- eller landskapsmässigt
skönhetsvärde?
- Betydande förändring vad gäller
sammanhanget med omgivningen
(bebyggelsehistoria, skala, struktur etc.)?
- Skapas någon otrygg stads- eller
landskapsmiljö?
b) Natur- och kulturvärden?
- Betydande förändringar i antalet
eller sammansättningen av
växtarter eller växt-samhällen?
- Betydande förändringar i närmiljön,
på grönstrukturen?
- Minskning i antal av någon unik,
sällsynt eller hotad växtart eller
växtsamhälle?
- Införande av någon ny växtart?
- Sämre möjligheter att använda
området i forsknings- eller
undervisningssyfte?
- Betydande förändringar av antalet
eller sammansättningen av djurarter
i området (däggdjur, fåglar, fiskar,
reptiler, skaldjur, insekter)?
- Minskning i antalet av någon unik,
sällsynt eller hotad djurart?
- Införande av nya djurarter i
området, eller verka som gräns för
djurens förflyttningar och rörelser?
- Försämring av fiskevatten eller
jaktmarker?
-

Ja
Nej

Nej

Planen föreslås medge en högre byggnation och
utökade byggrätter, dock förväntas inte planen ge
betydande förändring vad gäller stads- eller
landskapsbild.
Föreslagna våningsantal tar hänsyn till
omgivningens skala och struktur, med lägre
bebyggelse närmst bostäder och högre bebyggelse
angränsande till industri och skog.

Nej
Nej

Fynd av hotade/rödlistade arter har konstaterats
cirka 500 meter söder om fastigheten Asarum
40:194, i närheten av det området har även
noteringar av värdefulla träd gjorts. Inom
planområdet finns inga påträffade fynd av
hotade/rödlistade arter.

MKB-checklista • Det aljpl an för fastigheten Asarum 40:194 m .fl, Asarum , Karlsham ns komm un

296

15

2014-04-30
Reviderat 2015-03-20
Dnr: 2013/2900

Lag om kulturminnen m m
Frågeställningar
Ja
Kap. 2
Berör ett genomförande av planen:
Fasta fornlämningar enligt § 1;
a) Gravar, gravbyggnader och gravfält
samt kyrkogårdar och andra
begravningsplatser?

Nej

b) Resta stenar samt stenar och
bergytor med inskrifter, symboler,
märken och bilder samt andra
ristningar eller målningar?

Nej

c) Kors och minnesvårdar?

Nej

d) Samlingsplatser för rättskipning,
kult, handel och andra allmänna
ändamål?

Nej

e) Lämningar av bostäder, boplatser
och arbetsplatser samt kulturlager
som uppkommit vid bruket av
sådana bostäder eller platser,
liksom lämningar efter arbetsliv och
näringsfång?

Nej

Kommentar

Nej

Direkt söder om planområdet och öster om
Rosendalsvägen, markerat med rödbrun yta, har
kulturhistorisk lämning från stenindustrin påträffats.
Objekt är registrerade i fornminnesregistret.
Inom planområdet har inga lämningar påträffats
och detaljplanen bedöms inte heller påverka
registrerade lämningar negativt.
f) Ruiner av borgar, slott, kloster,
kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra
märkliga byggnader och
byggnadsverk?

Nej
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g) Färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar,
vägmärken, sjömärken och
likartade anläggningar för
samfärdsel samt gränsmärken och
labyrinter?

Nej

h) Skeppsvrak, om minst etthundra år
kan antas ha gått sedan skeppet
blev vrak?

Nej

i)

Nej

Naturbildningar till vilka
ålderdomliga bruk, sägner eller
märkliga historiska minnen är
knutna liksom lämningar efter äldre
folklig kult?

Kap. 3
Berör ett genomförande av planen:
1. Byggnadsminne

Nej

Kap. 4
Berör ett genomförande av planen:
1. Kyrkliga kulturminnen

Nej

(Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader,
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och
begravningsplatser.)

Medverkande tjänstemän
Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Anna Ekman på Stadsmiljöavdelningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala tjänstemän
och Miljöförbundet Blekinge väst.
Karlshamn den 20 mars 2015

Anna Ekman
Planarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt

MKB-checklista • Det aljpl an för fastigheten Asarum 40:194 m .fl, Asarum , Karlsham ns komm un

298

17

2014-04-30
Reviderat 2015-03-20
Dnr: 2013/2900

Bilaga 1
Natura 2000-områden i Karlshamns kommun
Loberget (fågeldirektiv)
Tjärö-Bockön-Eriksberg (fågeldirektiv)
Bellevueparken (habitatdirektiv)
Boarp (habitatdirektiv)
Bockön-Mjöön (habitatdirektiv)
Bökemåla (habitatdirektiv)
Elleholm norra (habitatdirektiv)
Elleholm (habitatdirektiv)
Eriksberg (habitatdirektiv)
Fölsö (habitatdirektiv)
Grimsmåla (habitatdirektiv)
Hjärtsjömåla (habitatdirektiv)
Härnäs (habitatdirektiv)
Ire (habitatdirektiv)
Kvallåkra (habitatdirektiv)
Käringahejan (habitatdirektiv)
Loberget (habitatdirektiv)
Långasjönäs (habitatdirektiv)
Persgärde (habitatdirektiv)
Ringamåla (habitatdirektiv)
Slänsmåla (habitatdirektiv)
Strömma (habitatdirektiv)
Stärnö (habitatdirektiv)
Tattamåla (habitatdirektiv)
Tjärö (habitatdirektiv)
Tärnö-Harö-Brorsö (habitatdirektiv)
Tärnö-Yttre Ekö (habitatdirektiv)
Mörrumsån (habitatdirektiv)
Pukaviksbukten (habitatdirektiv)
Öjasjömåla (habitatdirektiv)
Östra Kvallåkra (habitatdirektiv)
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YTTRANDE

Dnr 402-1633-14

2014-05-23

1

LÄNSSTYRELSEN
BLEKINGE LÄN

il
IDNA

Karlshamns kommun
Stadsmiljöavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
374 81 Karlshamn

Christina Johansson
tfn: 010-22 40 141
christinajohansson(iblansstyrelsen.se

Samråd om behovsbedömning inför upprättande av detaljplan för fastigheten Asarum 40:194 m.fl. i Karlshamn kommun
Länsstyrelsen har för samråd fått behovsbedörnning för milj ökonsekvensbeskrivning (MKB) inför framtagande av en ny detaljplan för fastigheten Asarum 40:194
m.fl. i Karlshamns kommun. Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan.
Sammanfattning
Under förutsättning att nedanstående beaktas har Länsstyrelsen inget att erinra och
bedömer att förslaget är förenligt med allmänna intressen samt att människors hälsa
och säkerhet inte påverkas negativt. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Planförslagets bakgrund
Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Asarum, ca 400 meter öster om
riksväg 29, söder om bostadsområdet Rosendal och väster om Rosendalsvägen. I
väster angränsar Asarums industriområde.
Planens syfte är att utreda förutsättningarna för att möjliggöra ändamålen bostäder,
vård, handel, kontor, idrott och skola inom fastigheten Asarum 40:194. Planen syftar även till att befåsta bostadsändamål för ett flertal privata bostadsfastigheter utmed Lärkvägen samt att planlägga de kommunägda fastigheterna Asarum 40:55
och Asarum 40:56 för bostadsändamål och del av fastigheten Asarum 40:1 som
naturmark.
Aktuellt område är angivet i den kommunomfattande
hamns kommun, från 2007, som område för bostäder.

översiktsplanen

för Karls-

Planområdet är idag ianspråktaget för vård och skola då gällande detaljplaner anger
allmänt ändamål och bostadsändamål. Kommunen anger i behovsbedömningen att
gällande detaljplaner begränsar utvecklingen av nu aktuella fastigheter och det är
angeläget att upprätta en ny detaljplan för att skapa mer flexibla användningar.
I den nya detaljplanen kommer bland annat en högre tillåten totalhöjd för byggnader inom planområdet, ökad byggrätt samt fastighetsindelningsbestämmelser
att
föreslås.

Postadress

Besöksadress

SE-371 86 KARLSKRONA

Skeppsbrokajen

4

Telefon/Telefax

E-post/webbplats:

Org.nr

010-22 40 000

blekinge@lansstyrelsen.se

202100-2320

010-22 40 223

www.lansstyrelsen.se/blekinge
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LÄNSSTYRELSEN
BLEKINGE LÄN

Behovsbedömning
Karlshamns kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Kommunens ställningstagande är att ett genornf•rande
av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4
kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) inte krävs. Länsstyrelsen har inga invändningar angående kommunens ställningstagande.
Länsstyrelsens synpunkter och råd
Länsstyrelsen lämnar nedan synpunkter som kommunen bör beakta i det fortsatta planarbetet.
Kulturmiljö
I anslutning till planområdet i söder och öster om Rosendalsvägen har kulturhistorisk lämning från stenindustrin påträffats. Objektet är registrerat i Riksantikvarieämbetets fornrninnesregister. Inom planområdet har inga lämningar påträffats. Om
misstänkt fornlämning ändå påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas till den del
som berör lämningen och förhållandena anmälas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen
instämmer i kommunens bedömning att ett genomförande av detaljplanen inte
kommer ha negativ påverkan på fornlämningarna.
Natur och jordbruksmark
Delar av planområdet utgörs av skogs- och jordbruksmark. Länsstyrelsen känner
inte till några naturvärden i området. Den västra delen av planområdet berörs av
Länsstyrelsens utpekade område för brukningsvärd jordbruksmark. Kommunen
bedömer att planens genomförande inte kommer att innebära en förändrad påverkan
på den brukningsvärda jordbruksmarken. Länsstyrelsen instämmer i denna bedömning.
Dagvatten

Enligt behovsbedömningen medger planen ändamål som kan komma att ställa
högre krav på antalet parkeringsplatser och parkeringsytor vilket kan leda till att
mängden hårdgjord yta (t.ex. asfalt) ökar. Hårdgjord yta bidrar till att mängden
dagvatten ökar vilket ställer krav på omhändertagande av dagvatten. Då det finns
goda förutsättningar för LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, avser planen
utreda hur och var detta lämpligast bör ske.
Länsstyrelsen anser att dagvattensystemet behöver dimensioneras så att det kan
hantera de ökade nederbördsmängder som kan förväntas enligt SMHI:s framtidsscenarier. Intensiteten av extrem korttidsnederbörd (< 1 tim) förväntas öka med 25
% fram till år 21001. Generellt rekommenderas öppna dagvattenlösningar och att
avsätta ytor som kan fungera som utjämningsmagasin vid tillfiillig översvämning
vid skyfal12. Det finns goda möjligheter att utnyttja vegetationsens kapacitet att ta
hand om överskottsvatten, t.ex. träd, grönytor och gröna tak.

Extrem korttidsnederbörd i klimatprojektioner för Sverige, SMHI, Klimatologi nr 6, 2013.
Mångfunktionella ytor, klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genomgrönstruktur, Boverket 2010.
2
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Hälsa och säkerhet
Trafik
När detaljplanen genomförts kommer trafikrörelserna i och omkring området sannolikt att öka. Störst trafikökning förväntas i det fall fastigheter upplåts till kontorsändamål. En mindre ökning av trafikmängden bedöms också ske vid skolverksamhet om samtliga elever/förskolebarn blir hämtade och lämnade med bil.
Kommunen bedömer att eventuellt en utredning kommer att behövas i senare skede
för att utreda rådande trafikmängd i planområdets direkta närhet samt i vilken utsträckning trafiken bedöms öka i och med planens genomförande. Länsstyrelsen
instämmer i denna bedömning.
Buller
Länsstyrelsen anser även att det är viktigt att bullerstudier utförs för att säkerställa
att naturvårdsverkets riktlinjer för maxbuller inomhus och utomhus följs. Även
kontorslokaler omfattas av rekommendationer av max buller. Eventuellt intilliggande bostäder kan också påverkas av ökat trafikflöde och bidrar till högre buller
än vad som förekommer idag.
Förorenad mark
Med reservation för föroreningar som ännu inte är kända av länsstyrelsen och som
kan påverka verkställandet av planen och/eller begränsa tänkt markanvändning finner länsstyrelsen att det inte rör sig om betydande miljöpåverkan avseende förorenade områden.
Om förorenade massor upptäcks ska tillsynsmyndigheten undelTättas enligt 10 kap.
11 § miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en anmälan
om detta, enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, lämnas till tillsynsmyndigheten i detta fall Miljöförbundet Blekinge Väst.
Ras och skred
I den västra delen av planen berörs ett område av Länsstyrelsens utpekade område
med förutsättningar för ras och skred. Länsstyrelsen anser att, för att kunna gå vidare med planarbetet, är det en förutsättning att en geoteknisk utredning tas fram
för att klargöra riskerna för ras och skred och om det krävs eventuella åtgärder.
Deltagare
I detta ärende har avdelningschef Lars Olsson beslutat och planarkitekt Christina
Johansson varit föredragande. I ärendet har även länsarkitekt Marianne Örnblom,
naturvårdshandläggare Ulf Lundgren, handläggare för landsbygdsutveckling Birgitta Jonasson, antikvarie Magnus Petersson, miljöhandläggare Stefan Andersson,
miljöskyddshandläggare Anne Sofie Green-Hansen samt energi- och klimatsamordnare Cecilia Näslund deltagit.
,y
Lars Olsson
Christir
Kopia
Centraldiariet
Deltagarna (via e-post)
Akten
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Fastighetsförteckning
2019-04-10
Projektnummer

1037798
Handläggare

Solvig Olsson
Ärende

Fastighetsförteckning till detaljplan för Asarum 40:194 m fl, Asarum,
Karlshamns kommun, Blekinge län.

Fastigheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Asarum 40:194

Lindemo Park AB
Ronnebygatan 7 B
374 35 Karlshamn
Karlshamns Kommun
374 81 Karlshamn
Svensson, Einar Lars-Håkan
Möllers Väg 5
374 92 Asarum
Malmros, Nils Werner
Lärkvägen 64
374 50 Asarum
Persson, Ellen Ingrid
Lärkvägen 66
374 50 Asarum
Petersson, Bengt Göran
Lärkvägen 68
374 50 Asarum
Nygård, Bo Peter Michael
Lärkvägen 70
374 50 Asarum
Nygård, Petra Charlott
Lärkvägen 70
374 50 Asarum

Asarum 40:1
Asarum 40:73

Asarum 40:72

Asarum 40:71

Asarum 40:70

Asarum 40:69

Metria AB
Spannmålsgatan 7
291 32 Kristianstad
010-121 86 72
solvig.olsson@metria.se www.metria.se
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Fastigheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Asarum 40:68

Dahlroth, Gun Camilla
Lärkvägen 72
374 50 Asarum
Selmani, Ardiana
Lärkvägen 74
374 50 Asarum
Selmani, Burim
Lärkvägen 74
374 50 Asarum
Hussein, Mohamad Jawad
Mohamad
Lärkvägen 76
374 50 Asarum
Abed, Amal Ali Abed
Lärkvägen 76
374 50 Asarum
Sonesson, Elin Johanna
Lärkvägen 78
374 50 Asarum
Göstasson, Emil Ulf Johannes
Lärkvägen 78
374 50 Asarum
Samuelsson, Lennart Karl
Gunnar
Lärkvägen 80
374 50 Asarum
Svensson-Rask, Barbro Helen
Lärkvägen 80
374 50 Asarum
Liljegren, Ingemar Torbjörn
Lars-Göran
Lärkvägen 82
374 50 Asarum
Saturre, Josephine
Lärkvägen 82
374 50 Asarum

Asarum 40:67

Asarum 40:66

Asarum 40:65

Asarum 40:64

Asarum 40:63
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Fastigheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Asarum 40:62

Karlsson, Mats Göran
Lärkvägen 84
374 50 Asarum
Karlsson, Gertrud Majvor
Ragnhild
Lärkvägen 84
374 50 Asarum
Johansson, Knut Ingmar
Lärkvägen 86
374 50 Asarum
Johansson, Birgit Elisabeth
Lärkvägen 86
374 50 Asarum
Gunnarsson, Bo Evert
Lärkvägen 88
374 50 Asarum
Bengtsson, Jan Fredrik
Lärkvägen 90
374 50 Asarum
Andersson, Malin Erika
Lärkvägen 90
374 50 Asarum
Halvarsson, Per Ingvar
Lärkvägen 92
374 50 Asarum
Lindemo Park AB
Ronnebygatan 7 B
374 35 Karlshamn
Karlshamns Kommun
374 81 Karlshamn
Karlshamns Kommun
374 81 Karlshamn
Nilsson, Doris Agneta Maria
Björkhalla
Rosendalsvägen 29
374 50 Asarum

Asarum 40:61

Asarum 40:60

Asarum 40:59

Asarum 40:58

Asarum 40:57

Asarum 40:56
Asarum 40:55
Asarum 12:70
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Fastigheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Asarum 40:121

Ringström, Per Åke Krister
Lärkvägen 102
374 50 Asarum
Johansson, Carina Susann
Magdalena
Lärkvägen 102
374 50 Asarum
Birgersson, Lars Ian Conny
Lärkvägen 104
374 50 Asarum
Hansson, Ulf Inge Poul
Lärkvägen 106
374 50 Asarum
Svensson, Ann Ulrika Helén
Lärkvägen 106
374 50 Asarum
Olsson, Eva Hillevi
Lärkvägen 108
374 50 Asarum

Asarum 40:122

Asarum 40:123

Asarum 40:124
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Marksamfälligheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Övrigt
Vägar
Fler än 10 delägare
2 redovisas här

Asarum S:2

Delägande Fastigheter Däribland:
Asarum 40:1

Se ovan

1 2051/4800 mantal

Asarum 2:142

Karlshamns Kommun
374 81 Karlshamn

339/2000 mantal

Anläggningssamfälligheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Inga kända
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Rättigheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

1082-12/53.1

Karlshamns Energi AB
Box 174
374 23 Karlshamn

Ledningsrätt
Optokabel

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs väg 1
217 42 Malmö

Avtalsservitut
Kraftledning mm

Till förmån för: Karlshamns Energi Ab
Belastar: Asarum 40:194 m fl

1082IM-03/17026.1

Till förmån för: Olofström Hallandsboda 1:82, Härnäs 1:94
Belastar: Asarum 40:194 m fl

Ett flertal avtalsservitut

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs väg 1
217 42 Malmö

Till förmån för: Olofström Hallandsboda 1:82, Härnäs 1:94
Belastar: Asarum 40:1

308

Kraftledning mm
Dessa är ej lokaliserade

7 (10)

Fastigheter utanför planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Duverydstomten 2:1

Essélius, Lars Martin
Rosendalsvägen 45
374 91 Asarum
Essélius, Bengt Paul Tomas
Rosendalsvägen 48
374 91 Asarum
Karlshamns Kommun
374 81 Karlshamn
Jpf Fastighets AB
Emnebodavägen 629-25
376 92 Svängsta
Mörrums Bygg AB
Ekeliden 8
375 30 Mörrum
Skanska Sverige AB
112 74 Stockholm
Fastighetsaktiebolaget Asarum
40:196
Ronnebygatan 7 B
374 35 Karlshamn
Nilsson, Ewe Lennart
Villavägen 4
374 50 Asarum
Svensson, Lars Håkan
Offerkällevägen 3
374 50 Asarum
Ls Intertank Sverige AB
Verkstadsvägen 3
374 50 Asarum
Levin, Thomas Mats Anders
Lärkvägen 37
374 50 Asarum
Levin, Åsa Anita
Lärkvägen 37
374 50 Asarum

Duveryd 5:1

Duveryd 1:7
Asarum 40:239
Asarum 40:213

Asarum 40:190
Asarum 40:196

Asarum 40:199

Asarum 40:211

Asarum 40:212

Asarum 40:97
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Fastigheter utanför planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Asarum 40:98

Sokolowski, Bronislaw Brian
Lärkvägen 39
374 50 Asarum
Sokolowski, Nadia Eva MariChristin
Lärkvägen 39
374 50 Asarum
Jönsson, Hans Olof
Lärkvägen 41
374 50 Asarum
Jönsson, Mona Birgitta
Lärkvägen 41
374 50 Asarum
Levin, Fredrik Mattias
Lärkvägen 43
374 50 Asarum
Senekovic, Amanda Viktoria
Lärkvägen 43
374 50 Asarum
Svensson, Johan Mattias
Lärkvägen 45
374 50 Asarum
Karlsson, Paul Andy Peter
Lärkvägen 47
374 50 Asarum
Karlsson, Ann-Sofie Paulina
Lärkvägen 47
374 50 Asarum
Johansson, Bengt Åke
Lärkvägen 49
374 50 Asarum
Löfgren, Katarina Marie
Lärkvägen 49
374 50 Asarum

Asarum 40:99

Asarum 40:100

Asarum 40:101

Asarum 40:102

Asarum 40:103
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Fastigheter utanför planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Asarum 40:117

Kellander, Lars Göran
Lärkvägen 51
374 50 Asarum
Kellander, Pia Hilda Christina
Lärkvägen 51
374 50 Asarum
Elger, Kerstin Lovisa Ingeborg
Gulsparvsvägen 1
374 50 Asarum
Elger, Karin Lovisa Elisabeth
C/O Britt-Inger Mattisson
Gamla Landsvägen 42
373 31 Nättraby
Karlson, Henning
Gulsparvsvägen 2
374 50 Asarum
Palmkvist, Laila Diana Therese
Gulsparvsvägen 2
374 50 Asarum
Alsterberg, Jimmy Anders
Lärkvägen 57
374 50 Asarum
Andersson, Anna Cecilia
Lärkvägen 57
374 50 Asarum
Wolgast, Jan Sammy Daniel
Rosendalsvägen 18
374 50 Asarum
Wolgast, Lina Emilie Nelly
Rosendalsvägen 18
374 50 Asarum
Mutvig, Linda Inga-Stina
Rödhakevägen 1
374 50 Asarum

Asarum 40:118

Asarum 40:119

Asarum 40:120

Asarum 9:86

Asarum 40:138
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Fastigheter utanför planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Asarum 40:137

Jönsson, Annika Irene
Rödhakevägen 2
374 50 Asarum
Olsson, Jim Börje
Pilfinksvägen 1
374 50 Asarum
Hallberg, Nils Martin
Pilfinksvägen 2
374 50 Asarum
Olsson, Sven Göran
Lärkvägen 110
374 50 Asarum
Enocson, Knut Göran
Backagårdsvägen 12
374 50 Asarum
Enocson, Monica
Backagårdsvägen 12
374 50 Asarum

Asarum 40:136

Asarum 40:202

Asarum 40:203

Asarum 12:5

Fastighetsförteckning upprättad av

………………………………………….
Solvig Olsson
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Granskningshandling

Detaljplan för fastigheten Asarum 40:194 m.fl.,
Lindemo, Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Samrådsförfarandet
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 7 april – 4 maj 2015.
Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset i Karlshamn,
samt på biblioteket i Asarum. Delar av samrådsmaterialet har även funnits på Karlshamns
kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/planer.
Kungörelse om samråd anslogs på kommunens anslagstavla 2 april 2015 och infördes i
ortstidningarna lördagen den 4 april 2015 respektive onsdagen den 8 april. Kopia på
kungörelse samt samrådshandlingar sändes 1 april 2015 till Länsstyrelsen i Blekinge län. Till
övriga berörda enligt upprättad sändlista sändes samrådsbrev och planhandlingar. Till kända
sakägare enligt fastighetsförteckning daterad 27 mars 2015 samt berörda hyresgäster sändes
samrådsbrev.
Samråd om behovet av MKB
EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program är infört i svensk lagstiftning och
innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en
miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar ställning till
om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner
och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra sig.
Samråd med Länsstyrelsen om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning skedde i maj 2014.
Inkomna yttranden under samrådstiden
I samband med samrådet inkom totalt 24 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på
Stadsbyggnadsavdelningen.
Yttranden från:

Ankomstdatum:

Myndigheter, organisationer, föreningar och sammanslutningar
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
2. Lantmäteriet
3. Försvarsmakten
4. Polismyndigheten i Blekinge län
5. Region Blekinge
6. Skogsstyrelsen
7. Trafikverket
8. Karlshamns kommun, Fritidsnämnden

2015-05-04
2015-04-20
2015-05-04
2015-04-21
2015-04-07
2015-04-29
2015-04-29
2015-04-29
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Karlshamns kommun, Kommunstyrelsen
Karlshamns kommun, Omsorgsnämnden
Karlshamn kommun, Socialnämnden
Karlshamns kommun, Tekniska nämnden
Karlshamn energi
Miljöförbundet Blekinge Väst
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Västblekinge Miljö AB
E.ON Elnät Sverige AB
Svenska Kraftnät
TeliaSonera Skanova Access
Företagarna Karlshamn
Naturskyddsföreningen i Karlshamn och
Västblekinges Ornitologiska förening

2015-05-07
2015-05-11
2015-05-07
2015-05-05
2015-05-29
2015-05-06
2015-04-14
2015-04-02
2015-04-28
2015-04-10
2015-04-24
2015-04-14
2015-05-03

Enskilda
22. Alsterberg, Jimmy och Andersson, Cecilia (Asarum 40:120)
23. Gunnarsson, Bo (Asarum 40:60) m.fl.
24. Sjöberg, Åsa (Asarum 40:57)

2015-05-01
2015-04-29
2015-04-22

Yttranden från myndigheter och organisationer
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
Planens syfte och bakgrund
Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Asarum, ca 400 meter öster om riksväg
29, söder om bostadsområdet Rosendal och väster om Rosendalsvägen. I väster angränsar
området till Asarums industriområde.
Planens syfte är att möjliggöra ändamålen bostäder, vård, handel, kontor, idrott och skola
inom fastigheterna Asarum 40:194, Asarum 40:55 och Asarum 40:56. Planen syftar även till
att befästa bostadsändamål för ett flertal privata bostadsfastigheter utmed Lärkvägen. I
den nya detaljplanen kommer bland annat en högre tillåten totalhöjd för byggnader inom
planområdet, ökad byggrätt samt fastighetsindelningsbestämmelser att föreslås.
En behovsbedömning för att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
har upprättats. Karlshamns kommuns ställningstagande är att ett genomförande av
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen inte erfordras.
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning och samråd med länsstyrelsen har
skett den 23 maj 2014.
Länsstyrelsens synpunkter
Förslaget bedöms vara i enlighet med gällande översiktsplan från 2007 och även med
förslaget till ny översiktsplan, Karlshamn 2030. I den kommunomfattande översiktsplanen
från 2007 anges området för bostäder och i förslaget till ny översiktsplan (som ska antas i
dagarna) anges området som kransbebyggelse innehållande bostäder, verksamheter och
grönområden.
Kulturmiljö
Som anges i planbeskrivningen har kulturhistorisk lämning från stenindustrin påträffats i
anslutning till planområdet i söder och öster om Rosendalsvägen. Objektet är registrerat i
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Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Länsstyrelsen instämmer i kommunens
bedömning att ett genomförande av detaljplanen inte kommer ha negativ påverkan på
fornlämningarna.
Kommentar: Noteras.
Dagvatten
Genomförandet av planen innebär att andelen hårdgjord yta ökar, vilket ställer krav på
omhändertagande av dagvatten. Enligt planhandlingarna bör det finnas goda förutsättningar
för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), och exempel på olika lämpliga åtgärder
anges. Länsstyrelsen anser att dagvattensystemet behöver dimensioneras så att det kan
hantera de ökade nederbördsmängder som kan förväntas enligt SMHIs framtidsscenarier.
Intensiteten av extrem korttidsnederbörd (≤ 1 tim) förväntas öka med 25 % fram till år 2100.
Generellt rekommenderas öppna dagvattenlösningar och att avsätta ytor som kan fungera
som utjämningsmagasin vid tillfällig översvämning vid skyfall. Som nämns finns det goda
möjligheter att utnyttja vegetationens kapacitet att ta hand om överskottsvatten, t ex träd,
grönytor och gröna tak.
Kommentar: En dagvattenutredning har tagits fram. I plankartan reserveras yta
för hantering av dagvatten i enlighet med föreslagna åtgärder. Plankartan
förses också med en bestämmelse om att minst 30% av markytan ska möjliggöra
infiltrering och får inte hårdgöras.
Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
Planområdet finns inte registrerat i länsstyrelsens kartläggning av potentiellt förorenade
områden, men om förorenade massor upptäcks ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10
kap 11 § miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en anmälan om detta,
enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, lämnas till
tillsynsmyndigheten (i detta fall Miljöförbundet Blekinge Väst).
Kommentar: Informationen om förorenad mark förtydligas i planbeskrivningen.
Ras och skred
Den västra delen av planen berörs av ett område som av Länsstyrelsen har pekats ut som ett
område med förutsättningar för ras och skred. Enligt kommunen har en översiktlig utredning
av de geotekniska förhållandena vid planområdets västra gräns tagits fram 1987. Länsstyrelsen
anser att en mer utförlig geoteknisk utredning bör tas fram för att klargöra riskerna för skred i
västra delen av planområdet och för att belysa behovet av eventuella åtgärder.
Kommentar: En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts under
hösten 2018. Inom området för utförda undersökningar råder inga generella
stabilitetsproblem. Det har tidigare undersökningar har skredrisk identifierats i
områdets västra del. Inför grundläggning rekommenderas förtätande geoteknisk
undersökning för varje enskilt objekt. Planbeskrivningen kompletteras avseende
geoteknik.
Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL
Föreslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt plan- och
bygglagen 11 kap 10 § vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer,
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strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. Vad som
ovan nämns om ras och skred behöver dock beaktas.
Kommentar: Noteras

2. Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig
genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande
frågeställningar.
Fastighetsrättsliga frågor
På sidan 19-20 i planbeskrivningen nämns Asarum s:2, en samfällighet som bildades i
början av 1800-talet. En samfällighet är en fastighet och den är densamma oavsett vem
som sköter vägkroppen eller vilket ändamål som fastigheten får i en plan. De valda
formuleringarna kan misstolkas till att samfälligheten kommer att upphöra.
Kommentar: Texten avseende Asarum s:2 har omformulerats i
planbeskrivningen.
I planbeskrivningen på sidan 21 nämns att befintliga huvudvattenledningar skyddas genom
u-område. Rätt till underjordiska ledningar kan endast tryggas genom ledningsrätt eller
servitut, u-område är endast ett markreservat. Om allmänna ledningar inom kvartersmark
ska tryggas med ledningsrätt ska u-område läggas ut. Ledningsrätt bildas sedan genom en
lantmäteriförrättning.
Kommentar: Informationen vad gäller u-område och ledningsrätt förtydligas i
planbeskrivningen.
Ekonomiska frågor
Under rubriken, Genomförandeekonomi, inlösen och ersättning, andra stycket är det
avstyckning som avses och inte fastighetsreglering. Vid avstyckning bildas en ny fastighet
medan fastighetsreglering avser marköverföring mellan fastigheter.
Kommentar: Fastighetsreglering ändras till avstyckning under rubriken
Genomförandeekonomi, inlösen och ersättning i planbeskrivningen.
Tekniska frågor
I plankartan bör fler än en x-koordinat för rutnätet synas.
Genomgående i planbeskrivningen används ordet avsetts där man troligen
menar avsätts.
Kommentar: Grundkartan har uppdaterats och i planbeskrivningen ändras
felskrivningen avsetts till avsätts.
Fastighetskonsekvenser
Mycket bra att påverkan på fastigheter inom planområdet redovisas tydligt.
En felskrivning har smugit sig in i texten på sidan 24, fastigheten heter Asarum 12:70 inte
10:70.
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Kommentar: Felskrivningen Asarum 10:70 ändras till Asarum 12:70 i
planbeskrivningen.
Är avsikten att mark ska kunna fastighetsregleras mellan bostadsfastigheten Asarum 40:57 och
Asarum 40:56 bör den marken ges samma användningsområde som Asarum 40:57. Otydlighet
om vad som gäller kan annars uppstå då fastigheterna har olika användningsområden och olika
bestämmelser vad gäller största byggnadsarea.
Kommentar: Avsikten är inte att fastighetsreglera mellan Asarum 40:57 och
Asarum 40:56. Den del av Asarum 40:56 som nyttjas av Asarum 40:57 som
tomtmark avses återställas och återföras till Asarum 40:56. Följande skrivning i
planbeskrivningen tas bort: Om fastighetsägaren framöver skulle vilja förvärva
denna del av Asarum 40:56 sker fastighetsreglering på initiativ av ägaren till
Asarum 40:57 och kostnader för fastighetsregleringen kommer att belasta
denne.
Lantmäterimyndigheten ser ett stort värde i att genomförandefrågorna redovisas på ett tydligt
sätt i planhandlingarna så att berörda fastighetsägare förstår vilka åtgärder
(lantmäteriförrättningar mm) som kommer att bli nödvändiga och vem som kommer att stå för
olika slag av kostnader (framtida underhåll av gemensamma anläggningar, marklösen,
förrättningskostnader mm). Arbetsprocessen blir inte rationell om berörda fastighetsägare inte
kunnat läsa ut dessa uppgifter under planprocessen. Följden blir då i stället att dessa frågor
måste behandlas på nytt i efterföljande lantmäteriförrättningar vilket också leder till längre
genomförandetider.

3. Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Planområdet berör ej myndighetens influensområden och då planförslaget ej berör högt
objekt enligt LFV:s definitioner, har myndigheten ej något att erinra i rubricerat ärende.
Kommentar: Noteras

4. Polismyndigheten i Blekinge län
Polismyndigheten har ingen erinran mot den föreslagna detaljplanen.
Kommentar: Noteras

5. Region Blekinge
Region Blekinge har inget att erinra.
Kommentar: Noteras

6. Skogsstyrelsen
I samrådshandlingen poängteras grönområdens och träds värde för vattenupptag,
temperaturreglering och vatten- luftrenande egenskaper. I det sammanhanget kan man också
lägga till det terapeutiska värdet samt bullerdämpande effekter.
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Vi har för övrigt inget att erinra mot förslaget.
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående information om
träd och grönområdens terapeutiska värde samt bullerdämpande effekter.

7. Trafikverket
Planområdet omges av kommunala vägar. Närmsta statliga väg, väg 29, ligger ca 300 meter
sydväst om planområdet. Inga statliga vägar, järnvägar eller andra anläggningar berörs av
planförslaget och Trafikverket har därmed inget att erinra.
Kommentar: Noteras

8. Fritidsnämnden
Fritidsnämnden har beslutat att anta park- och fritidsenheten förslag till yttrande som
nämndens eget.
Synpunkter från parkenheten
Mark inom planområdet, som idag är planlagd som allmän platsmark park, överförs till
kvartersmark i planförslaget. Det gäller fastigheterna Asarum 40:55, 40:56 samt del av
fastigheten Asarum 40:1. Parkenheten har inga synpunkter på denna förändring.
På kvartersmark tillhörande fastigheten 40:194 (Lindemo Park AB) föreslås att man tar i
anspråk natur för byggnation, men att man ändå ska bevara känslan av byggnader i
naturen. Det bör noteras att det i praktiken är svårt att bevara natur vid exploatering,
eftersom rötter ofta grävs av och grundvattennivån förändras. Man bör därför vara medveten
om att en större mängd träd kan behöva tas ner i samband med exploatering, för att förhindra
att träden utgör en risk i framtiden.
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om svårighet att
bevara natur vid exploatering.

Synpunkter från fritidsenheten
Fritidsenheten har inga synpunkter.
Kommentar: Noteras

9. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har beslutat att inte ha någon erinran mot detaljplanen.
Kommentar: Noteras

10. Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden har beslutat att avstå från att avge synpunkter.
Kommentar: Noteras
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11. Socialnämnden
Socialnämnden har beslutat att avstå från att avge synpunkter.
Kommentar: Noteras

12. Tekniska nämnden (yttrande inkom den 5 maj 2015)
Tekniska nämnden har beslutat att stödja de tekniska enheternas yttranden.
Yttrande från de tekniska enheterna
Fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra.
Trafikenheten/gatuenheten:
Samtliga gator och parkeringsplatser inom planområdet ligger på kvartersmark, d.v.s.
gatuenheten kommer inte att vara väghållare. De nya vändplatserna är för små för att ett
renhållningsfordon enkelt ska kunna vända. Ytan bakom vissa av de nya parkeringsplatserna
verkar vara i minsta laget. Det ska vara minst 6 meter.
Kommentar: Det finns ännu inte något beslut från fastighetsägarens sida om
hur området mer i detalj ska utvecklas. Illustrationskissen i
samrådshandlingarna är enbart ett sätt att illustrera vad som är möjligt inom
detaljplanen. I bygglovsskedet tas ställning till den slutgiltiga bebyggelsens och
parkeringars utformning. Illustrationsskissen har justerats inför granskning.
Detaljplanen möjliggör ytterligare 4400 m2 byggnadsyta, vilket delvis beroende på olika
ändamål ger maximalt ytterligare 200 fordonsrörelser i området för de 3900 kvm som inte
planlagts för handel. Endast en mindre butik kan byggas på de 500 kvm som planlagts för
handel. Denna närbutik kommer antagligen huvudsakligen att användas av boende i området
och bedöms kunna generera ytterligare 200 fordonsrörelser totalt per dygn.
Befintligt vägsystem bedöms klara av den utökade fordonsbelastningen på ca 400
fordonsrörelser/dygn i området.
Det finns i dagsläget inget som talar för att man i framtiden kommer att kunna förse området
med närmre kollektivtrafik än dagens trafik via Mejerivägen eftersom upptagningsområdet är
för litet.
Kommentar: Detaljplanen möjliggör ytterligare 4 400 kvm byggnadsarea, vilket
innebär den area en byggnad upptar på marken. Med detaljplanen möjliggörs
byggnation i två våningar i norra delen och fyra våningar i södra delen.
VA-enheten:
Avtal, standarder etc.
Ett exploateringsavtal skall tecknas med va-enheten i god tid före projektering där VA-enheten
anvisar lämpliga förbindelsepunkter.
Va-anläggningarna skall utföras enligt Mark-AMA och enligt va-enhetens materialpolicy.
Ledningsrätt alternativt ledningsservitut skall upprättas av exploatören för va-anläggningarna.
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Det är viktigt att den föreslagna förändringen avseende kostnader för flytt av ledningar
kommer till stånd samt att samråd och samverkan med VA-avdelningen sker och avdelningens
anvisningar följs.
Vid avstyckning måste ny förbindelsepunkt gentemot det kommunala VA-nätet upprättas för
varje enskild fastighet.
Kommentar: Noteras.
Dagvatten
Allt intensivare regn och snösmältning medför att risken för ytavrinning istället för
markinfiltration ökar. Berg i dagen, tjäle, packad morän och finkorninga jordlager är exempel
på omständigheter som gör att vatten kan tillföras i snabbare takt än vad marken klarar att
infiltrera. Detta i sig kan utgöra ett scenario med tillfälligt mycket dagvatten att hantera.
Ökad mängd hårdgjorda ytor uppströms planområdet och inom fastigheten tillsammans med
allt häftigare regn ökar också tillfälligt mängden vatten som måste hanteras. Nedströms
fastigheten finns översvämningskänsliga områden, varför ökad belastning på dagvattennätet
förvärrar denna situation och kan orsaka vattenskador på byggnader etc bland annat p g a
dämning i nätet. Det är därför mycket viktigt att man tar omhand dagvattnet lokalt, så att det
får infiltrera inom fastigheten.
Med hänsyn till ovanstående behövs en utredning som på djupet analyserar konsekvenserna
av intensiva regn alt intensiv snösmältning både inom planområdet samt hur dagvatten från
planområdet skulle påverka övriga fastigheter. Detta knyter an till ovanstående punkt, speciellt
om man avser att kunna avleda lokalt fördröjt dagvatten via det kommunala dagvattennätet
samt en ökad grad av hårdgjord yta.
Kommentar: En dagvattenutredning har tagits fram. I plankartan reserveras yta
för hantering av dagvatten i enlighet med föreslagna åtgärder. Plankartan
förses också med en bestämmelse om att minst 30% av markytan ska möjliggöra
infiltrering av dagvatten och får inte hårdgöras.
Befintliga ledningar
För underhåll av de kommunala VA-ledningarna är det viktigt att u-ytan som presenteras som
föreslagen förändring kommer till stånd så att det finns möjlighet att schakta för va-ledningar
vid framtida reparation utan att andra anläggningar tex murar och staket tar skada.
Kommentar: De befintliga huvudvattenledningarna reserveras som u-område.
Planbestämmelser för markreservat ger dock ingen rätt att använda området
för avsett ändamål. Rätt till underjordiska ledningar kan endast tryggas genom
ledningsrätt eller servitut. Om ledningarna inom u-område ska säkras med
ledningsrätt krävs lantmäteriförrättning, vilken initieras och bekostas av
ledningshavaren. Denna information förtydligas i planbeskrivningen.
Ökad belastning på släppbrunnen i norra delen av Asarum 40:194 kan medföra att man får
luktproblem speciellt vid fastigheterna Asarum 40:56 och 40:57, vilket kan behöva beaktas.
Idag finns inga klagomål avseende lukt.
En VA-utredning behöver utföras som bekostas av markägaren/exploatören för att klargöra
hur de befintliga servisledningarna går samt kapacitetsbehov till respektive byggnad inom
fastigheten i samråd med VA-enheten. Detta är nödvändigt dels för att kunna veta hur

8

Samrådsredogörelse • Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl, Asarum, Karlshamns kommun

320

Granskningshandling • Normalt förfarande

fastigheten ska kunna anslutas till det kommunala nätet och dels för att kunna planera
utbyggnad inom fastigheten. Eventuellt kan det innebära bildande av VA-samfällighet.
Kommentar: Det finns ännu inte något beslut från fastighetsägarens sida om
hur området i detalj ska utvecklas. Illustrationskissen i samrådshandlingarna är
enbart ett sätt att illustrera vad som är möjligt inom detaljplanen. I
bygglovsskedet tas ställning till den slutgiltiga bebyggelsens utformning. I
dagsläget är det inte aktuellt att stycka av delar av fastigheten Asarum 40:194,
dock är det med detaljplanen möjligt att avstycka i framtiden om det skulle bli
aktuellt.

13. Karlshamn energi
Keab har fjärrvärmeledningar, signalkablar, fiber och kanalisation i berört område.
Behöver fiber, kanalisation, signalkablar eller fjärrvärme flyttas så räknar vi att entreprenören
bekostar eventuell flytt.
FJV-ledningarna och signalkablar i området förlades på kommunal mark i enlighet med
”Samarbetsavtal daterat 1995-04-24”. Vi saknar följaktligen gängse ledningsrättsavtal för dessa
ledningar.
Enligt ”Avtal om ersättning för markutnyttjande” (1996.141 saknar dnr) §5, så ska den part
som begärt en ändringsåtgärd ersätta de kostnader som uppkommer.
Skall marken säljas, inleder och bekostar säljaren ledningsrättsärende som brukligt varit.
Enligt illustrationskartan så kommer Fjv ledning i söder och fiber i norr hamna i konflikt med
planerad byggnation enligt bifogad bild.

Kommentar: Det finns ännu inte något beslut från fastighetsägarens sida om
hur området i detalj ska utvecklas. Illustrationskissen i samrådshandlingarna är
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enbart ett sätt att illustrera vad som är möjligt inom detaljplanen. I
bygglovsskedet tas ställning till den slutgiltiga bebyggelsens utformning.
14. Miljöförbundet Blekinge väst
Miljöförvaltningen har granskat samrådshandlingarna och vill med anledning av detta
framföra följande:
Flexibla detaljplaners miljöpåverkan är svår att förutse. Vissa typer av verksamhet som
föreslås bli möjliga att etablera i området kan orsaka störning på omgivningen, kanske då
främst för de boende i de bostäder som nu möjliggörs. Eftersom föreslagen detaljplan är
flexibel i två axlar (dvs både i vad som etableras och var inom området de olika
verksamheterna kan etablera sig) blir det extra svårt att bedöma planområdet. Det, ur miljöoch hälsoskyddssynpunkt, som i första hand genererar en potential för störning i området, i
framtiden, är just att blanda in bostäder i "mixen" av vård, skola, handel, kontor samt sport
och idrottsanläggning utan att försöka styra eller separera dessa i planen.
Kommentar: Syftet med planläggningen är att tillåta en större bredd av
användningsområden. På så vis kan olika verksamheter komplettera varandra
och fungera i ett längre tidsperspektiv. Genom att tillåta bostäder i fastigheten
Asarum 40:194 kan de vård- och boendeformer som finns etablerade på
fastigheten fortsätta utvecklas framöver samt möjliggöra för andra bostäder.
Fortsatt samverkan kan då ske mellan verksamheterna och området kan
utvecklas till en välfungerande helhet där människor kan bo, nyttja aktiviteter,
rehabilitera sig och möta andra människor. Bedömningen har gjorts att bostäder
ses som ett positivt inslag bland övriga verksamheter och att ingen specifik plats
varit mer lämpad för bostäder än någon annan. Denna flexibilitet skapar ett
område som kan fortsätta utvecklas över tid.
Eftersom de befintliga trädklädda områdena inte inventerats inför planförslaget är det
svårt att avgöra fall det ur naturvårdssynpunkt är de mest värdefulla områdena som nu
föreslås sparas, eller om det vore bättre att spara andra delar, som nu får planbeteckningen
vård, skola, bostäder mm.
Det är dock positivt att så mycket grönyta sparas i förslaget, även om förvaltningen inte kan
avgöra fall rätt ytor eller rätt mängd sparas.
Kommentar: Inför granskning har Miljöförbundet Blekinge Väst utfört en
naturvärdesbedömning (daterad 2017-05-12) som legat till grund för
utformningen av plankartan avseende naturvärden. Naturvärdesbedömningen
bifogas planhandlingarna.
I den gällande detaljplanen för Asarum 40:194 (B11) finns inga begränsningar
vad gäller byggrätt mer än att kvartersmark för allmänt ändamål samt
maximalt två våningar tillåts. Längs med ytterkanten av fastigheten finns mark
som inte fårbebyggas. I den nu aktuella detaljplanen begränsas byggrätten även
med en största byggnadsarea samt att ytor får bestämmelsen att marken är
avsedd för träd och vegetation respektive att markens höjd inte får ändras i
kombination med att byggnad inte får uppföras. Plankartan förses också med en
bestämmelse om att minst 30% av markytan ska möjliggöra infiltrering och får
inte hårdgöras. Den nya planen reglerar på så vis mer än gällande detaljplan.
För övrig natur inom området blir det i utbyggnadsskedet en avvägning mellan
vilka grönområden och träd som bevaras, och vilka som tas i anspråk för
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exploatering. Det finns ännu inte något beslut från fastighetsägarens sida om
hur området i detalj ska utvecklas. Illustrationskissen i samrådshandlingarna är
enbart ett sätt att illustrera vad som är möjligt inom detaljplanen. I
bygglovsskedet tas ställning till den slutgiltiga bebyggelsens utformning.
Avsnittet om dagvattenhanteringen bör utvecklas. Det bör kanske även avsättas möjliga ytor
för dagvattenhantering i plankartan. Detta för att säkerställa att man inte bara kan avleda,
utan även rena dagvattnet. Det är främst dagvattnet från vägar och parkeringsytor som
riskerar bli mer förorenat. Huvudmannen för dagvattnet i området bör ha en dialog med
miljöförbundet eller fått anmälan prövad innan planen antas.
Kommentar: En dagvattenutredning har tagits fram. I plankartan reserveras yta
för hantering av dagvatten i enlighet med föreslagna åtgärder. Plankartan
förses också med en bestämmelse om att minst 30% av markytan ska möjliggöra
infiltrering av dagvatten och får inte hårdgöras.

15. Räddningstjänsten Västra Blekinge
Räddningstjänsten har inget att erinra. Självklart ska ej genomfarbara gator tillses med
vändplats som tillåter att räddningstjänstens fordon kan vändas säkert.
Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med informationen ovan.

16. Västblekinge Miljö AB
Då den befintliga bebyggelsen inte är nåbar med renhållningsfordon ställs avfallskärlen
vid slingan som går runt området. Vid planering för framtida byggnader bör antingen
tillfartsvägar och vändplaner planeras för renhållningen alternativt bör kärlplatser längs
den kringgående slingan planeras.
Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med informationen om
tillgängligheten för renhållningsfordon vid planering av ny bebyggelse.

17. E.ON Elnät Sverige AB
Inom planområdet har E.ON Elnät ett befintligt elnät som består av hög- och
lågspänningsjordkablar, en transformatorstation samt serviskablar in till byggnader, se bifoga
karta.
För att säkerställa kablarnas läge beställs kostnadsfritt kabelvisning i fält via vår kundtjänst,
telefon 020-22 24 24, eller via vår hemsida (www.eon.se).
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande
och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller
får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför
ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.
För att högspänningsjordkabeln ska vara förenlig med detaljplanen så hemställer E.ON Elnät
att kabeln skyddas med ett 4 meter brett u-område med jordkabeln i mitten, den mån kabeln
är lokaliserad i kvartersmark. Vilket gäller inom planområdet emellan fastigheterna Asarum
40:63 och 40:64 samt längs med fastighetsgränsen emellan naturmark och kvartersmarken.
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Den restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i
planbestämmelserna. E.ON Elnät föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid
beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom
området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra
bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”.
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med informationen avseende
befintliga ledningar. Plankartan kompletteras med u-område för E.ON Elnäts
högspänningsledningar enligt ovan. U-området i norra delen av naturområdet
anpassas efter fastighetsgränserna till de privata bostadsfastigheterna norr om
ledningen. Detta innebär att delar av u-området är cirka 30 cm smalare norr om
ledningen men även att vissa delar är upp till 90 cm bredare. Del av
högspänningsledningen ligger enligt E.ON Elnäts karta i direkt anslutning till
bostadshuset på fastigheten Asarum 40:64. U-området anpassas enligt
befintliga förhållande med u-område för de delar som inte redan är bebyggda.
Planbestämmelser för markreservat ger dock ingen rätt att använda området
för avsett ändamål. Om ledningarna inom u-område ska säkras med
ledningsrätt krävs lantmäteriförrättning, vilken initieras och bekostas av
ledningshavaren. Denna information förtydligas i planbeskrivningen.
E.ON Elnät noterar E-område som är utlagt i plankartan för vår transformatorstation.
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara utförd
enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt
svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva
2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar
byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också att
nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt
utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. Vi föreslår att det i
planbestämmelserna anges att ”Minst 5 m avstånd mellan transformatorstation och brännbar
byggnad eller upplag”.
Då område utanför E-området är avsatt till parkeringsplatser så får inte utformningen av denna
försvåra framkomlighet och tillträde till transformatorstationen för drift, underhåll och
reparation, vilket innebär att ingen parkering får finnas framför ingången till
transformatorstationen.
Kommentar: Plankartan justeras så att området framför ingången till
transformatorstationen ingår i E-området.
För övrigt så noterar vi att kostnadsfördelningen finns upptagen i planbeskrivningen och har
inget ytterligare att erinra.
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18. Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät har ingenting att erinra mot upprättat förslag.
Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i
anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts sida.
Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförförandet för aktuellt ärende, förutsatt
att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss.
Kommentar: Noteras

19. TeliaSonera Skanova Access
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte av rubricerat planförslag. Vi har därför inget
att invända mot gällande detaljplaneförslag.
Kommentar: Noteras

20. Företagarna Karlshamn
Företagarna Karlshamn har inget att erinra.
Kommentar: Noteras

21. Västblekinge Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen i Karlshamn
Vi ser positivt på att planen uppmärksammar grönområdenas och trädens stora vikt för
omhändertagande av dagvatten inom området och deras temperaturreglerande samt vatten- och
luftrenande egenskaper.
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Vi ser även positivt på att man vill skydda den skogsklädda bergknallen centralt i planområdet
genom att marken inte får bebyggas eller genom att man ändrar höjden. Det nämns att de
skogsklädda höjderna i området sannolikt har en lång skoglig kontinuitet. På ett ställe i
planhandlingarna framhävs att prickad mark inte får bebyggas, men väl användas till
parkeringsplatser. Bestämmelsen om att höjden inte får ändras förutsätter vi skyddar
bergknallen även från parkeringsplatser.
Kommentar: Den skogsberklädda bergknallen är starkt kuperad varpå den anses
svår att nyttja som parkering utan att ändra höjden.
Vi ser positivt på att ett området längst i nordväst planläggs som naturområde. Vi menar dock
att hela grönområdet i nordväst borde bevaras i sin helhet med tanker på rekreations- och
naturvärdet. Förslaget till detaljplan innebär att ca 40 procent av det exploateras (den del som
ligger sydost om stengärdesgården). Ett 30-tal vuxna ekar kommer därmed att fällas. Vissa av
dem är ganska grova. Den del som föreslås exploateras tycks av stigarna att döma vara den
mest frekventerade av allmänheten.
Kommentar: Grönområdet i planområdets nordvästra del planläggs som
kvartersmark men får inte bebyggas (prickas i plankartan). Området förses
också med bestämmelse som anger att marken är avsedd för träd och
vegetation (n2). Plankartan förses också med en bestämmelse om att minst 30%
av markytan ska möjliggöra infiltrering av dagvatten och inte får hårdgöras,
vilket främjar bevarande av grönytor. Inför granskning har en
naturvärdesbedömning gjorts. Denna bifogas planhandlingarna.
Det finns ännu inte något beslut från fastighetsägarens sida om hur området i
detalj ska utvecklas. Illustrationskissen är enbart ett sätt att illustrera vad som
är möjligt inom detaljplanen. I bygglovsskedet tas ställning till den slutgiltiga
bebyggelsens utformning.
Att betona känslan av fristående byggnader i naturen är bra, men det förutsätter att de
kvarlämnade träden får förutsättningar att leva kvar. Vid kommunens ”skogsmöte” 2015-03-05
framhöll samtlig personal från kommunen att vid bebyggelse kvarlämnade träd oftast dör
p.g.a. ändrade grundvattenförhållanden. Som exempel tog de Tegelbruksviken där de
förutspådde ett betydligt mindre grönt område än utlovat. Alltför ofta skadas träd och rötter
också av maskiner som arbetar på området varefter de blir sjuka och får tas ner.
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om svårighet att
bevara natur vid exploatering.
Utan att ha inventerat området på fåglar kan man ända misstänka att den rika, omväxlande
biotopen med vuxna ekar och andra lövträd hyser många häckande och rastande fågelarter.
Någon naturinventering verkar inte vara utförd: om så skedde är det inte omöjligt att hotade
arter skulle hittas med tanke på områdets kvalitéer och skogliga kontinuitet.
Den naturkänsla som finns i området tror vi bidrar positivt till vårdtagares, vårdgivares och
andra på området vistandes hälsa.
Kommentar: Miljöförbundet Blekinge Väst har gjort en naturvärdesbedömning
som är bifogad planhandlingarna. Intentionen är att i möjligaste mån behålla
ekar och andra lövträd i området.
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Yttranden från enskilda
22. Andersson, Cecilia och Alsterberg, Jimmy (Asarum 40:120)
Infarten till området ovan, från Lärkvägen, är idag under all kritik!
Risker för kollisioner sker där varje dag. Anledningen till detta är att det är mycket trafik vid två
dessa infarter som ligger väldig nära varandra och vägen är byggd så att när man precis svängt
in på Lärkvägen sneddar man som förare väldigt snabbt ner mot ovanstående område, vilket är
en stor olycksrisk för andra förare som kommer från Lärkvägen och ska köra ut på
Rosendalsvägen. Det är många barn som cyklar i området och som är mycket svåra att
upptäcka för förare som kommer från Rosendalsvägen, svänger in på Lärkvägen för att köra
ner mot ovanstående område!
Även Rosendalsvägen är hård trafikerade idag, vilket redan nu påverkar säkerheten i området
framför allt för alla barn. Denna trafik bör minskas och ej ökas vilket det lär göra om nuvarande
infart ska finnas kvar när det nya området byggs och fler personer vistas i området.
Av ovanstående anledning ser vi att en infart till ovanstående nya område läggs från
Verkstadsvägen.
Kommentarer: Planförslaget möjliggör att infarten till fastigheten Asarum
40:194 flyttas från Lärkvögen till Rosendahlsvägen. I granskningshandlingarna
möjliggörs nu även för ny väg med anslutning till Verkstadsvägen. Detta för att
vid en framtida exploatering ha möjlighet att fördela trafiken så att god
trafiksäkerhet uppnås.
Ett frågetecken på utskickad karta är den gul-markerade gränsen som är dragen längs
Lärkvägen. Vad är anledningen till att den går på vänster sida av Lärkvägen förutom en liten
sträcka mellan Rosendalsvägen och Gulsparvsvägen där markeringen går på höger sida? Ser
fram emot svar på denna fråga.
Kommentarer: Anledningen till varför endast denna del av Lärkvägen är med i
denna detaljplan är för att detaljplanegränsen för den gällande detaljplanen B11
går enligt denna sträckning. När detaljplaner upprättas försöker vi i den mån det
är möjligt använda oss av de gällande detaljplanernas gränser för att få en bra
helhet.
23. Gunnarsson, Bo (Asarum 40:60)
Andersson, Malin (Asarum 40:59)
Bengtsson, Fredrik (Asarum 40:59)
Florén, Håkan (Asarum 9:51)
Gunnarsson, Karin (Asarum 40:60)
Johansson, Birgit (Asarum 40:61)
Johansson, Knut (Asarum 40:61)
Karlsson, Gertrud (Asarum 40:62)
Karlsson, Göran (Asarum 40:62)
Kellander, Lars-Göran (Asarum 40:111)
Liljegren, Torbjörn (Asarum 40:63)
Samuelsson, Lennart (Asarum 40:64)
Saturre, Josephine (Asarum 40:63)
Sjöberg, Åsa (Asarum 40:57)
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Vi anser att nuvarande infart till Lindemo Park ska ändras om verksamheten kommer att
utökas.
Redan idag är korsningen hårt belastad. In-och utfart kan ev flyttas till västra delen av området
mot industriområdet.
Kommentarer: Planförslaget möjliggör att infarten till fastigheten Asarum
40:194 flyttas från Lärkvögen till Rosendahlsvägen. I granskningshandlingarna
möjliggörs nu även för ny väg med anslutning till Verkstadsvägen. Detta för att
vid en framtida exploatering ha möjlighet att fördela trafiken så att god
trafiksäkerhet uppnås.

24. Sjöberg, Åsa (Asarum 40:57)
Jag bor närmast infarten och jag måste bara säga att det är märkligt att det hittills inte varit
fler incidenter än det varit. En infart till det här området borde istället vara ifrån
Verkstadsvägen! Det är mycket trafik, vägen är smal och det promenerar/cyklar väldigt många
in/ut från området!
Kommentarer: Planförslaget möjliggör att infarten till fastigheten Asarum
40:194 flyttas från Lärkvögen till Rosendahlsvägen. I granskningshandlingarna
möjliggörs nu även för ny väg med anslutning till Verkstadsvägen. Detta för att
vid en framtida exploatering ha möjlighet att fördela trafiken så att god
trafiksäkerhet uppnås.

Sammanfattande bedömning
I det fortsatta planarbetet har stadsbyggnadsavdelningen gjort bedömningen att, förutom
vissa redaktionella ändringar, följande bearbetningar och utredningar behövts göras och
planhandlingarna har kompletterats och förändrats i nedan redovisade avseenden.
Plankarta:
 Grundkartan har uppdaterats.
 Plankartan har försetts med u-område för E.ON Elnäts högspänningskabel har.
 Planområdet har utökats i den västra delen för att möjliggöra ny väg med koppling mot
Verkstadsvägen.
 Bestämmelse om att minst 30% av markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten
och får inte hördgöras (n4) har införts på delar av planområdet.
 Yta för dagvattenhantering har reserverats.
 Bestämmelse om att marken är avsedd för träd och vegetation (n3) införs på del av
planområdet. Marken får inte bebyggas och förses med prickmark.
 Bestämmelse om att gestaltningsprinciper som beskrivs i planbeskrivningen ska
beaktas (f1).
 Prickmark på 4,5 meter införs i planens södra planområdesgräns, tillika
fastighetsgräns.
Planbeskrivning:
 Texten har kompletterats med information om förorenad mark.
 Texten har kompletterats med information om u-område och ledningsrätt.
 Texten har kompletterats med information angående att det är avstyckning det syftas
på och inte fastighetsreglering ändras.
 Texten har kompletterats avseende med resultat av naturvärdesbedömning.
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Texten har kompletterats med informationen om träd och grönområdens terapeutiska
värde samt bullerdämpande effekter samt om svårighet att bevara natur vid
exploatering.
Texten har kompletterats med information om tillgängligheten för renhållningsfordon
vid planering av ny bebyggelse.
Texten har kompletterats med information om u-området för E.ON Elnäts
högspänningskabel.
Texten har kompletterats avseende möjligheten att anlägga ny väg med koppling till
Verkstadsvägen.
Texten har kompletterats med gestaltningsprinciper som ska beaktas vid
nybyggnation.

Utredningar:
 En dagvattenutredning har upprättats.
 En naturvärdesbedömning har gjorts.
 En geoteknisk utredning har upprättats
Ej tillgodosedda synpunkter
Inga synpunkter inkomna under samrådet, avseende förhållanden som kan regleras i planen
bedöms kvarstå.
Fortsatt planarbete
Ett utredningsskede har följt mellan samråds- och granskningsskedet. När erforderliga
utredningar nu tagits fram och inarbetats i planen kan byggnadsnämnden fatta besluta om att
ställa ut planen för granskning. Avsikten är att byggnadsnämnden ska godkänna
samrådsredogörelsen på sitt sammanträde den 17 april 2019.
Medverkande tjänstemän
Samrådsredogörelsen har sammanställts av planarkitekt Lena Jarl Hellgren på
stadsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd
med berörda kommunala tjänstemän.

Karlshamn, den 2 april 2019

Lena Jarl Hellgren
Planarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt

Samrådsredogörelse • Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. Asarum, Karlshamns kommun
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Sammanfattning
Den 8 april 2019 beslutade kommunfullmäktige om att fastställa de lokala föreskrifterna
för att skydda människors hälsa och miljön, att en ny översyn skulle göras av
föreskrifterna samt att undersöka hur andra kommuner har formulerat sina föreskrifter,
t.ex. Kalmar kommun. Ett yrkande om att ersätta giftorm med reptiler och spindeldjur
avslogs.
Arbetsgruppen med representanter för Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms
kommuner samt Miljöförbundet Blekinge Väst har gjort en översyn av föreskrifterna.
Föreslagna ändringar:
§ 3 pkt 4 giftorm ändras till orm.
§ 4 pkt 2 uppvärmning ändras till temperaturreglering.
I övrigt föreslås inga ändringar i föreskrifterna jämfört med kommunfullmäktiges beslut
2019-04-08 § 64.
Sölvesborgs och Olofströms kommuner har antagit föreskrifterna med ovanstående
ändringar.
Beslutsunderlag
Förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner inkl. kartbilaga A
Yrkanden
Björn Nurhadi (SD) yrkar att lydelsen i § 3 pkt 4 ska vara reptil och inte orm.
Beslutsgång
Ordförande prövar Björn Nurhadis yrkande och finner kommunstyrelsen avslå
detsamma.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Sammanfattning
Den 8 april 2019 beslutade Kommunfullmäktige om att fastställa de lokala föreskrifterna
för att skydda människors hälsa och miljön, att en ny översyn skulle göras av
föreskrifterna samt att undersöka hur andra kommuner har formulerat sina föreskrifter,
t. ex. Kalmar kommun. Ett yrkande om att ersätta giftorm med reptiler och spindeldjur
avslogs.
Arbetsgruppen med representanter för Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms
kommuner samt Miljöförbundet Blekinge Väst har gjort en översyn av föreskrifterna.
Föreslagna ändringar:
§ 3 pkt 4 giftorm ändras till orm.
§ 4 pkt 2 uppvärmning ändras till temperaturreglering.
I övrigt föreslås inga ändringar i föreskrifterna jämfört med Kommunfullmäktiges beslut
2019-04-08 § 64.
Sölvesborgs och Olofströms kommuner har antagit föreskrifterna med ovanstående
ändringar.
Beslutsunderlag
Förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner inkl. kartbilaga A
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Thomas Svensson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Förvaltningschef Toril Skaar Magnusson
Förvaltningschef Tomas Ringberg
Miljöingenjör Katrine Svensson
Miljöstrateg Jesper Bergman
Miljöförbundet Blekinge Väst
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-08-06

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/915

Datum
2019-08-20
2019-09-10
2019-09-23

§
185
232

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön - ändring
efter översyn enligt KF 2019-04-08 § 64
Förslag till beslut
att fastställa lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Sammanfattning
Den 8 april 2019 beslutade Kommunfullmäktige om att fastställa de lokala föreskrifterna
för att skydda människors hälsa och miljön, att en ny översyn skulle göras av
föreskrifterna samt att undersöka hur andra kommuner har formulerat sina föreskrifter,
t. ex. Kalmar kommun. Ett yrkande om att ersätta giftorm med reptiler och spindeldjur
avslogs.
Arbetsgruppen med representanter för Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms
kommuner samt Miljöförbundet Blekinge Väst har gjort en översyn av föreskrifterna.
Föreslagna ändringar:
§ 3 pkt 4 giftorm ändras till orm.
§ 4 pkt 2 uppvärmning ändras till temperaturreglering.
I övrigt föreslås inga ändringar i föreskrifterna jämfört med Kommunfullmäktiges beslut
2019-04-08 § 64.
Sölvesborgs och Olofströms kommuner har antagit föreskrifterna med ovanstående
ändringar.
Beslutsunderlag
Förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner inkl. kartbilaga A
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Förvaltningscheferna
Miljöförbundet Blekinge Väst
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-08-06

Sida 2(2)
Dnr: 2019/915

Bakgrund och överväganden
Av § 39 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH)
framgår vilken typ av djurhållning som får regleras inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser:
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. orm.
Reptil och spindeldjur går inte att reglera i de aktuella föreskrifterna. Förslaget är istället
att i § 3 pkt 4 ändra giftorm till orm.
En ändring föreslås också i § 4 pkt 2, att uppvärmning ändras till temperaturreglering.
Detta på grund av att en sen ändring vid framtagandet av förslaget till föreskrifter inte
kom med i ärendet inför beslutet den 8 april. Ändringen innebär att det utöver
uppvärmning inte heller är tillåtet att hålla igång motorn för att kyla inomhusluften i
fordonet.
När det gäller hur föreskrifterna formuleras har arbetsgruppen utgått bland annat från
SKL:s förslag på föreskrifter samt FMH. Kalmar kommuns föreskrifter (KF 30 januari
2006, § 11) reglerar samma djurslag som aktuellt förslag. Bedömningen är att inga fler
ändringar än de ovan föreslagna behövs.
Sölvesborgs och Olofströms kommuner har antagit föreskrifterna med ovanstående
ändringar. Likalydande föreskrifter i samtliga medlemskommuner underlättar och
effektiviserar arbetet med tillsyn. Det är också lämpligt ur allmänhetens perspektiv att så
långt möjligt ha samma bestämmelser inom det område där den gemensamma
tillsynsmyndigheten verkar.

Jesper Bergman
Miljöstrateg
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Bilaga 1

Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Karlshamns
kommun beslutade av kommunfullmäktige den 23 september 2019…§ xx ...
Med stöd av 9 kap. 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 39 - 40 och 42-44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar
kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön. Föreskrifterna är gemensamma för Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns
kommuner. Dessa tre kommuner samverkar kring miljö- och hälsosskyddstillsynen
genom kommunalförbundet Miljöförbundet Blekinge Väst, fortsättningsvis i
dokumentet kallat tillsynsmyndigheten. Inom respektive beslutat
vattenskyddsområde gäller särskilda föreskrifter.
Inledande bestämmelser
1§ Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön.
Kartor som visar detaljplanelagda områden samt områden med
områdesbestämmelser inom kommunen återfinns på kommunens hemsida.
Annan toalett än vattentoalett
2 § Det krävs anmälan till tillsynsmyndigheten för att inrätta annan toalettlösning än
vattentoalett.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 3 pt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Upplysning - Bestämmelser om avloppsanläggningar i övrigt regleras i miljöbalken
(1998:808) samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Djurhållning
3 § Inom område med detaljplan och områdesbestämmelser krävs tillstånd av
tillsynsmyndigheten för att hålla:
1.
2.
3.
4.

nötkreatur, häst, get, får eller svin
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (se undantag nedan)
tupp
orm

Tillstånd krävs inte för att hålla maximalt fem stycken hönor. Erforderligt hönshus
samt hönsgård ska finnas. Foder ska förvaras skadedjurssäkert. Gödsel som
uppkommer av hönshållningen ska komposteras på tätt underlag alternativt i
latrinkompost.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 39 § förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
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Tomgångskörning
4 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst
1minut. Detta gäller inte om:
1. trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna exempelvis i trafikkö
2. motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan
som avser temperaturreglering
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid
broöppning eller järnvägsövergång.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 1 pt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Spridning av gödsel
5 § Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom ett område
med detaljplan gäller följande utöver vad som följer av andra bestämmelser som
meddelats av Statens Jordbruksverk. Väl brunnen gödsel får dock spridas i ringa
omfattning, t.ex. inom villatomt
För att undvika störning ska tidpunkten för spridning anpassas till sådana väder och
vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 2 pt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Skydd för ytvatten- och grundvattentäkter
6 § Tvätt av båtar, bilar, andra motorfordon och arbetsmaskiner som ger upphov till
ett förorenat tvättvatten får inte ske om det finns risk för att ytvattentäkter eller
grundvattentäkter påverkas negativt (förbudet gäller även enskilda
grundvattentäkter).
7 § Det krävs anmälan till tillsynsmyndigheten för att inrätta eller använda en ny
anläggning för grundvattentäkt inom 300 meter från kustlinjen. Områden som
omfattas av anmälningsplikt har märkts ut i kartbilaga A. Befintliga anläggningar för
grundvattentäkter inom angivna områden ska anmälas till tillsynsmyndigheten.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 5 pt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Eldning
8 § För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln ska vara optimalt anpassad och att bränslet ska förvaras torrt och vara
väl torkat. Eldningsanordningen får endast eldas med det bränsle som den enligt
tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä
som inte är förorenat.
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Den senaste dokumentationen efter genomförd brandskyddskontroll och underhåll
av eldningsanordningen ska sparas hos ägaren. Detta gäller även i de fall då en
kontroll är utförd utan anmärkning.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 7 pt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Upplysning - Tillsynsmyndigheten kan förelägga en fastighetsägare med
eldningsförbud, helt eller delvis under tidsbestämda perioder, efter inkomna
klagomål som orsakat olägenhet från småskalig fastbränsleeldning.
9 § Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med
detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. Undantag gäller för
valborgsmässoeldar den 30 april.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 8 pt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Upplysning - Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även
i kommunens avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid med gällande
brandföreskrifter.
Ansökan och anmälan
10 § En ansökan eller anmälan till tillsynsmyndigheten ska vara skriftlig och uppfylla
föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5
§ respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.)
Sanktioner
11 § I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om
miljösanktionsavgifter.
Dispens
12 § Tillsynsmyndigheten får medge dispens från vad som gäller i dessa föreskrifter,
om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt inte
föreligger.
Avgifter
13 § Tillsynsmyndigheten får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd
och dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa
föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som
kommunfullmäktige i aktuell kommun antagit.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
14 § Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den XXXX.
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
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Bilaga:
Kartbilaga A
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KARTBILAGA A

Område där anmälan krävs för
att inrätta eller använda en ny
anläggning för grundvattentäkt
samt där anmälan krävs för
befintlig grundvattentäkt.
För zoombar karta – klicka här.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att teckna vänortsavtal med Rietavas kommun
Sammanfattning
Vänortsavtalet med Rietavas kommun i Litauen syftar till att främja samförstånd och
vänskap mellan det litauiska och svenska folket. Vänortsavatalet ska också främja
utvecklingen av såväl Karlshamns kommun som Rietavas kommun liksom bolag,
organisationer och näringsliv i dessa båda kommuner.
Samarbetet ska vara kopplat till FN:s 17 globala mål för att uppnå social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet.
Fokusområden för samarbetet är följande;


att gemensamt driva forsknings- och utvecklingsprojekt



att främja företagsutveckling och tillväxt



att initiera internationella utbildningsinsatser utifrån näringslivets behov



att utbyta erfarenheter och hitta modeller kring kommunal styrning och demokratisk
utveckling.

Samarbetet ska skapa ett mervärde för invånare och näringsliv i Karlshamns och
Rietavas kommuner och bidra till att skapa bärkraft, konkurrenskraft och hållbar
utveckling.
Båda parter förbinder sig att värna om de goda relationerna mellan kommunernas organ
samt till att stötta det praktiska genomförandet av aktiviteter under detta avtal.
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Karlshamns
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att teckna vänortsavtal med Rietavas kommun
Sammanfattning
Vänortsavtalet med Rietavas kommun i Lituaen syftar till att främja samförstånd och
vänskap mellan det litauiska och svenska folket. Vänortsavatalet ska också främja
utvecklingen av såväl Karlshamns kommun som Rietavas kommun liksom bolag,
organisationer och näringsliv i dessa båda kommuner.
Samarbetet ska vara kopplat till FN:s 17 globala mål för att uppnå social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet.
Fokusområden för samarbetet är följande;


att gemensamt driva forsknings- och utvecklingsprojekt



att främja företagsutveckling och tillväxt



att initiera internationella utbildningsinsatser utifrån näringslivets behov



att utbyta erfarenheter och hitta modeller kring kommunal styrning och demokratisk
utveckling.

Samarbetet ska skapa ett mervärde för invånare och näringsliv i Karlshamns och
Rietavas kommuner och bidra till att skapa bärkraft, konkurrenskraft och hållbar
utveckling.
Båda parter förbinder sig att värna om de goda relationerna mellan kommunernas organ
samt till att stötta det praktiska genomförandet av aktiviteter under detta avtal.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Reservationer
Bodil Frigren Ericsson (L) anmäler reservation mot beslutet.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-08-14

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3426

Datum
2019-08-20
2019-09-10
2019-09-23

§
201
241

Förslag om att teckna vänortsavtal med Rietavas i Litauen
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att teckna vänortsavtal med Rietavas kommun
Sammanfattning
Vänortsavtalet med Rietavas kommun i Lituaen syftar till att främja samförstånd och
vänskap mellan det litauiska och svenska folken. Vänortsavatalet ska också främja
utvecklingen av såväl Karlshamns kommun som Rietavas kommun liksom bolag,
organisationer och näringsliv i dessa båda kommuner.
Samarbetet ska vara kopplat till FN:s 17 globala mål för att uppnå social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet.
Fokusområden för samarbetet är följande;


att gemensamt driva forsknings- och utvecklingsprojekt



att främja företagsutveckling och tillväxt



att initiera internationella utbildningsinsatser utifrån näringslivets behov



att utbyta erfarenheter och hitta modeller kring kommunal styrning och demokratisk
utveckling.

Samarbetet ska skapa ett mervärde för invånare och näringsliv i Karlshamns och
Rietavas kommuner och bidra till att skapa bärkraft, konkurrenskraft och hållbar
utveckling.
Båda parter förbinder sig att värna om de goda relationerna mellan kommunernas organ
samt till att stötta det praktiska genomförandet av aktiviteter under detta avtal.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till säkerhetspolicy för Karlshamns kommun
Sammanfattning
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson har tagit fram ett förslag till säkerhetspolicy.
Säkerhetspolicyn ska ingå som styrdokument i kommunens författningssamling.
Beslutsunderlag
Förslag till säkerhetspolicy
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till säkerhetspolicy för Karlshamns kommun
Sammanfattning
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson har tagit fram ett förslag till säkerhetspolicy.
Säkerhetspolicyn ska ingå som styrdokument i kommunens författningssamling.
Beslutsunderlag
Förslag till säkerhetspolicy
Beslutet skickas till
Christina Svensson säkerhetsskyddschef
Säkerhetschef Mats Hadartz
Daniel Wäppling kommundirektör
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-08-21

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/2749

Datum
2019-08-27
2019-09-10
2019-09-23

§
212
230

Förslag till ny säkerhetspolicy för Karlshamns kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till säkerhetspolicy för Karlshamns kommun
Sammanfattning
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson har tagit fram ett förslag till säkerhetspolicy.
Säkerhetspolicyn ska ingå som styrdokument i kommunens författningssamling.
Beslutsunderlag
Förslag till säkerhetspolicy
Beslutet skickas till
Christina Svensson säkerhetsskyddschef
Säkerhetschef Mats Hadartz
Daniel Wäppling kommundirektör

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Säkerhetspolicy
2019-08-19

sid 1 av 1

Säkerhetspolicy Karlshamns kommun
Karlshamns kommun ska värna människor, egendom, verksamheter och miljö, samt
grundläggande värden som demokrati, rättvisa, integritet och förtroende inom Karlshamns
kommuns geografiska område. Invånarna ska känna trygghet i Karlshamns kommuns och känna
förtroende för att deras intressen skyddas och hanteras på rätt sätt.
Karlshamns kommun jobbar aktivt för att uppnå en god säkerhet. För detta krävs ett systematiskt
säkerhetsarbete, som bygger på strukturerad riskhantering och ständiga förbättringar. En annan
förutsättning är en tydlig styrning av säkerhetsarbetet, rätt skyddsåtgärder och att en avvägning
också sker mellan säkerhet, effektivitet och ekonomi. Gällande lagar och krav ska följas och utgör
lägsta nivå för säkerhetsarbetet i Karlshamns kommun.
Karlshamns kommun ska säkerställa att dess samhällsviktiga verksamheter måste fungera oavsett
påverkan för att värna om invånarnas liv och hälsa. Det ska finnas god förmåga att hantera kriser
och extraordinära händelser under såväl fredstid som vid höjd beredskap och krig.

Mål för Karlshamns kommun säkerhetsarbete


Samtliga anställda, förtroendevalda, kunder och gäster ska vara trygga i Karlshamns
kommuns lokaler och verksamheter.



Rätt och riktig information ska nå rätt mottagare i rätt tid och vara skyddad för
obehörig åtkomst och förstörelse.



Karlshamns kommun ska vara robust och ha god beredskap för att hantera kriser och
extraordinära händelser, såväl i fredstid som vid höjd beredskap och krig.



Karlshamns kommun och dess verksamheter ska bedriva ett adekvat säkerhetsskydd
samt ett effektivt arbete mot oegentligheter och otillåten påverkan



Karlshamns kommun ska arbeta för en god säkerhetskultur och en gemensam
säkerhetsprocess inom kommunkoncernens samtliga verksamheter, bolag och
förbund.

Denna policy gäller för Karlshamns kommun och för alla verksamheter som bedrivs i egen regi
eller via avtal.
Säkerhetsarbetet ska bedrivas systematiskt genom god planering, kontinuerlig uppföljning och i
samverkan med berörda.
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PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
Sammanträdesdatum:

Nämnden för arbete och välfärds beslut
att godkänna rapporten
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut
enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen,
kommunfullmäktige samt IVO.
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.
För perioden rapporteras totalt 13 individrapporter som fördelas enligt följande:
4 avser beslut om kontaktperson enligt SoL
9 avser beslut om kontaktfamilj enligt SoL
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-07-08
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Nämnd
Nämnden för arbete och välfärd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/333

Datum
2019-08-22
2019-09-23

§
114

Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens
verksamhetsområde, kvartal 2 2019
Förslag till beslut
att godkänna rapporten
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut
enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen,
kommunfullmäktige samt IVO.
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.
För perioden rapporteras totalt 13 individrapporter som fördelas enligt följande:
4 avser beslut om kontaktperson enligt SoL
9 avser beslut om kontaktfamilj enligt SoL
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-07-08
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen

Lena Mattsson
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum:

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL),
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Individbaserade
rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.
Per kvartal 2 2019 rapporterades totalt fem individrapporter för gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader. Samtliga stycken beror på att den enskilde tackat nej till
erbjudandet. För samtliga av rapporterna gällde biståndet permanent bostad (enl. 5 kap.
5 § eller 5 kap. 7 § SoL).
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-08-05
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen
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Nämnd
Omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/160

Datum
2019-08-21
2019-09-23

§
113

Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde, kvartal 2 2019
Förslag till beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL),
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Individbaserade
rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.
Per kvartal 2 2019 rapporterades totalt fem individrapporter för gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader. Samtliga stycken beror på att den enskilde tackat nej till
erbjudandet. För samtliga av rapporterna gällde biståndet permanent bostad (enl. 5 kap.
5 § eller 5 kap. 7 § SoL).
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-08-05
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen

Lena Mattsson
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Omsorgsförvaltningen ∙ Omsorgsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/1916

Datum
2019-09-23

§

Interpellation om sjukfrånvaron i kommunen
Förslag till beslut
att svaret tas till handlingarna
Sammanfattning
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Lars Hallengren (M) följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S):
Under 2018 avsatte Kommunfullmäktige 10 miljoner för att minska sjukfrånvaron. Tyvärr
uppfylldes inte målet utan sjukfrånvaron ökade även under 2018. Idag är det
kommunstyrelsen som är ansvarig för kommunens personalfrågor. Därför måste vi
konstatera att KS totalt misslyckats med sitt arbete att minska sjukfrånvaron.
Man kan inte minska sjukfrånvaron genom att bara avsätta tio miljoner. Det enda sättet
att minska sjukfrånvaron är att aktivt arbeta med arbetsmiljön, med chefsutbildningar
och med personalens välbefinnande, det vill säga deras arbetsmiljö. Du måste även
genom djupgående intervjuer kartlägga och arbeta med de bakomliggande orsakerna till
att personal är borta från jobbet.
Sjukfrånvaron i Karlshamns kommun är otrolig hög. Högst i Blekinge! Nu när
kommunens ekonomi är hårt ansträngd måste vi ta detta problem på extra stort allvar
och sätta in resurser för att komma tillrätta med sjukfrånvaron. Här finns många miljoner
att hämta hem förutom all arbetsglädje på individnivå. En personal som går till jobbet
med ett leende på läpparna, en personal som trivs med sina arbetsuppgifter och sin
arbetstid, den personalen gör att de goda resultaten kommer att visa sig.
Vi måste förändra Karlshamn kommun till en attraktiv arbetsplats. Vi måste idag påbörja
ett förändringsarbete och på allvar arbeta för att höja personalens trivsel och närvaro.
Med hänvisning till ovanstående text vill jag att kommunalrådet redovisar nedanstående:
kommunalrådet redovisar för KF Karlshamns kommuns totala sjukfrånvaro 2018-12-31
samt hur hög den är idag (vid senaste mätningen, gärna i %)
kommunalrådet informerar KF uttömmande om alla de insatser som gjort för att minska
sjukfrånvaron under år 2018
kommunalrådet informerar KF om de planerade insatser som kommer att göras under år
2019 och vilka mål förvaltningen har satt upp för sitt arbete.
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) svarar följande:

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Aili Martinsson
Administratör
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Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3817

Datum
2019-09-23

§

Entledigande från uppdrag som ledamot i nämnden för barn, ungdom och
skola - Charlotta M Sjöqvist (M)
Förslag till beslut
att bevilja Charlotta M Sjöqvists (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i nämnden
för barn, ungdom och skola.
Sammanfattning
Charlotta M Sjöqvist (M) har i mail 2019-08-27 meddelat att hon avsäger sig uppdraget
som ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2019-08-27
Beslutet skickas till
Nämnden för barn, ungdom och skola
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3817

Datum
2019-09-23

§

Entledigande från uppdrag som ersättare i nämnden för barn, ungdom och
skola - Tommy Strannemalm (SD)
Förslag till beslut
att bevilja Tommy Strannemalm (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i
nämnden för barn, ungdom och skola.
Sammanfattning
Tommy Strannemalm (SD) har genom e-post 2019-09-12 meddelat att han avsäger sig
uppdraget som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2019-09-12
Beslutet skickas till
Nämnden för barn, ungdom och skola
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan
Bakgrund och överväganden
Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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Nämnd
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Sida 1(1)
Dnr: 2018/3804

Datum
2019-09-23

§

Fyllnadsval av revisor - Tommy Strannemalm (SD)
Förslag till beslut
att bevilja Robert Söderbergs (SD) avsägelse från uppdragen som revisor
att utse Tommy Strannemalm (SD) till ny revisor för tiden till och med avlämnandet av
revisionsberättelsen avseende 2022 års verksamhet
att utse Tommy Strannemalm (SD) till ny lekmannarevisor i KhGK Fastighets AB för
tiden till och med avlämnandet av revisionsberättelsen avseende 2022 års verksamhet
att utse Tommy Strannemalm (SD) till ny revisor i kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge för tiden till och med avlämnandet av revisionsberättelsen
avseende 2022 års verksamhet.
Sammanfattning
Robert Söderberg (SD) har i mail 2019-08-10 begärt att bli entledigad från sina
uppdragen som revisor.
Gruppledaren Björn Tenland Nurhadi (SD) har meddelat att de nominerar Tommy
Strannemalm (SD) till ny revisor efter Robert Söderberg (SD).
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Revisorerna
Tommy Strannemalm
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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Val av styrelse i Karlshamnsfastigheter AB /

Val av styrelse i Kreativum i Blekinge AB /
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Nämnd
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Sida 1(2)
Dnr: 2019/786

Datum
2019-09-23

§

Handlingar för kännedom september 2019
Förslag till beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2019-06-05 -- 09-11
redovisas:
Ärendenr

§

Datum

Ärende

2019/2953

13/19

2019-06-05

Beslut 404-2685-2019 att inte pröva kommunens beslut om detaljplan för
Rävabygget 4:1 m.fl. Mörrum

2019/763

14/19

2019-06-27

Protokollsutdrag KS § 177/2019 Prövning av de
helägda kommunala bolagens verksamhet
2018 enligt 6 kap. 9 § kommunallagen

2017/4215

15/19

2019-06-13

Uppföljning av granskningsrapport –
Integrationsarbetet

2017/4214

16/19

2019-06-13

Uppföljning av samverkan mellan skola och
socialtjänst avseende barn som far illa eller
misstänks fara illa

2019/2253

21/19

2019-06-19

Uppföljning av besparing budgetåret 2019 –
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
tertial 1

2019/2256

22/19

2019-06-19

Uppföljning av besparing budgetåret 2019 –
Kommunstyrelsen

2019/2257

23/19

2019-06-20

Uppföljning av besparing budgetåret 2019 –
Nämnden för barn, ungdom och skola, tertial 1

2019/2258

24/19

2019-06-20

Uppföljning av besparing budgetåret 2019 –
AV-nämnden, tertial 1

2019/4214

25/19

2019-06-20

Reviderad Missiv – Uppföljning av samverkan
mellan skola och socialtjänst avseende barn
som far illa eller misstänks fara illa

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
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2019/2256

26/19

2019-06-26

Uppföljning av besparing budgetåret 2019 –
Kommunstyrelsen

2019/2253

27/19

2019-06-20

Uppföljning av besparingar budgetåret 2019Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
tertial 1

2019/4214

28/19

2019-06-26

Reviderat Missiv – Uppföljning av samverkan
mellan skola och socialtjänst avseende barn
som far illa eller misstänks fara illa

2019/2427

29/19

2019-07-11

Angående kommunstyrelsens uppsikt över
Karlshamnsfastigheter AB

2019/2273

30/19

2019-06-20

Skrivelse angående kommunens arbete med
krishantering och uppbyggnad av civilförsvar

Aili Martinsson
Administratör
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