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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-03-21  

 
 
Kommunfullmäktige 

Dagordning 
 
Nr Ärende 

1.  Besked från länsstyrelsen om fyllnadsval i kommunfullmäktige 
2.  Information - kommunledningsförvaltningen 
3.  Detaljplan för fastigheterna Mörrum 73:4 och 73:8 m.fl., (Mörrums 

centrum) - beslut om antagande 
4.  Ändring av Samverkansnämndens reglemente samt utökat 

uppdrag 
5.  Reglemente för kommunstyrelsen - revidering 
6.  Kostpolicy för Karlshamns kommun 
7.  Karlshamns Pistolskytteklubb - markbyte i Mörrum 
8.  Fyllnadsval som ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola - 

NN (S) och NN (S) 
9.  Fyllnadsval som ersättare i gymnasienämnden - NN (S) 
10.  Fyllnadsval som ledamot i Karlshamnsbostäder AB - NN (S) 
11.  Fyllnadsval som ledamot och ersättare i kulturnämnden - NN (S) 

och NN (S) 
12.  Fyllnadsval som ledamot i kulturnämnden - NN (S)  och NN (S) 
13.  Fyllnadsval som ledamot och ersättare  i tekniska nämnden - NN 

(S) och NN (S) 
14.  Fyllnadsval som ledamot och tillika vice ordförande samt ersättare 

i valnämnden - NN (S) och NN (S) 
15.  Fyllnadsval som ersättare i överförmyndarnämnden - NN (S) 
16.  Entledigande från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden - 

Simon Karlsson (S) 
17.  Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - 

Petrus Eriksson (S) 
18.  Entledigande från uppdraget som ledamot och tillika vice 

ordförande i fritidsnämnden - Petrus Eriksson (S) 
19.  Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamnsfastigheter 

AB - Carl-Eric Birgersson (M) 
20.  Inkomna motioner mars 2016 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-03-09 Dnr: 2014/3216 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Besked från länsstyrelsen om fyllnadsval i kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 1 mars 2016 till och med den 14 
oktober 2018 Leif Håkansson (S) till ny ledamot efter Henrik Hult (S) och Felicia Nobach 
(S) till ny ersättare efter Leif Håkansson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Länsstyrelsens beslut 2016-03-01. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Odevall Ann Åstrand 
Administrativ chef Kommunjurist 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-02-04 Dnr: 2016/529 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Information - kommunledningsförvaltningen 
 

Förslag till beslut 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Göran Persson informerar om förvaltningens verksamhet. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till detaljplan, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att förtäta den västra delen av Mörrums centrum och möjliggöra 
för funktionsblandad bebyggelse. 
 
Detaljplanen var utställd för granskning enligt PBL 2010:900 under tiden 16 november – 
11 december 2015. Ett 20-tal yttranden inkom, vilka återges i upprättat 
granskningsutlåtande. Yttrande från Blekinge museum angående 
Sonagården/Riksdagsmannagården har resulterat i att skydds- och 
varsamhetsbestämmelser på del av fastigheten Mörrum 73:8 har införts på plankartan. 
Dessa ändringar har kommunicerats med fastighetsägaren, KABO, och är inte av sådan 
karaktär att de direkt berör allmänheten. Ändringarna anses därmed inte vara av sådan 
betydelse att ny granskning krävs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Plankarta, daterad 2015-12-17 
Planbeskrivning, daterad 2015-12-17 
Granskningsutlåtande, daterat 2015-12-17 
Övriga till ärendet hörande handlingar, så som utredningar och MKB-checklista, skickas 
inte ut men finns att tillgå på stadsmiljöavdelningen. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-17 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att planen medger byggnation med upp till fyra våningar. 
 
Marco Gustavsson (C), Anders Englesson (MP) och Jan Bremberg (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebrings (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Sofie Samuelsson, Utvecklingsingenjör Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, att Joakim Svanhall, Box 53, 374 21 Karlshamn 
Emina Kovacic, stadsarkitekt 
Anna Terning, landskapsarkitekt 
Camilla Bengtsson, ekonom 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till detaljplan, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att förtäta den västra delen av Mörrums centrum och möjliggöra 
för funktionsblandad bebyggelse. 
 
Detaljplanen var utställd för granskning enligt PBL 2010:900 under tiden 16 november – 
11 december 2015. Ett 20-tal yttranden inkom, vilka återges i upprättat 
granskningsutlåtande. Yttrande från Blekinge museum angående 
Sonagården/Riksdagsmannagården har resulterat i att skydds- och 
varsamhetsbestämmelser på del av fastigheten Mörrum 73:8 har införts på plankartan. 
Dessa ändringar har kommunicerats med fastighetsägaren, KABO, och är inte av sådan 
karaktär att de direkt berör allmänheten. Ändringarna anses därmed inte vara av sådan 
betydelse att ny granskning krävs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Plankarta, daterad 2015-12-17 
Planbeskrivning, daterad 2015-12-17 
Granskningsutlåtande, daterat 2015-12-17 
Övriga till ärendet hörande handlingar, så som utredningar och MKB-checklista, skickas 
inte ut men finns att tillgå på stadsmiljöavdelningen. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-17 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att planen medger byggnation med upp till fyra våningar. 
 
Per-Ola Matsson (S) yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer byggnadsnämndens förslag mot Magnus Gärdebrings (M) yrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutat enligt byggnadsnämndens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Sofie Samuelsson, Utvecklingsingenjör Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, att Joakim Svanhall, Box 53, 374 21 Karlshamn 
Emina Kovacic, stadsarkitekt 
Anna Terning, landskapsarkitekt 
Camilla Bengtsson, ekonom 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
På grund av jäv deltar inte Claes Mårlind (M) och Magnus Olsson (M) i handläggningen i 
detta ärende. 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna, av stadsmiljöavdelningen, upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2015-12-17 
 
att godkänna, av stadsmiljöavdelningen, upprättat förslag till antagandehandling, daterad 
2015-12-17 
 
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till 
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att förtäta den västra delen av Mörrums centrum och möjliggöra 
för funktionsblandad bebyggelse. 
 
Detaljplanen var utställd för granskning enligt PBL 2010:900 under tiden 16 november – 
11 december 2015. Ett 20-tal yttranden inkom, vilka återges i upprättat 
granskningsutlåtande. Yttrande från Blekinge museum angående 
Sonagården/Riksdagsmannagården har resulterat i att skydds- och 
varsamhetsbestämmelser på del av fastigheten Mörrum 73:8 har införts på plankartan. 
Dessa ändringar har kommunicerats med fastighetsägaren, KABO, och är inte av sådan 
karaktär att de direkt berör allmänheten. Ändringarna anses därmed inte vara av sådan 
betydelse att ny granskning krävs. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad 2015-12-17 
Planbeskrivning, daterad 2015-12-17 
Granskningsutlåtande, daterat 2015-12-17 
Övriga till ärendet hörande handlingar, så som utredningar och MKB-checklista, skickas 
inte ut men finns att tillgå på stadsmiljöavdelningen. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-17 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden: Sofie Samuelsson, Utvecklingsingenjör Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, att Joakim Svanhall, Box 53, 374 21 Karlshamn 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Landskapsarkitekt Anna Terning 
Ekonom Camilla Bengtsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna, av stadsmiljöavdelningen, upprättat granskningsutlåtande, daterat 2015-12-
17 
 
att godkänna, av stadsmiljöavdelningen, upprättat förslag till antagandehandling, daterad 
2015-12-17 
 
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till 
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § PBL 2010:900. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att föräta den västra delen av Mörrums centrum och möjliggöra 
för funktionsblandad bebyggelse.  
 
Detaljplanen var utställd för granskning enligt PBL 2010:900 under tiden 16 november – 
11 december 2015. Ett 20-tal yttranden inkom, vilka återges i upprättat 
granskningsutlåtande. Yttrande från Blekinge museum angående 
Sonagården/Riksdagsmannagården har resulterat i att skydds- och 
varsamhetsbestämmelser på del av fastigheten Mörrum 73:8 har införts på plankartan. 
Dessa ändringar har kommunicerats med fastighetsägaren, KABO, och är inte av sådan 
karaktär att de direkt berör allmänheten. Ändringarna anses därmed inte vara av sådan 
betydelse att ny granskning krävs. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad 2015-12-17 
Planbeskrivning, daterad 2015-12-17 
Granskningsutlåtande, daterat 2015-12-17 
Övriga till ärendet hörande handlingar, så som utredningar och MKB-checklista, skickas 
inte ut men finns att tillgå på stadsmiljöavdelningen. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-17 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2015-12-17 Dnr: 2013/3171 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Stadsmiljö 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-01-11 6 
Byggnadsnämnden 2016-01-20 6 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-23 44 
Kommunstyrelsen 2016-03-08 43 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Detaljplan för fastigheterna Mörrum 73:4 och 73:8 m.fl., (Mörrums centrum), 
Mörrum-Elleholm - beslut om antagande 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 

 
att förslaget till detaljplan antas enligt 5 kap. 27 § PBL 2010:900. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att föräta den västra delen av Mörrums centrum och möjliggöra 
för funktionsblandad bebyggelse.  
 
Detaljplanen var utställd för granskning enligt PBL 2010:900 under tiden 16 november – 
11 december 2015. Ett 20-tal yttranden inkom, vilka återges i upprättat 
granskningsutlåtande. Yttrande från Blekinge museum angående 
Sonagården/Riksdagsmannagården har resulterat i att skydds- och 
varsamhetsbestämmelser på del av fastigheten Mörrum 73:8 har införts på plankartan. 
Dessa ändringar har kommunicerats med fastighetsägaren, KABO, och är inte av sådan 
karaktär att de direkt berör allmänheten. Ändringarna anses därmed inte vara av sådan 
betydelse att ny granskning krävs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Plankarta, daterad 2015-12-17 
Planbeskrivning, daterad 2015-12-17 
Granskningsutlåtande, daterat 2015-12-17 
Övriga till ärendet hörande handlingar, så som utredningar och MKB-checklista, skickas 
inte ut men finns att tillgå på stadsmiljöavdelningen. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-17 
 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 

 2015-12-17 Dnr: 2013/3171 

 
 
Sökanden: Sofie Samuelsson, Utvecklingsingenjör Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, att Joakim Svanhall, Box 53, 374 21 Karlshamn 
Emina Kovacic, stadsarkitekt 
Anna Terning, landskapsarkitekt 
Camilla Bengtsson, ekonom 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Kommunstyrelsen, genom Magnus Runesson, inkom den 18 december 2013, med en 
ansökan om planläggning för flerbostadshus inom del av fastigheten Mörrum 73:4. Detta då 
Karlshamnsbostäder i dagsläget ser en stor efterfrågan på trygga boenden i Mörrum. 
Byggnadsnämnden beslutade 2014-01-22 att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av 
del av fastigheten Mörrum 73:4, samt att uppdra till stadsmiljöavdelningen att upprätta en 
detaljplan. Detaljplanen handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande med 
överhoppat programskede. 
 
Under samrådet inkom ett trettiotal yttranden, vilka finns återgivna och kommenterade i 
av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse daterad 2015-03-25. Flera 
fastighetsägare visade intresse för planläggning varför planområdet utökades både norr, 
söder och väster om Kungsparken. På grund av den stora förändringen i planområdets 
omfattning beslutades samrådsskedet göras om. 
 
Detaljplanen var utställd för ett förnyat samråd enligt plan- och bygglagen 2010:900 under 
våren 2015. Ett trettiotal yttranden inkom, vilka finns återgivna och kommenterade i, av 
stadsmiljöavdelningen, upprättad samrådsredogörelse del två, daterad 2015-10-12. Efter 
samrådet gjordes utredningar gällande geoteknik, markmiljö och dagvattenhantering, 
trafikmängden på Bolsvägen mättes också. Planområdesgränsen justerades till 
fastighetsgränsen tillhörande den nyavstyckade fastigheten Mörrum 73:8.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2015-11-04 att godkänna förslag till granskningshandlingar. 
Planen var utställd för granskning under tiden 16 november – 11 december 2015. Ett 20-
tal yttranden inkom, vilka finns återgivna och kommenterade i granskningsutlåtande 
daterat 2015-12-17. Synpunkter från Blekinge museum angående 
Sonagården/Riksdagsmannagården och dess betydelse för den kulturhistoriska länk för 
Mörrums betydelse som kyrkby har föranlett införande av bestämmelse om rivningsförbud 
och varsamhetsbestämmelser som begränsar material och färg på fasader, tak och fönster 
på del av fastigheten Mörrum 73:8 har införts på plankartan. Dessa ses inte vara av sådan 
betydelse för allmänheten att ny granskning måste genomföras. Ändringen har 
kommunicerats med fastighetsägaren. 
 
Planområdet är ca 6 ha stort och omfattas av ett flertal fastigheter med Kungsparken, 
Mörrum 73:4, centralt lokaliserad. Området avgränsas av Skolvägen i norr, naturområde i 
väster, befintliga bostadsfastigheter i söder och Bolsvägen i öster. Inom planområdet finns 
tre gällande detaljplaner som helt eller delvis blir ersatta av aktuell detaljplan. Den västra 
delen av planområdet omfattas idag inte av någon detaljplan. 
 
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, 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 

 2015-12-17 Dnr: 2013/3171 

 
 
ges tillfälle att yttra sig. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, enligt 4 kap. 34 § första stycket 
PBL, erfordras därmed inte. 
 
 
 Anna Terning 
 Landskapsarkitekt 
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2015-12-17 

Dnr :  2013 /3171  

An tagandehand l ing  

Stadsmiljöavdelningen  •  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

   
 
 
 

Detaljplan för fastigheterna Mörrum 73:4 och 73:8 
m.fl., (Mörrums centrum), Mörrum-Elleholm, 
Karlshamns kommun 
 
PLANBESKRIVNING 

 

 

Granskningshandling  •  Normalt planförfarande 
 
 
Samrådbeslut 1 
Samrådbeslut 2 
Granskningsbeslut 
Godkänd för antagande 

BN 
BN 
BN 
BN 

2014-03-26 
2015-03-25 
2015-11-04 
2016-01-20 

Antagandebeslut KF 2016-XX-XX 
Laga kraft  2016-XX-XX 

 
 
Kommunens handläggare: Anna Terning, landskapsarkitekt 
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2015-12-17                                                                                                    Antagandehand l ing  

P l an besk r i vn i ng  •  De ta l j p l a n  f ö r  f as t i g he t e r na  M ö r r um  7 3 :4  och  73 : 8  m . f l . ,  M ö r ru m- E l l eho l m         2  

Innehållsförteckning 

Inledning 3 

Planprocessen 3 
Tidplan 3 

Handlingar 4 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 4 

Planens syfte och huvuddrag 4 
Bakgrund 4 
Syfte och huvuddrag 4 

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (MB) 4 

Plandata 5 
Läge 5 
Markägoförhållanden och areal 5 

Tidigare ställningstaganden 5 
Översiktsplaner 5 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 6 
Program för planområdet 7 
Miljöbedömning 7 
Övriga kommunala beslut och ställningstaganden 7 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 8 
Riksintressen 8 
Miljökvalitetsnormer 8 
Säkerhet och hälsa 9 
Markområden 12 
Bebyggelseområden 14 
Trygghet 18 
Vägar och trafik 19 
Teknisk försörjning 22 

Administrativa frågor 24 
Genomförandetid 24 

Organisatoriska frågor 24 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 24 
Avtal 25 

Fastighetsrättsliga åtgärder 25 
Fastighetsbildning, rättigheter etc. 25 
Servitut 31 

Ekonomiska frågor 32 
Planekonomi 32 
Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 32 

Resurshushållning 32 

Medverkande tjänstemän 32 
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Antagandehand l ing    2015-12-17  
 

P l an besk r i vn i ng  •  De ta l j p l a n  f ö r  f as t i g he t e r na  M ö r r um  7 3 :4  och  73 : 8  m . f l . ,  M ö r ru m- E l l eho l m         

 
3

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 
Efter det första samrådet visade flera fastighetsägare intresse för planläggning vilket föranledde 
ett utökat planområde både norr, söder och väster om Kungsparken. Eftersom planområdets 
omfattning är betydligt större än i det första samrådskedet skickades planen ut på ett nytt 
samråd. Detta samrådsskede 2, skapade ytterligare möjlighet för berörda att tycka till om planen 
och lämna synpunkter. Ett samrådsmöte genomfördes i april 2014 för allmänheten i Mörrum, i 
direkt anslutning till planområdet för samrådskede 1. Efter det andra samrådet ställdes 
handlingarna ut för granskning med möjlighet för alla att ge synpunkter.  
 
Handlingarna har ställts ut för samråd och granskning på stadsmiljöavdelningen på Rådhuset 
samt på biblioteket i Mörrum. Handlingarna har även funnits tillgängliga på kommunens 
hemsida.  

 
Tidplan 
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. På grund av det utökade planområdet 
förlängdes tidplanen. Programskedet har hoppats över. Program har dock genomförts i ett 
tidigare skede för den västra delen av planområdet.   
 
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 
 

 Beslut om samråd 2 (BN) mars 2015 
 Samråd   apr 2015 
 Upprätta granskningshandlingar maj-sept 2015 
 Beslut om granskning (BN)  nov 2015 
 Granskning  nov-dec 2015 
 Godkännande för antagande (BN) jan 2016 
 Beslut om antagande (KF) mars 2016 
 Laga kraft tidigast 4 veckor efter antagande  
 

(BN) byggnadsnämnd, (KF) kommunfullmäktige 
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Handlingar 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta, daterad 2015-10-12 
 Planbeskrivning, daterad 2015-10-12 
 Grundkarta, skala 1:500, upprättad 2014, fastighetsredovisningen avser förhållandena  

2014-03-19, uppdaterad 2015-10-27 
 Fastighetsförteckning, daterad 2015-03-24, kontrollerad 2015-10-27 
 Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB,  
 daterad 2014-02-04, reviderad 2015-03-25 
 Riskanalys, genomförd av Fire Safety Design AB, daterad 2014-03-19, reviderad med 

bilaga 2015-02-18 
 Geoteknisk utredning, miljöteknisk markundersökning och dagvattenutredning, WSP, 

daterad 2015-09-30 
 Trafikmätning Bolsvägen, daterad 2015-09-07 

 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Karlshamnsbostäder, KABO, har inkommit till 
kommunstyrelsen med en skrivelse om förslag 
för utveckling av bostäder och verksamheter i 
Mörrum. De ser i dagsläget en stor efterfrågan 
på trygga boenden i Mörrum. Kommunstyrelsen 
ansökte den 18 december 2013 om planläggning 
för flerbostadshus inom del av fastigheten 
Mörrum 73:4, Kungsparken. Efter samrådet 
utökades planområdet väsentligt och ett nytt 
samrådsskede genomfördes därför. Flera 
fastigheter tillkom och fler ändamål än dagens 
kommer att föreslås för fastigheterna i 
anslutning till Kungsparken.  
 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att förtäta den västra delen av Mörrums centrum och möjliggöra för 
bland annat bostäder, kontor och handel. I Kungsparken föreslås även vårdändamål. För 
fastigheterna Mörrum 49:1 och 69:1 möjliggörs fler våningar samt utökad byggrätt genom att 
prickad mark, mark som inte får bebyggas, utgår. Bostadsändamålet på de privatägda 
fastigheterna Mörrum 12:32, 12:36, 70:1, 12:28, 12:13, 12:43, 10:29 och 10:12, kompletteras 
med kontor och handel. Fastigheterna kommer även att ses över när det gäller prickad mark. 
Fastigheterna väster om Kungsvägen, Mörrum 10:33 och 73:8 och 73:6, är idag inte planlagda. 
Här möjliggörs för utökad bostadsbebyggelse och på Mörrum 73:8 förskola. För privatägda, 
bebyggda fastigheter kommer planavgift att tas ut i samband med kommande bygglov. 
 
 

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (MB) 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:  
 stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 

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”. 

Planområdets läge i centrala Mörrum. 
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Plandata 
Läge 
Planområdet omfattas av ett flertal fastigheter, se kartan nedan, med Kungsparken, Mörrum 
73:4, centralt lokaliserad. Området avgränsas av Skolvägen i norr, naturområde i väster, 
befintliga bostadsfastigheter i söder och Bolsvägen i öster. Sedan samrådsförslaget har del av 
Mörrum 73:1 styckats av och fastigheten Mörrum 73:8 har bildats. Planområdesgränsen i väster 
har justerats till den nya fastighetsgränsen. 
 

 
Kartan redovisar aktuellt detaljplaneområde.  
 
Markägoförhållanden och areal 
Planområdet är ca 6 hektar stort. Kungsparken, Mörrum 73:4, är ca 8 000 m2 och ägs av 
Karlshamns kommun. Karlshamnsbostäder AB äger den nybildade fastigheten Mörrum 73:8 i 
väster. De äger även fastigheterna Mörrum 49:1, 69:1, 12:36 och 70:1. Fastigheterna Mörrum 
73:6 och 10:33 10:29, 10:12, 12:32, 12:28, 12:13 och 12:43 är samtliga privatägda. Även 
samfälligheten Mörrum s:7 i Kungsvägen ingår i planområdet. 
 
 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplaner 
Aktuellt område är inte utpekat som utvecklingsområde men benämns som Mörrums tätort i 
Översiktsplan 2007. 
 
I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, ingår planområdet i C1, centrum. Följande anges;  
Vision 
”Längs Sölvesborgsvägen finns idag kantstensparkering mellan alléträden och då man från 
torget fortsätter västerut når man snart den fina platsbildningen vid Stationsvägen. Runt platsen 
finns idag flera nya byggnader innehållande företrädesvis bostäder, men även viss handel och 
andra verksamheter i bottenplanet. Den tidigare parkytan, Kungsparken, är till viss del bebyggd 
med attraktiva bostäder. Läget har många fördelar med närhet till handel och annan service, 
järnvägsstationen, busshållplats, grönområden och Mörrumsån. Närheten till centrum, utbyggda 
gång- och cykelvägar och goda kollektivförbindelser gör att bilanvändandet är mycket lågt.” 
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Riktlinjer 
 ”Se över möjligheterna att 

förtäta och komplettera 
den befintliga 
centrumbebyggelsen med 
såväl funktionsblandad 
bebyggelse och bostäder 
som verksamheter. Vid 
framtagande av en 
fördjupning (ändring 
enligt PBL 3:23) av 
översiktsplanen för 
tätorten Mörrum kan en 
helhetsbild över dessa 
möjligheter tas fram. 

 
 Placera företrädesvis 

centrumfunktioner i Mörrum längs gamla riksvägen mellan Kungsvägen och 
Mörrumsån. 

 
 Skapa ett tydligt och naturligt samband mellan centrum och fiskeanläggningen vid 

Kungsforsen. 
 

 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. 

 
 Se över och förbättra kopplingen mellan centrum och kransbebyggelsen. 

 
 Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter vid planering för nya bostäder, 

verksamheter och funktioner.” 
 
Genom att förtäta i ett centrumnära läge och möjliggöra en blandad bebyggelse för flera olika 
ändamål uppfylls ledorden förtätning, funktionsblandning, hållbara kommunikationer, 
servicenära, god infrastruktur, miljövänlig energi. Planområdets närhet till Mörrumsån, med det 
upprustade parkstråket och naturområdet i väster uppfyller även ledordet Naturnära. 
 
Detaljplaner, 
områdesbestämmelser och 
förordnanden 
Inom planområdet finns fyra gällande 
detaljplaner som helt eller delvis blir ersatta av 
aktuell detaljplan, se kartbild till höger. 
Detaljplanen C22, som vann laga kraft 1971, 
kommer att ersättas i planens södra del och 
planen reglerar bostadsändamål i två till tre 
våningar. Detaljplanen C1 täcker idag stora 
delar av Mörrum. Planen reglerar 
bostadsändamål i två våningar för de tre 
fastigheterna Mörrum 12:28, 12:13 och 12:43, 
som kommer att ersättas av pågående 
detaljplan. Planen vann laga kraft 1955.   
 
Kungsparken utgörs av allmän plats, park, 
plantering och gata i gällande detaljplan C19, 

Illustration av Kungsparken och Sölvesborgsvägen från 
förslag till översiktsplan, 2030. (Onix). 

Kartan redovisar gällande detaljplaner C19, C22 och 
C1. Prickad linje illustrerar aktuellt planområde.  
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som vann laga kraft 1970. För bostäderna öster och söder om parken där C19 gäller anges 
ändamålet bostäder och handel i två våningar. C19 kommer att upphävas i sin helhet i samband 
med aktuell planarbete. Den västra delen av planområdet omfattas idag inte av någon detaljplan 
men fastigheterna Mörrum 73:6 och 10:33, som består av enfamiljshus, utgörs av sammanhållen 
bebyggelse. 
 
Detaljplanen C 25 vann laga kraft 1973 berör en liten del av fastigheten Mörrum 12:32. Denna 
del är planlagd som allmän plats, gata, men planen har inte genomförts och aktuell del används 
idag som trädgård. För att reglera att fastigheten överensstämmer med detaljplanen ändras 
planen i detta avsnitt till kvartersmark bostadsändamål. 
 
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 §. Det 
finns inte något absolut krav på att ett program 
ska tas fram utan det är kommunen själv som 
avgör om det behövs. I aktuellt planärende har 
programskedet bedömts onödigt med hänvisning 
till att kommunen har en klar bild av hur området 
ska utvecklas och utformas. En viss del av 
planområdet består av redan bebyggda fastigheter.  
Dock togs ett program fram för den västra delen 
av planområdet under 2010. Programmet anger ett 
mindre område planerat för marklägenheter 
och/eller kedjehus (orange yta) i den nordöstra delen av programområdet, längs med 
Gustavstorpsvägen och Kungsvägen. Närheten till centrum, med affärer, post och bank gör 
området lämpligt för denna typ av bebyggelse. 
 
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. Ställningstagandet fattas av 
byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. Motiven till ställningstagandet framgår av 
handlingen, ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivning, MKB”, daterad 2014-02-04 och reviderad 2015-03-25. 
 
Övriga kommunala beslut och ställningstaganden 
Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit till stadsmiljöavdelningen att upprätta planprogram för 
del av Mörrum 73:1 m fl. (den västra delen av planområdet nu Mörrum 73:8). 
Byggnadsnämnden ställde sig den 1 september 2010 positiv till att pröva frågan om 
planprogram i enlighet med ansökan (bostäder, förskola, äldreboende/ trygghetsboende). 
 
Kommunstyrelsen inkom den 18 december 2013 med en ansökan om planläggning för 
flerbostadshus inom del av fastigheten Mörrum 73:4. Byggnadsnämnden beslutade 2014-01-22 
att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av del av fastigheten Mörrum 73:4, samt att uppdra 
till stadsmiljöavdelningen att upprätta en detaljplan. 
  

Utdrag från planprogrammet för 
Mörrum 73:1 och 6:27 m.fl. 
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”Boende för äldre på egna villkor” 

Enligt programmet, ”Boende för äldre på egna villkor”, antaget av kommunfullmäktige finns ett 
behov av att tillskapa cirka 750 tillgängliga lägenheter från 2011 till 2021. I den 
marknadsanalys som genomförts av Karlshamnsbostäder visade det sig att marknaden i Mörrum 
utgörs till största delen av de som bor i egna villor och som önskar byta sin nuvarande bostad 
mot ett lägenhetsboende.  
 
En boendeenkät genomförd av Karlshamns kommun (2010) visar att Mörrumsborna helst 
stannar kvar i Mörrum, vid en flytt är Karlshamn det främsta alternativet. Av boendeenkäten 
framgår att ca 36 % vill bo i egenägd lägenhet, och 35 % i hyresrätt. Samtidigt utgör endast 18 
% av boendebeståndet hyreslägenheter. Enbart 46 % av de tillfrågade vill äga bostaden och 
genomsnittligt vill man ha en mindre bostad än man har idag. 

Grönstrukturplan 

Kungsparken är utpekad i Grönstrukturplanen från 2012. Målsättning i planen är att parken ska 
skötas som finpark. Delar av växtmaterialet bör bytas ut. Parkens framtid bör utredas för att få 
en park som används av alla åldrar och som är en naturlig mötesplats. I grönstrukturplanen 
anges att delar av parken kan användas till annat ändamål. 
 
 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Riksintressen 
I miljöbalkens 4 kap, särskilda 
hushållningsbestämmelser, finns bestämmelser 
för mark och vattenanvändningen i hela landet. 
Vissa geografiska områden har pekats ut då de 
har särskilt stora värden när det gäller natur- 
och kulturvård, turism och friluftsliv. 
Områdena är i sin helhet av riksintresse. Staten 
har ett särskilt ansvar beträffande mark- och 
vattenanvändningen inom dessa områden.  
 
Området kring Mörrumsån, i hela dess 
sträckning, omfattas av miljöbalkens 4 kap 1 
och 2 §. Turismen och friluftslivets intressen, 
främst det rörliga friluftslivets, ska där särskilt 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Del av planområdet omfattas av 
riksintresseområde för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 2 §. Riksintresseområdet omfattar mark 
som idag utgörs av parkmark. Den sydöstra delen av planområdet berörs av riksintresse för 
kulturmiljövård enligt miljöbalkens 3 kap 6 §. Området beskrivs som en forssträcka med 
bevarade äldre fasta fångstanordningar, kronans lax- och rökbod. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte möter 
något hinder enligt MB 4 kap. 2-8 § och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. Riksintresset bedöms inte påverkas av planen då det redan 
idag finns befintlig bebyggelsestruktur inom stor del av planområdet. Föreslagen bebyggelse är 
en förtätning av centrala Mörrum och bedöms inte påverka riksintressena negativt. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Planerad bebyggelse kommer att tillföra trafik till området, men inte i den mängden att det anses 
medföra någon påverkan på befintlig bebyggelse ur luftkvalitetsperspektiv. Den föreslagna 

Skrafferingen visar riksintresseområdet 
för rörligt friluftsliv. 
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detaljplanen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 
2004:675) eller utomhusluft (SFS 2001:527) överskrids. 
 
Säkerhet och hälsa 
Närhet till drivmedelsstation 
Ca 30 meter söder om planområdet, på 
fastigheten Mörrum 73:5, finns en 
bensinstation som drivs av Oljeshejkerna 
Johnsson. De hanterar i dagsläget bensin och 
diesel och påfyllnadsröret till stationens 
bensincisterner ligger ca 30 meter från 
planområdet. Söder om denna finns det 
ytterligare en bensinstation, vilken dock inte 
påverkar planområdet i samma utsträckning. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Med föreslagen exploatering kommer nya 
byggnader att byggas norr och väster om 
bensinstationen.  
 
Kommunen tog fram en riskanalys 2011 där man ger vägledning om vilka riskavstånd som 
kommunen kan anse vara acceptabla. I riskanalysen ges även vägledningen att enskilda objekt 
bör utredas med separata riskanalyser. Fire Safety Design, FSD, upprättade under mars 2014 en 
riskanalys för området. Denna kompletterades med ett PM under februari 2015. Syftet med 
analysen är att beskriva de risker som en befintlig bensinstation utgör för det detaljplanerade 
området samt vid behov föreslå riskreducerande åtgärder. Nedan följer en kortfattad 
sammanfattning, för mer information se riskanalysen. 
 
Vad som utretts i analysen är de skyddsavstånd som kan anses vara skäliga då strålningen från 
en pölbrand beaktas. Analysen har enbart utgått från konsekvenserna av ett antänt utsläpp och 
inte från sannolikheten för att detta ska uppstå. Beräkningar är gjorda för att visa att 
personsäkerheten i den planerade bebyggelsen är tillfredställande. 
 
Det scenario som förmodas kunna skada människor i den planerade byggnaden är ett läckage 
från den tankbil som levererar bensin. Läckage kan vid antändning leda till en pölbrand som 
genererar en strålning mot fasaden som utsätter dels de som vistas i byggnaden och dels de som 
utrymmer från bygganden för kritiska strålningsnivåer. För att skydda människor som vistas i de 
planerade byggnaderna behöver fasaden utföras i obrännbart material. För personer i det fria 
som har utrymt lägenheterna har byggnaderna en funktion som strålningsskärm som skyddar 
mot kritiska strålningsnivåer. 
 
På bensinstationer finns ett system för återföring av gaser för att minska utsläpp av ångor till 
omgivningen. Cisterner förlagda i mark står i öppen förbindelse med omgivningen genom ett 
avluftningsrör. Utsläpp från detta rör sker 6 meter ovanför mark vilket bidrar till att späda ut 
ångorna. I samband med lossning av drivmedel förekommer vanligen ett mindre utsläpp. Ur ett 
hälsohänseende för de boende bör detta utsläpp kunna accepteras då det inte är mer omfattande 
än att tankbilschauffören kan uppehålla sig i omedelbar anslutning vid återkommande tillfällen 
under en arbetsdag. 
 
Avståndet mellan bensinstationens lossningsplats och den närmsta plats där oskyddade personer 
kan förväntas uppehålla sig är i det aktuella planförslaget ca 20 meter. Skyddsobjektet är i 
aktuellt fall en busshållplats. Detta uppfyller inte riktvärdena där det framgår att avståndet från 
lossningsplatsen till en plats där människor vanligen vistas ska vara minst 25 meter.  
 

Bensinstationens läge i förhållande till planområdet. 

Bensinstationer 
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Trafiken till och från bensinstationen förväntas inte öka väsentligt i framtiden och störande ljus 
kan därför anses vara detsamma som tidigare. Bensinpumparna är något snedställda för att 
undvika direkt ljus mot bostadshusen. Vid tankning är det heller inte brukligt att bilens motor är 
igång eller att ljusen är tända. 
 
Farligt gods 
På Sölvesborgsvägen, väg 606, finns inskränkningar för transport av farligt gods, vilket innebär 
att viss transport av farligt gods får ske på Sölvesborgsvägen. På övriga vägar i anslutning till 
planområdet får farligt gods inte transporteras. De transporter som sker på Sölvesborgsvägen 
har sina målpunkter i bensinstationerna söder om planområdet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Avståndet mellan Sölvesborgsvägen och planerad bebyggelse för centrumändamål är som minst 
12 meter, vilket är en likvärdig situation som längs med vägen i övriga delar av Mörrum. 
Angivet ändamål närmast vägen är centrumändamål vilket bland annat innebär handel och 
kontor, det vill säga verksamheter där människor uppehåller sig i vaket tillstånd. 
 
Förorenad mark 
Planområdet i sig har inte noterats i Länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenande 
områden. På Fastigheten Mörrum 73:5, söder om planområdet, finns en bensinstation och 
fastigheten har två noteringar i Länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade områden. 
Det ena objektet är registrerat som en drivmedelsanläggning (branschriskklass 2, branschtypiska 
föroreningar är t.ex. bensin och diesel) och det andra som en bilvårdsanläggning 
(branschriskklass 3, branschtypiska föroreningar även avfettningsmedel, oljor, lösningsmedel 
och metaller). Riskklassen är en siffra mellan 1 och 4, där 1 innebär störst risk. Även för 
bensinstationen söder om Mörrum 73:5 finns noteringar om potentiellt förorenade områden. 
 
Fastigheten Mörrum 73:8 utgör en lantbruksfastighet med gårdsbebyggelse inom planområdet. 
Enligt den tidigare fastighetsägaren har det inte funnits någon dieselcistern på gården. Driften 
på gården har sedan 2007 varit ekologisk med uppfödning av köttdjur som huvudinriktning. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

En miljöteknisk markundersökning daterad 2015-09-30 har utförts av WSP. Vid provtagningen 
påträffades inga halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. 
Grundvattnet har halter av nickel över måttlig påverkan (SGU) men under gränsvärde för 
otjänligt dricksvatten (Livsmedelsverket). I övrigt visar valda analysparametrar inte på några 
föroreningar. Det ska påpekas att det vid utredningstillfället var mycket torrt i markerna. 
 
Buller 
På Kungsvägen passerar idag 2 370 
fordon/dygn och på Sölvesborgsvägen 
söder om Kungsparken 5 110 fordon/dygn. 
På Gustavstorpsvägen norr om 
planområdets västra del går relativt 
mycket (8 %) tung trafik till och från 
Västblekinge Miljö AB:s 
avfallsanläggning. Planområdet är 
bullerpåverkat och bullernivån närmast 
vägarna ligger över gällande riktvärden på 
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 
till bostäder (för nybyggnation). I tabellen 
på kommande sida har dagens och 
framtida bullernivåer (ekvivalentnivå och 
maxnivå) beräknats utifrån befintlig 
trafikmängd och prognostiserad 

De röda cirklarna visar de punkter där 
bullerberäkningarna är gjorda. 
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trafikmängd om 20 år. Avståndet på 16 meter är satt efter det skyddsavstånd på 12 meter från 
vägkant som länsstyrelsen har beslutat plus 4 m mellan vägkant och vägmitt.  
 

Vägnamn Ekvivalentnivå 
idag (dBA) 16 
m från vägmitt 

Maxnivå 
idag (dBA) 
16 m från 
vägmitt 

Ekvivalentnivå 
om 20 år (dBA) 
16 m från 
vägmitt 

Avstånd (m) 
från vägmitt 
för 55 dBA 
om 20 år 

Gustavstorpsvägen, 
548 

51 78 52 15 

Kungsvägen, 569 55 78 56 18 
Sölvesborgsvägen, 569 56 78 57 20,6 
Sölvesborgsvägen, 606 58 78 59 33 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Tre av de beräknade punkterna ligger över riktvärdet om 20 år. Beräkningar har gjorts som visar 
hur långt avståndet från vägmitt till bebyggelsens fasad måste vara för att riktvärdet 55 dBA ska 
kunna hållas om 20 år. Detta redovisas i kolumnen längst till höger i tabellen ovan. Detta 
avstånd bör respekteras för framtida bostadsetableringar i området och i Kungsparken medges 
inte byggnader för bostadsändamål närmare än 33 meter från vägmitt. Närmare vägen får 
byggnader för kontorsverksamhet uppföras, då kontor inte anses vara ett lika känsligt ändamål 
som bostäder. 
 
I Boverkets ”Buller i planeringen – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- 
och spårtrafik” anges riktvärdena och även vilka avsteg som kan göras från dessa. Boverket 
anger att det i vissa fall kan vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln i de allmänna råden. 
Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör kunna övervägas i centrala 
delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad 
kvartersstruktur. Länsstyrelsen anser i sitt samrådsyttrande att Mörrum inte är en sådan ort där 
avstegsmöjligheter är tillämpligt. Byggrätterna på plankartan har därför anpassats efter de i 
tabellen angivna avstånden för att uppnå högst 55 dBA vid fasad för bostäder. Vid dessa 
avstånd uppstår maximala ljudnivåer över riktvärdet, vilket vid uteplats ska vara högst 70 dBA. 
För att komma under 70 dBA bör uteplatser placeras längre ifrån vägarna än ovan angivna 
avstånd, alternativt bullerdämpande skydd så som plank uppföras i anslutning till uteplatsen. Ett 
plank har även en visuellt avskärmande effekt, vilket ofta är önskvärt vid uteplats.  
 
Radon 
Radonundersökning är inte gjord. Enligt markradonöversiktskartan (SGU:s karta i skala 1:50 
000) utgör marken inom planområdet lågriskområde vad avser radon. Man kan dock inte 
utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Frågan 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 
håltagningar i golvet för genomföringar etc. 
 
Risker på grund av förändrat klimat 
Ett framtida förändrat klimat kan bland annat ge upphov till ökade nederbördsmängder och mer 
intensiva och långvariga nederbördsperioder. Höga vattenstånd medför risk för ras och skred, 
erosion samt översvämningar. Hänsyn till detta måste tas vid planläggning av nya områden. 
Planområdet har idag en nivå som varierar mellan ca 14-19 meter över nollplanet. Inom 
fastigheten Mörrum 49:1 föreligger en viss risk för skred och ras.  
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

Risken för ras skred, erosion och översvämningar inom planområdet bedöms som liten. 
Områdets marknivå kommer att höjas till 15-16,5 meter över nollplanet inom Kungsparken. 
Detta regleras genom planbestämmelse på plankartan, se under rubriken ”Geotekniska 
förhållanden” på sidan 13.  
 
Markområden 
Natur och vegetation  
  
 
 
 

Kungsparken, som ligger i centrala 
Mörrum, stod klar år 1992. På platsen 
betade kor så sent som på 1980-talet. 
Parken omgärdades tidigare av stora 
buskage, men har numera öppnats upp 
mot Kungsvägen. Centralt i parken finns 
en staty gjord av Johnny Martinsson, 
Treklang, som representerar bygdens tre 
huvudnäringar; jordbruk, fiske och 
stenhuggeri. I anslutning till statyn finns 
rabatter och stensättning vilket bildar en 
mötesplats. Parken består av relativt 
öppna gräsytor, rabatter och vegetation 
som ringar in parken samt en flitigt 
använd boulebana i parkens västra del. 
Anlagda gångvägar och ett flertal bänkar 
finns, strategiskt utplacerade i parken. De 
befintliga träden, främst bok och lönn, 
som finns i parken har inget större 
skyddsvärde. Många av de lönnar som 
planterades när parken anlades har 
frostsprickor i barken. Några träd har 
dessutom skador från vandalism. De bokar 
som står i hörnan mot Kungsvägen/ 
Gustavstorpsvägen har ett visst 
skyddsvärde men är dock svåra att bevara 
på grund av de förändringar i marken som 
behöver göras vid byggnation.  
 
På fastigheten Mörrum 
73:8 finns stora 
gräsytor och 
vegetationsdungar som 
ansluter det 
dominerande 
naturpartiet i väst, se 
kartbild nästa sida. 
Inom naturområdet 
finns idag naturliga 
gångvägar.  

Fastigheterna söder och öster om Kungsparken består främst av villaträdgårdar med gräsytor 
och planteringar. Norr om Kungsparken, inom fastigheterna Mörrum 49:1 och 69:1, finns 
trädplantering mellan husen, öppna gräsytor och sittmöjligheter.  

 

Foto av Kungsparken från Sölvesborgsvägen. 

Treklang i Kungsparken, av Johnny Martinsson. 

Fastigheten Mörrum 73:8 i den västra delen av planområdet. 

-�26�-



Antagandehand l ing    2015-12-17  
 

P l an besk r i vn i ng  •  De ta l j p l a n  f ö r  f as t i g he t e r na  M ö r r um  7 3 :4  och  73 : 8  m . f l . ,  M ö r ru m- E l l eho l m         

 
13

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Detaljplanen innebär att största delen av Kungsparken kan tas i anspråk för bebyggelse. Den 
östra delen av Kungsparken, öster om gång- och cykelvägen, planläggs dock som allmän plats, 
park (PARK). Denna del är svår att utveckla för bebyggelse på grund av dålig tillgänglighet, 
närheten till Sölvesborgsvägen och underjordiska ledningar. Ett parkstråk här utgör en tydlig 
och naturlig gräns mellan planerad bebyggelse i upp till fyra våningar i väster och befintliga 
enbostadshus i öster. När Kungsparken exploateras finns möjlighet att förlägga boulebanan hit. 
I den södra delen av Kungsparken föreslås en spontanidrottsplats, se rubriken ”Kungsparken” på 
sidan 16. Utformning av innergårdarna bör prioriteras vid byggnation för att skapa en trevlig 
utevistelse och mötesplats för de boende i området.  
 
Konstverket Treklangs placering avses att utredas vidare under planarbetet. Det vore positivt om 
konstverket kan behållas inom området men kan också flyttas till annan lämplig plats i Mörrum.  
 
Detaljplanen reglerar att det ska finnas en passage (passage) genom fastigheten Mörrum 73:8 
för att skapa en tydlig koppling mellan centrum och det naturområde som ligger väster om 
planområdet. Passagens exakta läge är inte bestämt, utan beror på den bebyggelse som kommer 
att uppföras på fastigheten. I den sydvästra delen av fastigheten finns bevarandevärda ekar, som 
är en del av detta naturområde. För att dessa träd ska bevaras har skyddsbestämmelser lagts in 
på plankartan. Dessa utgörs av (n2) ”Markens höjd får inte ändras”, (skog) ”Dungen ska 
bibehållas” och prickad mark. 

Det inringade området skyddas i plan och utgör en del av naturområdet i väster utanför planområdet. 

 
Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU´s jordartskarta består jordarten av sand och isälvssediment, sand-block och enligt 
bergrundskartan består underliggande berg av gnejs. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Utredning av de geotekniska förhållandena framtagen av WSP 2015-09-30 visar att 
grundläggningsförhållanden för planerade byggnaderna är relativt goda i Kungsparken och goda 
på fastigheten Mörrum 73:8. I Kungsparken kompliceras förhållandet av att det förekommer 
jord med organiskt innehåll ner till ca 2 meters djup och lera och sand med mycket lös 
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lagringstäthet. Omfattningen av eventuella förstärkningsåtgärder här styrs av hur många 
våningar byggnaderna får i kombination med hur mycket markytan kommer att fyllas upp. 
Grundläggningsförhållandena inom området är varierande och detaljerade undersökningar 
måste utföras vid projektering av planerad bebyggelse. Marknivån i Kungsparken behöver höjas 
för att anpassas till omkringliggande vägars höjd. Planbestämmelsen (n1) ”Föreskriven höjd 
över nollplanet ska vara +15 - +16,5 meter”, reglerar detta. På fastigheten Mörrum 73:8 kan 
planerade tvåvåningsbyggnader troligtvis grundläggas utan andra förstärkningsåtgärder än 
borttagning av mullhaltig ytjord. I nordvästra delen av fastigheten förekommer lera och där kan 
detaljerade undersökningar behövas. Det ska påpekas att det vid utredningstillfället var mycket 
torrt i markerna. 
 
Fornlämningar 
Centralt inom planområdet och i den östra delen 
av Kungsparken finns ett registrerat 
minnesmärke i form av en i sten skulpterad 
trädstam. Benämningen övrig kulturhistorisk 
lämning används för kulturhistoriska lämningar 
som enligt rådande praxis vid 
registreringstillfället inte utgör fast fornlämning 
men som ändå anses ha ett antikvariskt värde.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Minnesmärket kan eventuellt behöva flyttas då 
marken planläggs som kvartersmark. Det beror 
på hur fastigheten kommer att utformas i framtiden. Eventuella fynd i samband med 
anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen enligt bestämmelserna i 
kulturminneslagen.  
 
Bebyggelseområden 
Bebyggelse och gestaltning 
Mörrums by bestod innan enskiftet 1813-1820 av 42 gårdar (ca 52 brukningsenheter), vilket 
gjorde den till länets största bybildning utanför stadsplanelagt område. Det finns ett stort 
kulturhistoriskt arv att värna då det i dagsläget endast återstår fragment av ni gårdar inom det 
som idag klassas som Mörrums centralort. Bland dessa nio gårdsrester är det endast två – 
Sonagården och Norregården – som fortfarande har ekonomibyggnad befarad på ursprunglig 
plats. Sonagården, även kallad Riksdagsmannagården, ligger inom planområdet strax väster om 
Kungsparken. Den är flyttad från den centrala bykärnan och uppförd på nuvarande plats 1819. 
Sonagården med mangårdsbyggnad och tillhörande källar-/förrådsbyggnad utgör en viktig länk 
till Mörrums historia och åtnjuter ett högt pedagogiskt och personhistoriskt värde. Den är även 
representativ för den mangårdsbyggnadstyp som under tidigt 1800-tal utvecklades ur den äldre 
ryggåsstugan. Längorna väster om mangårdsbyggnaden är sentida och har inget kulturhistoriskt 
sammanhang. 
 

          
Flygbild över Sonagården och de längor som uppförts i dess anslutning. På den högra bilden ses 
mangårdsbyggnaden. 

Minnesmärke inom fastigheten Mörrum 73:4. 
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I den norra delen av planområdet finns flerfamiljshus i 2,5-3 våningar uppförda under 1950-talet 
i ljus puts. I den östra byggnaden är en förskola inrättad. Direkt öster om Kungsparken finns två 
enfamiljshus uppförda i två våningar i ljusa kulörer. I ett av husen inryms även en frisörsalong. I 
den södra delen av planområdet finns enbostadshus, mindre butiker, pizzeria, hårfrisör med 
mera och två flerfamiljshus i tre våningar. Det finns inte någon enhetlig bebyggelsestruktur 
inom området och material och fasadfärger varierar.  

Bebyggelse i den norra delen av planområdet. 

  
Bebyggelse längs med Sölvesborgsvägen.  

Föreslagen förändring och konsekvenser  

På grund av områdets centrala läge bör en hög arkitektonisk ambitionsnivå på den tillkommande 
bebyggelsen eftersträvas.  
 
Generellt i området regleras att bebyggelsen inte får placeras närmare fastighetsgräns mot gata 
och grannfastighet än 2 meter för huvudbyggnad och 1 meter för komplementbyggnad. Mot de 
vägar där Trafikverket är väghållare upprätthålls en skyddszon om 12 meter genom prickad 
mark på plankartan, se mer på sidorna 18-19. Även höjden på komplementbyggnader regleras 
genom en generell planbestämmelse ” Komplementbyggnader får endast uppföras i en våning”. 

 
Norr om Gustavstorpsvägen 
För fastigheterna Mörrum 49:1 och 69:1 norr om Kungsparken medger detaljplanen ändamålen 
(B1CD1S1), vilket innebär flerbostadshus, centrum, vårdcentral och förskola. Byggrätten utökas 
genom att en extra våning möjliggörs, det vill säga maximalt fyra våningar, och genom att 
prickad mark, mark som inte får bebyggas, utgår. Exploateringsgraden, (e00), begränsas till 
högst 40 % av fastighetsarean, vilket anges på plankartan, ”Största byggnadsarea i procent av 
fastighetsarea”. 
 
Väster om Kungs-/Sölvesborgsvägen 
För den nybildade fastigheten Mörrum 73:8 föreslås ändamålen (BS1) ”Bostäder och förskola”. 
De befintliga längorna avses rivas och ersättas med byggnader i maximalt två våningar. Även på 
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den öppna gräsytan i södra delen av fastigheten ges möjlighet till byggnation.  Exploaterings-
graden regleras till högst 20 % av fastighetsarean, vilket gör att ca 25 lägenheter förväntas 
kunna uppföras. Byggnationens placering begränsas genom prickad mark mot gata och mot 
naturområdet i sydväst, läs mer under rubriken ”Natur och vegetation” på sidorna 12-13. 
 
Den befintliga mangårdsbyggnaden med tillhörande källar-/förrådsbyggnad bevaras genom 
bestämmelse om rivningslov (q1) ”Byggnad får inte rivas”. Även varsamhetsbestämmelser som 
reglerar material på tak, fasader och fönster finns (k1) ”Taktäckning ska vara rött lertegel” (k2) 
”Fasader ska vara locklistpanel målad med faluröd slamfärg” och (k3) ”Fönster ska till form, 
material, indelning och proportioner vara lika ursprungliga”. Byggnaderna utgör ett vackert 
inslag och genom ett bevarande bibehåller platsen en del av sin värdefulla historiska 
anknytning. Möjlighet finns att stycka av del av fastigheten.  
 
För fastigheterna Mörrum 73:6 och 10:33 anges (B) ”Bostäder” som ändamål. Byggnader får 
uppföras i två våningar och exploateringsgraden får vara högst 20 % av fastighetsarean, vilket är 
en ökning jämfört med befintlig bebyggelse. 
 
Kungsparken 
Syftet med att bygga i Kungsparken är att förtäta Mörrums centrum och på så sätt utnyttja det 
centrala läget med närhet till handel och annan service, järnvägsstation, busshållplats, 
grönområden och Mörrumsån. Detaljplanen medger ändamålen (B1CD1) ”Bostäder 
(flerbostadshus), centrumändamål och vårdcentral” i den norra delen. Intentionen är att det 
norra området i huvudsak ska bestå av bostäder i flerbostadshus men att möjlighet även ges till 
verksamheter som kräver ett centrumnära läge för att skapa en flexibilitet i planen, se faktarutan 
nedan för information om vad centrumändamålet innefattar. För området närmast 
Sölvesborgsvägen medges endast bebyggelse för kontorsverksamheter genom ändamålen (KR1) 
”Kontor och spontanidrottsplats”. Detta görs då bostäder inte anses lämpligt här på grund av 
höga bullernivåer. Till spontanidrottsplatsen kan även kopplas boulebana, skatebana och 
utegym. Platsen är lätt tillgänglig och ligger strategiskt i en korsning med god översikt över 
området. 
 
Detaljplanen möjliggör bebyggelse i lägst två och högst fyra våningar, (II-IV), i den norra delen 
och högst två våningar (II) i den södra delen. Detta är en lämplig skala i centrala Mörrum med 
tanke på områdets läge och omkringliggande bebyggelses höjd. Exploateringsgraden styrs 
genom en fastställd byggnadsarea (e2). I den norra delen anges högst 1200 kvm och i den södra 
delen högst 400 kvm. Inom kvartersmarken ska parkeringsmöjligheter samt miljöhus/förråd 
inrymmas. Det finns ingen bestämd yta markerad i planen för parkering utan frågan förväntas 
lösas i bygglovsskedet. Om området utformas som illustrationen på plankartan kan ca 30 nya 
lägenheter tillkomma. Parkeringsmöjligheter är begränsande för exploateringen då parkering 
ska anordnas inom egen fastighet. Planen medger en exploateringsgrad på högst 30 procent av 
fastighetsarean. För bebyggelsen närmast Sölvesborgsvägen gäller en planbestämmelse om 
utrymningsvägar (p) ”Utrymningsvägar ska förläggas så att möjlighet finns att utrymma bort 
från riskkällan.” 
 

 
 
Öster om Kungsparken 
För de två fastigheterna direkt öster om Kungsparken, Mörrum 10:29 och 10:12, medger 
detaljplanen ändamålen (BCD1) ”Bostäder, centrumändamål och vårdcentral”. Detta innebär att 
befintliga bostäder kan finnas kvar men att det ges möjlighet att utveckla fastigheterna för olika 

Centrum 
Med ändamålet menas all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att 
nå för många människor. Där ingår butiker, service, gym, kontor, bio, bibliotek, samlingslokaler 
mm. Även vård av lättare karaktär så som tandläkare, kiropraktor eller fotvård ingår i ändamålet. 
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verksamheter. Exploateringsgraden regleras till 30 % av fastighetsarean. Våningsantalet regleras 
till högst fyra våningar, vilket ger möjlighet att utveckla fastigheterna och förtäta centrum. 
 
Söder om Sölvesborgsvägen 
För fastigheterna söder om Sölvesborgsvägen medger detaljplanen ändamålen(BKHC1) 
”Bostäder, kontor, handel och samlingslokal”. Exploateringsgraden regleras till 30 % av 
fastighetsarean, vilket för de flesta fastigheterna innebär en utökad byggrätt. För fastigheterna 
längs med Sölvesborgsvägen och ”torget” regleras våningsantalet till högst tre våningar. Detta 
för att möjliggöra för en mer centrumlik bebyggelse. För fastigheten längst i söder, Mörrum 
12:32, medges endast två våningar, då den ligger längre ifrån Sölvesborgsvägen.  
 
Verksamheter och service 
Längs med Sölvesborgsvägen finns det ett antal handlare med butiker bl.a. inredning och 
tobaksbutik. Det finns även två frisörsalonger och en pizzeria, samtliga inom planområdet. Inom 
fastigheten 69:1 finns en förskola, Treklangen. Det finns idag stor förfrågan på nya förskolor 
inom Mörrum. 
 
Söder om planområdet finns två bensinstationer och i Mörrum som helhet finns ett flertal 
företag bland annat Södra Cell AB, Ifö sanitär AB, Södra skogsägarna, Coop, ICA, 
Västblekinge Miljö AB, Mörrums Gräv AB, Mörrums Finmekano AB och LJ Montage i 
Mörrum AB. Ortens arbetstillfällen domineras således av främst tillverkningsindustri och 
offentliga funktioner.  
Handeln i Mörrum har av tradition koncentrerats utmed Sölvesborgsvägen där den tidigaste 
lanthandeln öppnade redan år 1865. Idag finns ett relativt rikt utbud av service på orten. Strax 
öster om planområdet finns dagligvaruhandel med ett par större livsmedelsbutiker. I närhet av 
planområdet finns även service i form av bank, tandläkare, äldreboenden, gruppbostäder och 
skolor. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Inom planområdet föreslås verksamhetsändamålen centrum, vårdcentral, handel, kontor och 
förskola. Det är önskvärt med blandade funktioner för att skapa liv och rörelse i centrala 
Mörrum och framförallt längs med Sölvesborgsvägen som utgör centrumvägen. 
Längs med Sölvesborgsvägen vore det positivt med en högre våningshöjd i gatuplanet för att 
kunna erbjuda publika verksamheter och för att upprätthålla en stadsmässighet ut mot vägen. 
Genom att tänka på detta redan från början ges en mer flexibel användning av byggnaderna och 
våningsplanets höjd kan anpassas utifrån den verksamhet som ska utföras. Bottenvånings 
rumshöjd, räknat från överkant färdigt golv till underkant mellanbjälklagsstomme, bör därför 
vara minst 3,30 meter mot gata.  
 
Inom fastigheten Mörrum 73:8 ges möjlighet för ny förskola. Denna placeras med fördel med 
närhet till naturområdet i väst. 
 
Lek, rekreation och naturmiljö 
Det finns inga särskilt utpekade allmänna lekområden i form av lekplats med tillhörande 
redskap inom planområdet men Kungsparken som helhet ger möjlighet till lek och rekreation. 
Boulebanan i väster används flitigt och centralt i området finns en mötesplats med stensättning, 
bänkar och statyn Treklang. Norr om Gustavstorpsvägen, på fastigheten Mörrum 49:1, finns en 
mindre lekplats för de boende med bland annat en sandlåda. På fastigheten Mörrum 69:1 finns 
en förskola med utegård.  
 
Direkt väster om planområdet finns ett naturområde som används för rekreation. För att komma 
till området från centrum måste Kungsvägen och fastigheten Mörrum 73:8 korsas. Ca 400 meter 
sydost om Kungsparken finns Folkets park, som är en större folkpark som drivs av föreningen 
Mörrums folkets hus. Folkets park inhyser folkets hus med bio, bingo och dansevenemang. 
Parken står öppen för allmänheten under dagtid. Parken anlades runt 1900. 
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Mörrum präglas starkt av den naturmiljö som Mörrumsån och dess stränder utgör, vilket medför 
att trakten har goda möjligheter för friluftsliv och fritidsaktiviteter. I Mörrum finns ett rikt utbud 
med naturmark, främst längs med åns dalgång. I dess norra del finns ett större rekreations-
område med gångstigar genom det kuperade landskapet, ofta i nära anslutning till Mörrumsån. 
Vid åns södra dalgång finns ett mer flackt rekreationsområde, även det med en gångstig som 
sträcker sig över ån och genom bebyggelsen till norra dalgången. Utöver Mörrumsåns stränder 
är markerna mellan Norrevångsskolan och golfbanan ett större tätortsnära rekreationsområde. 

Föreslagen förändring och konsekvenser  

Den del av Kungsparken som ligger öster om gång- och cykelvägen planläggs som allmän plats, 
park. Hit kan boulebanan förläggas då Kungsparken exploateras. 
Inom planområdet föreslås inga allmänna lekområden. Det möjliggörs dock för en 
spontanidrottsplats i den södra delen av Kungsparken. Hit skulle även boulebana, skatebana, 
och utegym kunna lokaliseras. För att skapa trivsamma boendemiljöer bör det i utegårdarnas 
utformning ges möjlighet till uppförande av lekredskap eller lekmiljöer. Den del av 
naturområdet i väster som ligger inom planområdet skyddas genom planbestämmelse, se 
rubriken ”Natur och vegetation” på sidorna 12-13.  
 
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. Också 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. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Tillkommande bebyggelse ska vara tillgänglig, vilket säkerställs i bygglovskedet.  
 
Trygghet 
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 otrygga. 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. 
 
Skadegörelse inom parken, främst kvälls- och nattetid, har periodvis varit förekommande på 
markutrustning samt på träd. En gångtunnel finns i den sydöstra delen av planområdet som till 
och från utsätts för skadegörelse, främst i form av klotter.  
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

Blandade funktioner främjar rörelser under alla tider på dygnet vilket ökar trygghetskänslan och 
viljan att röra sig i området. Fler ögon på platsen skapar en social kontroll vilket kan motverka 
skadegörelse inom området.   
 
Gällande krav vad det gäller utrymningsvägar och räddningsfordons framkomlighet ska beaktas 
i bygglovsskedet. 
 
Barn och ungdomar 
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och barnens bästa är 
ständigt närvarande under planeringsarbetet då de är en förutsättning för god stads- och 
samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs också genom remissförfarandet 
under planprocessen. Nämnden för barn, ungdom och skola och gymnasienämnden får 
planhandlingar tillsända under samråds- och granskningstiden. 
 
Vägar och trafik 
Vägnät 
Tre vägar går genom 
planområdet: Kungsvägen (väg 
569), Gustavstorpsvägen (den 
östra delen) och 
Sölvesborgsvägen väg 606. I 
norr avgränsas planområdet av 
Skolvägen och 
Gustavstorpsvägen (väg 548) 
och i öster av Bolsvägen, se 
kartbild på nästa sida. Även 
Stationsvägen i söder gränsar 
till planområdet. Staten, genom 
Trafikverket, är väghållare för 
Kungsvägen, den västra delen 
av Gustavstorpsvägen, 
Sölvesborgsvägen och 
Stationsvägen (rödmarkerade i 
kartan på nästa sida). 
Kungsvägen består delvis av 
en samfällighet, Mörrum s:7, 
med ett flertal delägare. För den östra delen av Gustavstorpsvägen, Bolsvägen och Skolvägen är 
kommunen väghållare och huvudman (blåmarkerade i kartan till höger). Länsstyrelsen har, med 
stöd i Väglagen, beslutat om ett 12 meter bebyggelsefritt avstånd till de allmänna vägar där 
Trafikverket är väghållare. 
 
En trafikmätning på Bolsvägen mellan Gustavstorpsvägen och Sölvesborgsvägen visar att vägen 
trafikeras med i genomsnitt är 1437 fordon per dygn, vilket är mycket för en mindre gata. Redan 
idag är situationen i korsningen Bolsvägen/Sölvesborgsvägen därför ansträngd  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Inga nya vägar föreslås inom området. Kungsvägen och Sölvesborgsvägen i nord-sydlig 
riktning planläggs som allmän plats, genomfartsgata och Sölvesborgsvägen i öst-västlig riktning 
som allmän plats, huvudgata. Övriga vägar planläggs som allmän plats, lokalgata.  
 
Det bebyggelsefria avståndet på 12 meter mot statliga vägar regleras genom en prickmarkerad 
zon på plankartan. Utfartsförbud gäller mot dessa vägar, vilket regleras genom bestämmelse på 
plankartan. På torgytan öster om Stationsvägen ska en säkerhetszon på tre meter hållas fri från 
byggnader och parkerade fordon, vilket regleras inom användningen (TORG) ”Gångtrafik, 

Vägnätet i direkt anslutning till planområdet. 
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handel och publik verksamhet. Byggnad och parkering får inte anläggas inom säkerhetszonen 
på tre meter från körbanekant.” 

 
Från fastigheten Mörrum 73:8 kommer in- och utfart att anordnas mot Gustavstorpsvägen. 
En generell planbestämmelse reglerar att bebyggelse inte får placeras närmare övriga gator än 2 
meter.  
 
Ut- och infart till bebyggelsen i Kungsparken ska ske via Gustavstorpsvägen och vidare ut via 
Bolsvägen till den befintliga utfarten mot Sölvesborgsvägen öster om planområdet. Detta 
innebär att all trafik till och från området kommer att passera förskolan som ligger nordväst om 
korsningen Gustavstorpsvägen och Bolsvägen. Kungsparken föreslås bebyggas med ca 30 
lägenheter. Det ges även möjligheter för verksamheter i den tillkommande bebyggelsen och 
trafikmängden till denna är beroende på verksamhetens art. Om verksamheter etableras minskar 
andelen lägenheter. I den södra delen av Kungsparken medges endast byggnation för 
kontorsverksamhet. Den begränsade byggrätten ger inte möjlighet till några större lokaler och 
möjligheten att skapa parkering kommer att vara begränsande för verksamheten. Normalt 
beräknas varje hushåll generera 4-5 trafikrörelser per dygn. Med tanke på det centrala läget med 
närheten till service och kollektivtrafik beräknas trafikalstringen till 4 trafikrörelser per dygn. 
Detta innebär att trafiken på Gustavstorpsvägen och i korsningen Bolsvägen/Sölvesborgsvägen 
kan öka med drygt 140 trafikrörelser per dygn. På grund av den idag redan höga trafikmängden 
ska trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder utföras i samråd med Trafikverket. Exempel på 
sådana åtgärder kan till exempel vara sänkt hastighet. 
 
Gång- och cykelvägnät 
En gång- och cykelväg korsar Kungsparken i nord-sydlig riktning och korsar Sölvesborgsvägen 
i planskild korsning. Längs med Sölvesborgsvägen och Kungsvägen finns trottoarer. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Detaljplanens genomförande innebär inga större förändringar på omkringliggande gång- och 
cykelvägnät. Kommunen ser positivt på möjlighet att skapa cykelväg längs med 
Sölvesborgsvägen. Utrymme till detta finns inom befintligt vägområde, vilket även skulle bidra 
till den positiva effekten att vägområdets bredd minskades, något som bättre skulle motsvara 

Illustration av Kungsparken och den planerade torgytan söder om Sölvesborgsvägen från 
förslag till översiktsplan, 2030. (Onix). 
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den rådande hastigheten. Då Trafikverket är huvudman är detta bara ett önskemål från 
kommunens sida och regleras inte genom planbestämmelse. 
 
Norr om Sölvesborgsvägen planläggs gång- och cykelvägen som allmän gång- och cykelväg 
(GCMVÄG), och på den södra sidan som torg. För att möjliggöra att korsningen med 
Sölvesborgsvägen även fortsättningsvis kan vara planskild finns bestämmelse om detta på 
plankartan (tunnel) ”Gång- och cykeltunnel får finnas” men är inte tvingande. För att göra den 
planskilda korsningen säkrare kan sidorna öppnas upp. När ett torg skapas på den södra sidan av 
vägen kan det vara positivt om korsningen är i plan, då det skapar ett stadsrum som delas av alla 
trafikanter, se bild föregående sida, snarare än ett gaturum som bara är till för bilen. Torgets 
beläggning skulle kunna gå över vägen för att markera platsen och fungera som 
hastighetssänkande element. En säkerhetszon på tre meter från körbanekant längs med hela 
torget ska hållas fri från byggnader. 
 
Angöring och parkering 
Kungsparken nås idag med bil via Gustavstorpsvägen norr om parken. Till fastigheten Mörrum 
73:8 finns in- och utfart från såväl Gustavstorpsvägen i norr som från Kungsvägen i öster. På 
många av fastigheterna längs med Sölvesborgsvägen i öst-västlig riktning finns idag 
verksamheter av olika slag. Dessa fastigheter samt bostadsfastigheterna Mörrum 12:36, 70:1 
och 12:43 har idag in- och utfart mot Sölvesborgsvägen. 
 
Ett 30-tal allmänna parkeringar finns strax norr om planområdet, längs med Gustavstorpsvägen. 
Gällande riktlinjer i Karlshamns kommuns parkeringsnorm från 1984 anger 10 bilplatser per 
1000 m2

 våningsyta för bostäder, 20 bilplatser per 1000 m2
 våningsyta för kontorsverksamhet 

och 40 bilplatser per 1000 m2
 våningsyta för butiker. Möjlighet till samnyttjad parkering finns, 

se parkeringsnormen på nästa sida. 
  

 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Efter byggnation i Kungsparken kommer området fortsättningsvis att nås via Gustavstorpvägen 
för att undvika in- och utfart på Sölvesborgvägen och Kungsvägen. 
 
Parkering ska anordnas inom egen fastighet och får placeras på prickmark. Det är önskvärt att 
placera parkeringsplatser i den norra delen av planområdet i anslutning till Gustavstorpsvägen 
då in- och utfart till området sker från denna väg. Antalet parkeringsplatser som ska anordnas 
vid exploatering är beroende på hur området utformas, vilka ändamål som tillkommer samt hur 
många byggnader som tillkommer. Med tanke på områdets centrala läge kan man förutsätta att 
flertalet av de boende åker kollektivt vilket minskar bilberoendet och tillhörande parkeringsytor. 
Att parkeringsbehovet är uppfyllt är en förutsättning för att bygglov ska ges.  
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Kollektivtrafik 
Mörrum trafikeras av tre busslinjer med förbindelser mot Asarum, Karlshamns centrum, 
Sölvesborg, Olofström och vid vissa tider även Svängsta. Möjligheterna till arbetspendling till 
och från Mörrum bedöms som goda i och med närhet till väg E22 och järnvägsstationen. 
Närmaste busshållplats finns på Sölvesborgsvägen, strax söder om planområdet. Längs med 
Sölvesborgsvägen finns en befintlig busshållplats, som planläggs som (hpl) ”Hållplats med 
väderskydd får finnas”. 

Föreslagen förändring och konsekvenser  

Av säkerhetsskäl, med hänsyn till närheten till befintliga bensinstationer i söder, bör 
hållplatsläget flyttas. Längre österut svänger Sölvesborgsvägen vilket gör siktförhållandena 
problematiska och ett hållplatsläge här är inte lämpligt.  
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Längs med den östra sidan av Kungsvägen går huvudledningar för vatten (GJJ150) och 
spillvatten (S300). I den östra delen av planområdet finns en vattenledning (GJJ150).  
 
Fastigheterna Mörrum 73:8 och 73:6 har gemensam förbindelsepunkt på fastigheten Mörrum 
73:8. Avloppsledningarna till Mörrum 73:6 korsar fastigheten Mörrum 73:8, vilket påverkar 
byggrätten. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Befintliga ledningar längs Kungsvägen och i Kungsparkens östra del skyddas genom u-område, 
som innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. u-områdets 
bredd ska vara minst 4 meter med ledningen i mitten. Längs Kungsvägen varierar u-områdets 
bredd mellan 9-13 meter eftersom det delvis ligger inom det bebyggelsefria området från 
Kungsvägen. Om ledningarna inom u-område ska säkras med ledningsrätt krävs 
lantmäteriförrättning, vilken initieras och bekostas av ledningshavaren. 
 
De befintliga ledningarna som korsar fastigheten Mörrum 73:8 avses flyttas och läggas inom 
område markerat som prickad mark och u-område. Detta för att inte hindra framtida byggnation. 
För att kunna försörja den tillkommande bebyggelsen på Mörrum 73:8 måste nya, grövre 
ledningar anslutas till huvudledningarna längs med Kungsvägen. En ny förbindelsepunkt bör 
ordnas i samband med ovan nämnda förändringar för att inte försvåra en eventuell avstyckning 
av mangårdsbyggnaden på fastigheten Mörrum 73:8. Ansökan om nya servisanslutningar ska 
lämnas till VA-enheten. 
 
För att klara av att försörja den nya bebyggelsen på 73:8 med vatten och avlopp måste befintliga 
rör under Kungsvägen bytas till större dimension. Detta ska bekostas av exploatören, vilket 
regleras genom exploateringsavtal, se vidare sidan 24. 
 
Dagvatten 
Längs med Kungsvägen går huvudledningar för dagvatten, (D800). Dagvattenledningen ligger 
ca 13 meter från vägen. I parken finns vattenledning samt dag/dränledningar av serviskaraktär. 
Kungsparken utgör en lågpunkt i området dagvatten från områden runt om belastar parken. 
Marken är därför tidvis vattensjuk. Dagvatten från huvuddelen av planområdet omhändertas 
idag i det kommunala ledningssystemet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

För att Kungsparken ska kunna bebyggas behöver marknivån höjas och anpassas till 
omkringliggande vägars höjd. Planbestämmelsen (n1) ”Föreskriven höjd över nollplanet ska 
vara +15 - +16,5 meter”, reglerar detta.  
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För fastigheten Mörrum 73:8 bör dagvattnet tas omhand inom egen fastighet, vilket sker idag. 
Marken inom fastigheten ligger något högre än intilliggande vägar och den gröna utemiljön kan 
ta hand om mycket vatten. Till parkeringsytor mm vore det bra om det finns möjlighet att rena 
dagvattnet.  
 
Inom Kungsparken ska dagvattnet i möjligaste 
mån fördröjas innan det kopplas på det 
kommunala ledningssystemet. Då kravet på 
omhändertagande av dagvatten stärks för vart 
år och mängden dagvatten riskerar komma i allt 
intensivare perioder på grund av ett framtida 
förändrat klimat är det positivt om det inom 
Kungsparken skapas så stora ytor för 
fördröjning som möjligt. Vid genomförandet 
ska åtgärder för att minska periodvis höga 
dagvattenmängder till ledningssystemet iakttas. 
Åtgärder för dagvattenhantering kan anordnas 
inom fastigheterna på flera sätt. Till exempel 
kan genomsläppliga material som grus eller 
gräsarmering användas på parkeringsytor samt 
vegetationsbeklädda tak och väggar användas 
på byggnaderna. Träd, planteringar och övriga 
gröna ytor absorberar mycket vatten och har även 
ett rekreativt värde. Grönytor kan också gestaltas 
på sådant sätt att de tillåts svämma över vid 
häftiga regn. Om exploateringsgraden minskas i 
Kungsparken skulle ytan mellan byggnaderna 
kunna användas för en sådan lösning, se 
illustration tagen från plankartan på föregående 
sida. Öppna dagvattenstråk och vattenspeglar är en 
dåligt utnyttjad resurs som, rätt gestaltat, förskönar 
utemiljön. Dagvatten från allmänna ytor i planlagt 
område måste renas och anläggningar/åtgärder 
måste anmälas till kommunal miljönämnd. En 
dagvattenutredning för Kungsparken har upprättats av WSP, daterad 2015-09-30. I denna 
rekommenderas att avledningen av vatten från tak och mark sker ytligt till öppna diken och 
avvattningsstråk. Detta skapar en tröghet i systemet och vattnet stoppas upp. Dessa stråk och 
diken fungerar också som föroreningsfällor och är därför att rekommendera i anslutning till 
bland annat parkeringsplatser. Det ska noteras att det vid utredningstillfället var mycket torrt i 
markerna. 
 
Befintliga ledningar i väst skyddas genom u-område. De befintliga vattenledningarna samt 
dag/dränledningar av serviskaraktär inom Kungsparken avses flyttas vid exploatering.  
 
Avfall 
Soprum och köksinredningar bör planeras för sortering av avfall. Varje hushålls sopkärl hämtas 
och töms vid tomtgräns genom kommunens försorg, i normalfallet varannan vecka. Planområdet 
ingår i hämtningsområde för hushållsavfall.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Vid exploatering av området ska uppsamlingsutrymme för avfall anpassas och utrustas för 
källsortering och omhändertagande av avfall enligt kommunens råd och anvisningar. Miljöhus 
bör placeras i direkt anslutning till väg eller vändplats anslutning så att de är lättåtkomliga med 
sopbil.  
 

Om endast två hus byggs i den norra delen av 
Kungsparken kan ytan mellan husen användas 
till ett fördröjningsmagasin. Ytan skulle kunna 
bestå av klippt gräsmatta som tillåts 
översvämmas vid häftiga regn.  

Öppet dike. Bild från Sweden Water Research. 
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Värme  
Planområdet ligger inom område med framdragen fjärrvärme. Fjärrvärmeledningarna ligger i 
torg och gatumark. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Möjlighet finns för den tillkommande bebyggelsen att ansluta fjärrvärmenätet. Planen föreslår 
ingen exploatering som medför förändringar i det befintliga nätet. 
 
El, tele och bredband 
Elförsörjning finns utbyggd i området och ägs av E.ON. Högspänningsledning 10 kV och 
lågspänningsledning 0,4 kV (matarkablar) finns i Kungsvägen och Sölvesborgsvägen. I parken 
finns en lågspänningsledning, 0,4 kV (serviskablar) och lågspänningsledning, 0,4 kV 
(matarkablar). 
 
TeliaSonera Skanova Access är huvudman för teleanläggningar och möjlighet till 
bredbandskoppling finns. Ledningar finns bland annat i Gustavstorpsvägen. Svenska stadsnät 
har fiber och kanalisation i området norr om Gustavstorpsvägen. 
 
Karlshamns Energi har kanalisation och fiber från Stationsvägen över torget in på fastigheten 
Mörrum 73:4 längs med gång- och cykelvägen. I den norra delen av Kungsparken fortsätter 
ledningarna västerut och avslutas i brunn placerad i nordvästra hörnet. Från brunn går 
ledningarna vidare norrut in på fastigheten Mörrum 49:1. Det finns även kanalisation och fiber i 
västra sidan av Kungsvägen som senare sneddar in i västra delen av Kungsparken samt vidare 
längs västra kanten av fastighet Mörrum 49:1. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Området ansluts till befintligt elnät som ägs av E.ON. En ny nätstation krävs för att 
tillkommande bebyggelse ska kunna kopplas på. Lämplig placering är i den nordvästra delen av 
planområdet med tanke på framtida kablifieringar med denna station som utgångspunkt och 
vidare västerut. Ett E-område, på 6x6 meter, har satts ut på plankartan där marken ska vara 
tillgänglig för elektriska anläggningar (E). Avståndet från transformatorbyggnad till brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag ska uppgå till minst fem meter. Område ska vara fritt från 
hinder som kan försvåra normalt underhåll. Det är möjligt att kunna ta sig till nätstationen med 
tungt fordon då området ligger i direkt anslutning till Gustavstorpsvägen. 
 
Fjärrvärmeledningarna ligger i gatumark och inga förändringar föreslås där. På 
Gustavstorpsvägen föreslås en vändplan som går ut över den punkt där i nordvästra hörnet av 
Kungsparken där Karlshamns energi har en brunn. 
 
I de fall ledningar måste flyttas till följd av exploatering ska exploatören stå för kostnaden, se 
även rubriken ”Ansvarsfördelning och huvudmannaskap” nedan.  
 
 

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

Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen. 
 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Kommunen är huvudman för allmänna vatten- och 
avloppsledningar och svarar för drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. 
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Kommunen ansvarar för tillhandahållande av anslutningspunkt för vatten- och 
avloppsledningar. 
 
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. Fastighetsägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av 
ledningsdragning inom den egna fastigheten. E.ON är huvudman för allmänna elledningar och 
Karlshamns energi är huvudman för fjärrvärmeledningar. Telia Sonera AB är huvudman för 
teleanläggningar.  
 
Avtal 
Planavtal har upprättats med Karlshamnsbostäder AB som bekostar del av detaljplanen.  
Exploateringsavtal ska tecknas med VA-enheten och exploatören ska stå för eventuella 
kostnader för utredningar och flytt av VA-anläggningar. 
 
 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning, rättigheter etc. 
 
Påverkan på fastigheter inom planområdet 
 
Del av Mörrum 73:8 – Karlshamnsbostäder AB (KABO) 

 

Planbestämmelser: 
Bostadsändamål och förskola 
Genomfart 
Exploateringsgrad 20 % 
Två våningar 
Passage 
12 m bebyggelsefritt avstånd mot väg 
Utfartsförbud mot Sölvesborgsvägen och del av 
Gustavstorpsvägen 
 
Utredningskrav: 
Geoteknisk undersökning 
 

Fastigheten ligger idag till största delen utanför detaljplanelagt område. En del av fastigheten 
ingår i detaljplanerna C22 och C19 och är där planlagd som gatumark. För denna del av 
fastigheten finns idag servitut och den planläggs som allmän plats, genomfart. Inlösen av 
mark på begäran av antingen kommunen eller fastighetsägaren är möjlig, vilket i sin tur kan 
resultera i ersättningar. 
 
Mangårdsbyggnaden i den nordöstra delen av fastigheten kan komma att styckas av enligt 
föreslagen fastighetsgräns på planillustrationen. För byggnaderna inom denna del finns 
planbestämmelse om rivningsförbud, vilket kan ge fastighetsägaren rätt till ersättning. 
 
Förbindelsepunkten för vatten och avlopp till fastigheterna Mörrum 73:8 och 73:6 ligger idag 
inom tomtplats för mangårdsbyggnaden. En ny förbindelsepunkt bör skapas utanför 
tomtplatsen inför en eventuell avstyckning. Befintliga VA-ledningar till Mörrum 73:6 korsar 
Mörrum 73:8, och måste flyttas. Kostnaderna för nya VA-ledningar ska regleras i avtal 
mellan kommunen, KABO och fastighetsägaren till Mörrum 73:6. Eventuell 
ledningsrätt/servitut för de flyttade ledningarna kan komma att belasta Mörrum 73:8.  
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Mörrum 73:6 – privat fastighetsägare 

 

Planbestämmelser: 
Bostadsändamål 
Exploateringsgrad 20 %  
En våning 
12 m bebyggelsefri zon mot väg 
Utfartsförbud norra delen 
 

Befintlig bebyggelse utgör idag drygt 5,5 % av fastigheten.  
 
VA-ledningar och jordvärmeslingor till fastigheten ligger idag på fastigheten Mörrum 73:8. 
Dessa måste flyttas och kostnaderna för nya VA-ledningar ska regleras i avtal mellan 
kommunen, KABO och fastighetsägaren till Mörrum 73:6. Fastighetsägaren till Mörrum 73:6 
bör ansöka om ledningsrätt/servitut för ledningarnas nya dragning. Kostnaden för 
fastighetsreglering regleras i avtal mellan KABO och den privata fastighetsägaren till 
Mörrum 73:6.  
 
Mörrum 10:33 – privat fastighetsägare 

 

Planbestämmelser: 
Bostadsändamål, 
20 % exploateringsgrad 
En våning 
12 m bebyggelsefri zon 
mot vägen 
 

 

Befintlig bebyggelse utgör idag ca 5,5 % av fastigheten. Inga fastighetsrättsliga åtgärder 
föreslås. 
 
Mörrum 49:1 och 69:1 – ägs av Karlshamnsbostäder AB 

 

Planbestämmelser: 
Bostads-, kontors- och handelsändamål samt 
förskola 
Exploateringsgrad 30 % 
Högst fyra våningar 
12 m bebyggelsefri zon och u- område mot 
Kungsvägen 
 

För fastigheterna gäller detaljplan C22, med starkt begränsade byggrätter. Fastigheten 
Mörrum 49:1 är idag bebyggd till 20 %, medan Mörrum 69:1 är bebyggd till 30 %. Detta 
innebär att planförslaget ger utökad byggrätt för Mörrum 49:1. Planförslaget möjliggör även 
för en extra våning inom båda fastigheterna. Parkering måste dock tillgodoses inom 
fastigheten. 
 
Tillkommande bebyggelse i Kungsparken innebär en ökad trafik på Gustavstorpsvägen söder 
om fastigheterna. Detta är något som bör beaktas med tanke på den förskola som finns inom 
fastigheten Mörrum 69:1. Då planförslaget medger bebyggelse i upp till fyra våningar i 
Kungsparken kan siktlinjer och insyn förändras. Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 
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Mörrum 73:4 – Fastighetsägare Karlshamns kommun 

 

Planbestämmelser: 
Bostads- och centrumändamål och vårdcentral 
samt kontor och spontanidrottsplats. 
Huvudgata och torg 
Exploateringsgrad 30 % 
Två till fyra våningar i norr, högst en våning i 
söder 
12 m byggnadsfri zon mot vägen 
 
Utredningskrav: 
Geoteknisk undersökning 
Miljöteknisk markundersökning 
Dagvattenutredning 

Gällande detaljplan anger allmänt ändamål park och gata. 
 
Fastighetsbildning kan komma att krävas, vilket initieras och bekostas av exploatören. 
 
Mörrum 10:29 och 10:12 – privata fastighetsägare 

 

Planbestämmelser: 
Bostads- och centrumändamål samt vårdcentral 
Exploateringsgrad 30 % 
Högst fyra våningar 
12 m bebyggelsefri zon mot Sölvesborgsvägen 
u-område vid den västra fastighetsgränsen till 
Mörrum 10:29 
 

Gällande detaljplan, C19, medger bostads och handelsändamål i två våningar, men begränsar 
byggrättens utbredning kraftigt genom prickad mark. Fastigheten 10:29 är bebyggd till 15 % 
medan fastigheten 10:12 är bebyggd till 17 %. Befintlig bebyggelse stämmer inte överens 
med gällande detaljplan. Planförslaget bekräftar rådande förhållanden och ger möjlighet att 
utveckla fastigheterna såväl i användning som i byggrätt.  
 
Fastigheten Mörrum 10:29 berörs i sin västra del av u-område och prickad mark för befintlig 
vattenledning. 
 
Tillkommande bebyggelse i Kungsparken innebär en ökad trafik på Gustavstorpsvägen norr 
om fastigheterna och i korsningen Bolsvägen/Sölvesborgsvägen öster om och i direkt 
anslutning till fastigheten Mörrum 10:12. 
 
Då planförslaget medger bebyggelse i upp till fyra våningar i Kungsparken och på 
fastigheterna Mörrum 49:1 och 69:1 kan siktlinjer och insyn förändras. Marken direkt väster 
om Mörrum 10:29 planläggs som kvartersmark för bostads- och centrumändamål samt 
vårdcentral. 
 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 
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Mörrum 12:43, 12:13 och 12:28 – privata fastighetsägare 

 

Planbestämmelser: 
Bostads- kontors- och handelsändamål 
Exploateringsgrad 30 % 
Högst två våningar 
12 meter byggnadsfri zon, eller till befintlig 
byggnad mot Sölvesborgsvägen  
u-område 
Prickad mark  
 

Gällande detaljplan, C1, medger bostadsändamål i två våningar. Planförslaget innebär att de 
verksamheter som finns på dessa fastigheter bekräftas och ges möjlighet att utvecklas. 
Fastigheten Mörrum 12:43 är idag bebyggd till 14 %, medan Mörrum 12:13 och 12:28 är 
bebyggda till 22 %.  
 
Tillkommande bebyggelse i Kungsparken innebär en viss ökning i trafikmängden i 
korsningen Bolsvägen/Sölvesborgsvägen mitt för fastigheten Mörrum 12:43. 
 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 
 
Mörrum 12:29 – privat fastighetsägare 

 

Planbestämmelser: 
Bostads- kontors- och handelsändamål 
u-område  
Prickad mark 
 

För fastigheten gäller två detaljplaner, C1 och C19. Genom att ta med aktuell del av 
fastigheten kan detaljplanen C19 ersättas i sin helhet. För övrig del av fastigheten, utanför nu 
aktuellt planområde, fortsätter detaljplan C1 att gälla.  
 
Inom aktuell del av fastigheten finns en planbestämmelse (u) som innebär att marken ska vara 
tillgänglig för underjordiska ledningar. För resten av området gäller att marken inte får 
bebyggas. Aktuell del av fastigheten ges samma planbestämmelser som i C19. 
 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 
 
Mörrum 70:1 och 12:36 – ägs av Karlshamnsbostäder AB 

 

Planbestämmelser: 
Bostads- kontors- och handelsändamål 
Exploateringsgrad 30 % 
Högst tre våningar 
Byggnadsfri zon samt u-område till befintlig 
byggnad mot Sölvesborgsvägen  
 

Gällande detaljplan, C19, medger bostads- och handelsändamål i två våningar. Bebyggelsen 
regleras genom u-område mot Sölvesborgsvägen och prickad mark i sydost. Föreslagna 
ändamål ger möjlighet att utveckla fastigheten och bekräftar den befintliga tredje våningen. 
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Fastigheten Mörrum 70:1 är bebyggd till 20 % och Mörrum 12:36 till 29 %. Byggnaden på 
Mörrum 12:36 går in över fastighetsgräns till 12:36. Av denna anledning, samt att de båda 
fastigheterna har samma ägare, bör de båda fastigheterna slås samman genom 
lantmäteriförrättning, vilken bekostas av fastighetsägaren. 
 
På fastigheten 70:1 finns ett avtalsservitut om väg. Detta berörs inte av planförslaget. 
 
Det område som i detaljplan C19 markerats som u-område föreslås ligga kvar som u- område. 
 
Mörrum 12:32 – privat fastighetsägare 

 

Planbestämmelser: 
Bostads- kontors- och handelsändamål 
Exploateringsgrad 30 % 
Högst två våningar 
6,8 m byggnadsfri zon samt u-område mot 
Stationsvägen 
 

För fastigheten gäller två detaljplaner, C19 och C25. C25 berör endast den sydvästra hörnan 
som är planlagd som allmän platsmark, gata. Då detaljplanen inte blivit genomförd i denna 
del och den idag används som trädgård föreslås att hela fastigheten planläggs som 
kvartersmark. 
 
Detaljplan C19 medger bostads- och handelsändamål. Bebyggelsen regleras genom u-område 
mot Stationsvägen och prickad mark i sydost. Föreslagna ändamål ger möjlighet att utveckla 
fastigheten.  
 
Fastigheten är bebyggd till stor del, 29 %. Angiven exploateringsgrad i planförslaget 
möjliggör inte någon vidare utbyggnad. 
 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 
 
Samfällighet s:7 – privata fastighetsägare i samfälld väg 

 

Planbestämmelser: 
Genomfart 
Huvudgata 
Lokalgata 
Torg 
 

Samfälligheten/gemensamhetsanläggningen innehåller vägområde i Kungsvägen, 
Sölvesborgsvägen och Gustavstorpsvägen. Dessa delar är redan idag planlagda som allmän 
platsmark, gata, i detaljplanerna C19, C22. Del av samfälligheten planläggs som allmän plats 
torg. Ledningsrätt finns för fjärrvärme, telekablar och starkström.  
 
Inlösen av mark på begäran av antingen kommunen eller någon av fastighetsägarna är möjlig, 
vilket i sin tur kan resultera i ersättningar.  
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Mörrum 57:1 – ägs av Karlshamns kommun 

 

Planbestämmelser: 
Lokalgata 

En mindre del av fastigheten ingår i planområdet som en del av Bolsvägen. Fastigheten 
gränsar också till planområdets norra gräns där den innehåller vägområdet för Skolvägen. 
Båda dessa vägar är redan idag planlagda som allmän platsmark, gata, i detaljplan C22. Inga 
fastighetsrättsliga förändringar föreslås.  
 
Mörrum 76:1 – ägs av Karlshamns kommun 

 

Planbestämmelser: 
Genomfart 

En mindre del av fastigheten ingår i planområdet som del av Kungsvägen. Fastigheten är 
redan idag planlagd som allmän platsmark, gata, i detaljplan C22. Inga fastighetsrättsliga 
förändringar föreslås.  

Påverkan på omkringliggande fastigheter 

 
Mörrum 22:24, 22:21 och 44:2 – privata fastighetsägare 

 
 

Planförslaget kan ge upphov till något högre 
trafikmängder i korsningen 
Gustavstorpsvägen/Kungsvägen. En ökad 
våning på bebyggelsen inom Mörrum 49:1 
kan ge ökad insyn, men avståndet (35 m) 
mellan byggnaderna emotsäger detta. I övrigt 
ingen påverkan.  
 

 
Mörrum 57:20 – ägs av Karlshamns kommun 

 

Planförslaget medger högre bebyggelse på 
Mörrum 49:1 och 69:1 i söder. Detta anses 
inte medföra någon påverkan på fastigheten.  
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Mörrum 57:16-17, 92:1 och 58:1 – privata fastighetsägare 

 
 

Planförslaget kan medföra högre 
trafikmängd på Bolsvägen, då främst den 
södra delen av vägen och i 
anslutningspunkten till Sölvesborgsvägen. 
Trafikmängden bedöms inte bli så stor att 
bullernivåerna påverkas. Då planförslaget 
medger bebyggelse i upp till fyra våningar på 
fastigheten 69:1 kan siktlinjer och insyn 
förändras. 

 
Mörrum 12:17, 12:84, 12:20, 12:65, 12:45, 12:46 och 12:49 

 
 

Detaljplaneförslaget bekräftar befintlig 
bebyggelse och medger byggrätt närmare 
fastighetsgräns än tidigare. Detta kan ge 
förändrade insynsförhållanden. I övrigt inga 
förändringar. 
 

Mörrum 73:4, 73:5, 10:30 och 2:11– privata fastighetsägare 

 
 

Föreslagen bebyggelse innebär inte någon 
påverkan på verksamheten (bensinstation) på 
fastigheterna Mörrum 73:5 eller 10:30. Se 
vidare i riskanalysen. Erforderligt 
skyddsavstånd finns mellan station och 
bebyggelse. 
 

 
Mörrum 10:98, 10:102 och 76:1 – privata fastighetsägare 

 

Då planförslaget medger en högre 
exploateringsgrad på fastigheten 10:33 kan 
siktlinjer och insyn förändras. 

  
 
Servitut 
Rätten till underjordiska ledningar inom området kan behöva säkras genom ledningsrätt/servitut, 
vilket sker genom lantmäteriförrättning. Befintliga servitut inom vägar och fastigheter kommer 
inte att påverkas. 
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Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen bekostas av kommunstyrelsen för kommunal mark 
och Karlshamnsbostäder AB. För 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. Kostnader för flytt av boulebana och konstverk kommer att regleras i kommande 
exploateringsavtal. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd 
(byggnation etc) initierad av exploatören bekostas av densamme.  
Avstyckning som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att föranleda 
anslutningskostnader för el och VA m.m. För dessa kostnader ansvarar exploatören. 
Lantmäteriförrättning för ledningsrätt initieras av ledningshavaren som också står för eventuella 
ersättningar till belastade fastigheter. 
 
Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den enskilde 
exploatören. 
 
 

Resurshushållning 
Planen utnyttjar befintlig infrastruktur och ger utökat underlag för bostäder, kontor och handel i 
centrala Mörrum. Möjlighet finns att ansluta VA, bredband, tele, el och fjärrvärme. Om 
detaljplanen genomförs medför den att fler kan få tillgång till bostäder samt kontor och 
handelslokaler i centrala Mörrum. En god boendemiljö erbjuds inom planområdet med ett 
centralt läge där tillgången på service och skolor på lokal nivå är tillfredställande och 
kollektivtrafiken är väl utbyggd. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas och därmed medverkar 
detaljplanen i hög grad till skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle, vilket tillgodoser ett 
väsentligt samhällsintresse.  
 
 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av planarkitekt Nina Malo och landskapsarkitekt Anna 
Terning, stadsmiljöavdelningen, i samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän. 
 
 
Karlshamn, den 17 december 2015 
 
 
 
Anna Terning     Emina Kovacic 
Landskapsarkitekt   Stadsarkitekt 

-�46�-



 

2015-12-17  

Dnr :  2013/3171  

An tagandehand l ing  

 

Granskn ingsut lå tande  •   De ta l j p lan  fö r  Mör rum 73:4  och  73 :8  m. f l . ,  Mör rum-E l leho lm 1

 
 

 
 
Detaljplan för fastigheterna Mörrum 73:4 och 73:8 
m.fl. (Mörrums centrum), Mörrum-Elleholm, Karls-
hamns kommun, Blekinge län 

 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Granskningsförfarandet 
Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under perioden 16 november – 11 de-
cember 2015. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning på Stadsmiljöavdelningen, 
Rådhuset i Karlshamn samt på biblioteket i Mörrum. Delar av granskningsmaterialet har 
även presenterats på Karlshamns kommuns hemsida, under adressen:  
www.karlshamn.se/planer.  
 
Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla torsdagen den 12 november 
2015 och infördes i ortstidningarna lördagen den 14 november 2015. Kopia på kungörelse 
samt samrådshandlingar sändes 12 november 2015 till Länsstyrelsen i Blekinge län. Till de 
som lämnat synpunkter i tidigare samrådsskeden och övriga berörda enligt upprättad sänd-
lista sändes samrådsbrev och planhandlingar. Till övriga sakägare enligt fastighetsförteck-
ning daterad den 28 oktober 2015 samt berörda hyresgäster sändes samrådsbrev. 
 

Synpunkter före granskningen 
Yttranden inkomna i samband med tidigare samråd finns refererade och kommenterade i av 
byggnadsnämnden godkänd samrådsredogörelse1 och 2, daterade den 25 mars 2015 och 12 
oktober 2015.  
 

Inkomna yttranden under granskningstiden 
I samband med granskningen inkom totalt 22 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och 
kommentarer ges med kursiv text. Yttranden finns tillgängliga på stadsmiljöavdelningen. 
 
Myndigheter och organisationer
1. Länsstyrelsen i Blekinge län         synpunkter 
2. Kommunstyrelsen             synpunkter 
3. Tekniska nämnden            synpunkter 
4. Försvarsmakten             inget att erinra 
5. Västblekinge Miljö AB           synpunkter 
6. Lantmäterimyndigheten           synpunkter 
7. Trafikverket              synpunkter 
8. Skogsstyrelsen              inget att erinra 
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9. Socialnämnden              inget att erinra 
10. Omsorgsnämnden             inget att erinra 
11. E.ON Elnät Sverige AB           inget att erinra 
12. Blekinge museum             synpunkter 
13. TeliaSonera Skanova Access AB        synpunkter  
14. Räddningstjänsten Västra Blekinge       synpunkter 
15. Polismyndigheten             inget att erinra 
16. Miljöförbundet  Blekinge Väst         synpunkter 

 
Enskilda 
17. Nils Eric Olsson             inget att erinra 
18. Sahra Sakhizada             inget att erinra 
19. Elaine Forssman             inget att erinra 
20. Kennerth Johansson            synpunkter 
21. Alf-Erik Eriksson             synpunkter 
22. Helén Karlsson              inget att erinra 
23. Moveus fastigheter/Marco Gustavsson      synpunkter

 
 

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och 
företag 
 
1. Länsstyrelsen i Blekinge län (yttrande inkom den 30 maj 2011) 
Länsstyrelsens synpunkter 
Förslaget bedöms vara i enlighet med kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030.  
 

Kommentar: Noteras. 
 
Riksintressen  
Den östra delen av planområdet ligger inom riksintresseområde för kust och skärgård enligt 
miljöbalken (MB) 4:2. Den sydöstra delen av planområdet ingår i riksintresse för kultur-
miljö-vård, K5 Mörrum, enligt MB 3:6. Förslaget bedöms vara förenligt med riksintressena.  
 

Kommentar: Noteras. 
 
Hälsa och säkerhet  
De nya bostäderna i Kungsparken planeras ca 40 meter från bensinstationsbyggnaden.  
En riskanalys har tagits fram som beskriver de säkerhetsrisker bensinstationen utgör för pla-
nom-rådet (brand, explosion) samt lämpliga riskreducerande åtgärder. Slutsatsen är att av-
ståndet 30 meter mellan bensinstationens lossningsplats och närmsta byggnad är tillräckligt 
enligt riktvärden från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Riskanalysen 
innehåller även en analys över övriga störningar som lukt, luftföroreningar och störande ljus-
källor.  
 
Trafikbuller  
Kommunen har genomfört beräkningar av vägtrafikbuller för Gustavsborgsvägen, Kungsvä-
gen och Sölvesborgsvägen, dels med dagens trafikmängder dels utifrån beräknade trafik-
mängder 20 år fram i tiden. Beräkningarna som redovisas i planbeskrivningen har gjorts så att 
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de visar inom vilka avstånd fån vägmitt som gällande riktvärden för ekvivalentnivåer över-
skrids om 20 år. Länsstyrelsen ser mycket positivt på att planförslaget inte tillåter ny bostads-
bebyggelse inom detta avstånd, och att kommunen ej planerar för avsteg från riktvärdena. 
Vad länsstyrelsen kan utläsa av bullerutredningen överskrids dock riktvärdet för maximal 
ljudnivå 70 dBA vid samtliga redovisade avstånd från vägmitt, där det ekvivalenta riktvärdet 
55 dBA uppfylls. Det redovisas inte heller några åtgärder för att uppfylla maxvärdena för tra-
fikbuller. Se även Trafikverkets yttrande, bilaga I. Placering och utformning av bostadshus 
och uteplatser måste göras utifrån att även riktvärdena för maximal ljudnivå uppfylls.  
 

Kommentar: Riktlinjerna anger att 70 dBA maximalnivå inte ska överstigas vid ute-
plats i anslutning till bostad. Det är i dagsläget inte fastställt var respektive ute-
plats till den föreslagna bebyggelsen kommer att ordnas. För att klara angivna 
maximalvärden kan uteplatserna som alternativ läggas på ett längre avstånd från 
vägarna. Ljudnivån kan även sänkas med uppförande av plank i anslutning till ute-
platsen. Detta skulle även ha en avskärmande effekt rent visuellt, vilket ofta är 
önskvärt. I det fall byggnader uppförs i söder mot Sölvesborgsvägen kommer dessa 
att fungera avskärmande och bullernivåer över riktlinjerna kommer inte att upp-
komma. Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående förslag på lösning för 
att sänka den maximala ljudnivån vid uteplatser.  

 
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, miljökvalitetsnor-
mer, strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.  

 
Kommentar: Noteras 

 
2. Kommunstyrelsen (yttrande inkom den 17 december 2015) 
Kommunstyrelsen beslutade att anta nedanstående yttrande med följande tillägg: 
”Att det kulturhistoriska värdet på Riksdagsmannagårdens mangårdsbyggnad ska beaktas i 
detaljplanen.” 
 
Yttrande 
Detaljplaneförslaget innebär möjligheter till förtätning. Förtätning är ett av de åtta ledord som 
utgör grunden för den utveckling som presenteras i översiktsplanen. Planförslaget innebär 
möjligheter till nya bostäder och verksamheter i centralt läge där man nyttjar befintlig infra-
struktur m.m. 
 
Planbeskrivningen beskriver vilka avtal som behöver tecknas i samband med genomförande 
av detaljplanen. Kostnader som uppkommer på grund av exploateringen, t.ex. för flytt av led-
ningar, ska bekostas av exploatören.  
 
Det framgår av planbeskrivningen att marknivån i Kungsparken behöver höjas för att anpas-
sas till omkringliggande vägars höjd. Vid exploatering av området är det viktigt att hänsyn tas 
till geotekniska och hydrologiska förhållanden i samband med utfyllnader och grundläggning. 
 

Kommentar: Plankartan kompletteras med skyddsbestämmelse om att mangårdsbyggnad 
och tillhörande förrådsbyggnad inte får rivas. Även varsamhetsbestämmelse som begrän-
sar material och färg på fasader, tak och fönster införs i syfte att bevara det kulturhisto-
riska värdet.  
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I den översiktliga geotekniska utredning som tagits fram under planarbetet står det tydligt 
att geotekniker bör vara delaktig i det fortsatta arbetet bland annat för att bevaka höjd-
sättning av området, som kommer att få betydelse för grundläggningsförutsättningarna. 

 
3. Tekniska nämnden (yttrande inkom den 8 december 2015) 
Gatuenheten, trafikenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra. 
 
VA-enheten 
Exploateringen som avses kommer att ha en viss påverkan på dagvattensituationen i 
andra områden än det aktuella planområdet, då vi kan se att vissa områden nedströms 
blir högre belastade med en ökad risk för källaröversvämning som följd. Detta blir 
tydligare när hänsyn tas till klimatförändringar. 
 
Det är därför viktigt att den fördröjning som beskrivs i dagvattenutredningen kommer 
till stånd så att dagvatten inte tillförs dagvattensystemet mer än i marginellt högre takt 
än idag. 
 

Kommentar: Dagvattenutredning togs fram för att visa planerad bebyggelses på-
verkan på dagvattensystemet och möjligheter att minska dessa. 

 
4. Försvarsmakten (yttrande inkom den 16 november 2015) 
Inget att erinra. 

 
Kommentar: Noteras. 

 
5. Västblekinge Miljö AB (yttrande inkom den 17 november 2015) 
Formuleringen ”I Karlshamns kommun ska alla ha sophantering med kärl” är felaktig, det 
finns inget krav på att avfallshanteringen ska ske med kärl. Exempel på andra insamlingsme-
toder är containerinsamling eller insamling i markbehållare. All insamling av hushållsavfall i 
Sverige omfattas av det kommunala monopolet. 
 

Kommentar: Texten om sophantering i planbeskrivningen ändras. 
 
I den fortsatta planeringen är det viktigt att tillgängligheten till de olika avfallsutrymmena be-
aktas, särskilt viktigt är det att tillräckliga kurvradier och vändplaner planeras. På illustrat-
ionen på plankartan saknas möjligheten att kunna hämta avfall från byggnaderna som ligger 
på fastigheten Mörrum 73:8. Allt avfall får i nuvarande utformning transporteras av de bo-
ende till en central punkt för insamling. På de två byggnader som planeras längs Gus-
tavstorpsvägen på Mörrum 73:4 är tillgängligheten för renhållningsfordon oklar då det finns 
parkeringsplatser mellan vägen och byggnaderna. 
 

Kommentar: Illustrationerna är inte juridiskt bindande, men ska ge en bild av hur områ-
det kan gestaltas. Möjligheten för renhållningsfordon att vända måste finnas och kommer 
att beaktas i bygglovsskedet. På illustrationen har komplementbyggnader på fastigheten 
Mörrum 73:8 inte ritats in. Illustrationen kompletteras med en komplementbyggnad för att 
visa var den skulle kunna placeras tillgängligt för renhållningsfordon. 
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6. Lantmäterimyndigheten (yttrande inkom den 26 november 2015) 
Organisatoriska frågor: 
Om eventuella ledningar inom kvartersmark på Mörrum 73:8, 73:6 och 10:33 ska säkras med 
ledningsrätt krävs att u-områden läggs ut. 
 
Det ser ut att finnas en egenskapsgräns mellan Mörrum 12:28 och 70:1. O u-område ska gälla 
för del av fastigheterna Mörrum 70:1 och 12:36 måste beteckningen u sättas även där. 
 

Kommentar: Egenskapsgränsen mellan fastigheterna Mörrum 12:28 och 70:1 markerar 
att u-område inte gäller för den södra delen, det vill säga för fastigheterna Mörrum 70:1, 
12:36 och 12:32. Där har de underjordiska ledningarna flyttats ut i gatan. 

 
Bestämmelsen u vid Mörrum 12:43 har hamnat på en egenskapsgräns vilket gör det något 
otydligt vilket område bestämmelsen gäller för. 
 

Kommentar: u-beteckningen flyttas. 
 
Fastighetsrättsliga frågor: 
På sidan 32 anges ”Fastighetsreglering som innebär att ytterligare fastigheter bildas...” Ordet 
fastighetsreglering ska bytas ut mot avstyckning. Genom åtgärden avstyckning bildas nya fas-
tigheter. Fastighetsreglering innebär endast marköverföring mellan redan befintliga fastig-
heter. 
 

Kommentar: Planbeskrivningen ändras enligt ovan. 
 
Tekniska frågor: 
Hänvisar till tidigare samrådsyttrande: Beteckningen hpl ligger under rubriken ”utformning 
av kvartersmark” i plankartan. Är tanken att området som är reserverat för hållplats ska 
ingå i allmän plats bör den beteckningen flyttas och läggas under rubrik för allmänna plat-
ser. 
 

Kommentar: Syftet med bestämmelsen är inte att hållplatsens väderskydd ska ingå i all-
män plats, därför ligger beteckningen kvar under rubriken ”Utformning av kvarters-
mark”. 

 
7. Trafikverket (yttrande inkom den 30 november 2015) 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Trafikverket har 
tidigare yttrat sig i samrådsskedet (2015-04-29, TRV 2015/25808) samt vid tidigare samråd 
(TRV 2014/28915). 
 
Enligt detaljplanen ska en torgyta för gångtrafik, handel och publik verksamhet anordnas vid 
korsningen mellan väg 606 och väg 553. I samrådsskedet påpekade Trafikverket att det är 
otydligt huruvida parkering medges på torget samt att planen måste tillgodose en säkerhets-
zon om 3 meter från vägkant längs väg 606 och 553. Enligt kommunen används platsen för 
parkering idag. Plankartan har kompletterats med utfartsförbud runt torget, med undantag för 
befintlig anslutning till väg 553 i sydväst som reglerar all in- och utfartstrafik. Inom säker-
hetszonen får det inte förekomma några fasta oeftergivliga byggnader eller föremål, som t ex 
parkerade bilar. Trafikverket anser att detaljplanen måste säkerställa att marken 3 meter från 
vägkant till berörda vägar inte kan nyttjas för parkering eller byggnation.  
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Kommentar: Bestämmelse om att byggnad inte får uppföras inom tre meter från väg finns. 
Plankartan förtydligas med att även parkeringsförbud gäller inom detta område. 

 
Trafikverket ser positivt på att detaljplanen har kompletterats med utfartsförbud. Vad gäller 
den delen av Sölvesborgsvägen som har parkering för befintliga verksamheter vill Trafikver-
ket påtala att parkering måste anordnas så att fordon kan vända inom den egna fastigheten 
och inte backa ut på väg 606 eller gångbanan längs vägen, vilket bör säkerställas i planen. 
 

Kommentar: Planen bekräftar endast befintliga förhållanden i denna del. Inga föränd-
ringar föreslås.  

 
Kommunen har låtit utföra en övergripande bullerutredning samt beräkning av vilka avstånd 
som krävs mellan väg och bostad för att gällande riktvärde 55 dBA vid fasad ska uppfyllas. 
Utredningen har utgått från ett prognosticerat trafikflöde om 20 år. Trafikverket framförde i 
vårt förra yttrande att kommunen bör utföra en mer utförlig bullerutredning. T ex redovisas 
inte några åtgärder för att uppfylla maxvärdena för buller. Trafikverket kan inte se att detalj-
planen säkerställer att gällande riktvärden kommer att innehas och anser att det är kommunen 
som ansvarar för framtida eventuella anspråk på bullerskyddsåtgärder. Om Trafikverket drab-
bas av kostnader till följd av kommunens planering kommer Trafikverket att överväga att 
ställa skadeståndsanspråk på kommunen. 
 

Kommentar: Riktlinjerna anger att 70 dBA maximalnivå inte ska överstigas vid ute-
plats i anslutning till bostad. Se kommentar till länsstyrelsens yttrande, punkt ett 
sidan tre. 

 
8. Skogsstyrelsen (yttrande inkom den 30 november 2015) 
Inget att erinra 
 

Kommentar: Noteras. 
 

9. Socialnämnden (yttrande inkom den 3 december 2015) 
Avstår från att avge yttrande. 
 

Kommentar: Noteras 
 
10. Omsorgsnämnden (yttrande inkom den 3 december 2015) 
Avstår från att avge yttrande. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
11. E.ON Elnät Sverige AB (yttrande inkom den 7 december 2015) 
Inga synpunkter. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
12. Blekinge museum (yttrande inkom den 7 december 2015) 
Blekinge museum har tagit del av tillsända handlingar och rent generellt finns inget att erinra 
gällande förslaget – bortsett från den detalj som innebär förändringar vid Sonagården (även 
kallad Riksdagsmannagården), vilken är flyttad från den centrala bykärnan och uppförd på 
nuvarande plats 1819. Blekinge museum vill därför anföra följande: 
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Mörrums by bestod innan enskiftet 1813-1820 av 42 gårdar (sa 52 brukningsenheter!), vil-ket 
gjorde den till länets största bybildning utanför stadsplanelagd yta. Troligtvis har Mör-rum 
därmed också varit en av södra Sveriges i särklass största byar, då gårdssammansätt-ningen 
inom en normalstor by ligger på ca tjugotalet hemman. Det finns därmed ett stort kulturhisto-
riskt arv att värna då det i dagsläget endast återstår fragment av nio gårdar - dvs ingen kom-
plett gård - inom det som idag klassas som Mörrums centralort. Bland dessa nio gårdsrester är 
det endast två - Sonagården och Norregården - som fortfarande har ekonomi-byggnad beva-
rad på ursprunglig plats. Ursprunglig innebär i detta fall så som gårdarna ge-staltade sig efter 
enskiftet 1813-1820. Vid en av de nio gårdarna, Stålagården, finns i senare tid ditflyttade 
ekonomibyggnader varför denna gårdsstruktur i princip saknar autenticitet. Resterande sex 
gårdar finns kvar i den betydelsen att endast mangårdsbyggnaderna fortfa-rande existerar, 
mer eller mindre inklämda i villabebyggelse. 
 
Det kan därför, med beaktande av ovanstående redovisning, anses som synnerligen olyckligt 
om Sonagården med tillhörande källar-/förrådsbyggnad (en tidigare traditionell byggnadstyp 
som idag är mycket sällsynt) rivs. Sonagårdens lilla byggnadskluster utgör en viktig länk till 
Mörrums historia, både vad gäller före som efter enskiftet. Den åtnjuter vidare ett högt såväl 
pedagogiskt som personhistoriskt värde och är dessutom representativ för den man-
gårds-byggnadstyp som under tidigt 1800-tal utvecklades ur den äldre ryggåsstugan med sid-
ställda härbärgshus (högloftsstugan).  
 
Det är därför med stor förhoppning Blekinge museum vädjar för ett bevarande av Sona-
går-den med tillhörande källar/fårrådshus - som vid exteriör besiktning 2015-12-04 inte be-
fann sig i sämre skick än att en avstyckning och försäljning låter sig väl göras. 
 

Kommentar: Kommunen beaktar dessa synpunkter och plankartan kompletteras med 
skyddsbestämmelse om att befintliga byggnader inte får rivas. Även varsamhetsbestäm-
melse som begränsar material och färg på fasader, tak och fönster införs.  

 
13. TeliaSonera Skanova Access AB (yttrande inkom den 8 december 

2015) 
Samma svar som vid samrådet; Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs och vi ser att Ni 
noterat och kommenterat i er samrådsredogörelse. Tidigare yttrande kvarstår. 
 
”Skanovas teleanläggningar/rättigheter kan komma att påverkas. Se bifogad karta på nuva-
rande placering. Om dessa måste flyttas eller i övrigt påverkas kommer Skanova yrka på er-
sättning.” 
 

Kommentar: Tidigare kommentar given i samrådsredogörelse 2 kvarstår: ”På sidan 21 
planbeskrivningen tillhörande samrådsförslaget kan läsas att Telia Sonera Skanova är 
huvudman för teleledningar och att exploatören ska bekosta en eventuell flytt. Ansvars-
fördelningen av kostnader är även förtydligad under rubriken ”Ansvarsfördelning och hu-
vudmannaskap” på sidan 22 i planbeskrivningen tillhörande samrådsförslaget.” 

 
14. Räddningstjänsten Västra Blekinge (yttrande inkom den 9 december 

2015) 
Riktvärdet för avstånd mellan tanklossningsplats till busshållplats är 25 meter. Enligt planen 
uppgår detta avstånd till 20 meter. Planen bör korrigeras så att riktvärdet uppfylls. 
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Kommentar: Blekingetrafiken anger att det är ca 1200 påstigningar per år på busshåll-
platsen. En alternativ placering är svår att finna i Mörrum och skulle hållplatsen tas bort 
finns närmaste hållplats 540 meter bort. Detta skulle inte vara till glädje för Mörrums-
borna.  
 
Vid ytterligare kontakt med Räddningstjänsten framkom att de ser det som önskvärt att 
riktvärdet på 25 meter uppfylls, men att det inte är ett tvång. Som skyddsåtgärd skulle en 
avskärmning kunna sättas upp mellan busshållplatsen och tanklossningsplatsen. Blir detta 
aktuellt ska bästa placering och utformning av en sådan avskärmning utredas. 

 
15. Polismyndigheten (yttrande inkom den 10 december 2015) 
Inget att erinra mot förslaget till rubricerad detaljplan. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
16. Miljöförbundet Blekinge Väst (yttrande inkom den 14 december 2015) 
Det är bra att det modifierade planförslaget ändrats så att bostäder inte kan uppföras närmast 
norr om bensinstationen. Planen blir därmed mer förenlig med 2 kap. 3, 6§§ Miljöbalken än 
tidigare förslag.  
 
Det är bra att de skyddsvärda ekarna får ett visst skydd i planen. Planförslaget är, enligt mil-
jöförbundet, på den punkten därmed förenligt med 1 kap. 1 §, 2 kap. 6§ Miljöbalken. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
När det gäller dagvatten är det bra om texten kompletteras/ändras så det tydligt framgår att 
dagvatten från allmänna ytor i planlagt område måste renas och att anläggning- 
ar/åtgärder måste anmälas till kommunal miljönämnd, enligt Miljöbalken (se 9 kap. 2§, 12-
15§§ i Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Eftersom miljöför-
bundet inte kan "förpröva" sådana ärenden är det viktigt att det finns utrymme i planen så att 
man senare kan anmäla godtagbara dagvattenlösningar som är förenliga med (då) gällande 
plan. Därför förordrar miljöförbundet att man slår fast en lägre exploateringsgrad i Kungspar-
ken som möjliggör ett lokalt omhändertagande av dagvatten så som t ex presenteras på sid 22 
och 23 i handlingarna. Ett sådant förslag förefaller ge bäst förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar helhetslösning. Inte minst mot bakgrund av de översvämningar som nyligen drabbat 
bostäder i delar av Mörrum.  
 

Kommentar: Texten om dagvatten kompletteras med uppgift om att anläggningar och åt-
gärder för omhändertagande av dagvatten ska anmälas till kommunal miljönämnd, i detta 
fall Miljöförbundet Blekinge Väst. 

 
Detaljplanen reglerar inte en specifik åtgärd för omhändertagande av dagvatten, utan ger 
möjlighet att finna bästa möjliga lösningen. Dagvattenhantering ska lösas inom egen fas-
tighet och reglerar därför hur mycket som kan bebyggas. Exploateringsgraden behöver 
inte nyttjas fullt ut men olika åtgärder, exempelvis gröna tak och att inte asfaltera parke-
ringsytorna, kan leda till högre exploatering. 
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Miljöförvaltningen har tidigare granskat den gjorda miljötekniska markundersökningen och 
har framfört önskemål om en komplettering. Resultaten från den kompletteringen har inte in-
kommit inför detta yttrande. Miljöförvaltningen kan därför behöva komplettera yttrandet när 
dessa resultat granskats. 
 

Kommentar: Grundvattennivån var mycket låg då den miljötekniska markundersökningen 
gjordes och det fanns därmed inte tillgång till grundvatten i provpunkterna. Av den anled-
ningen tog konsulten nya prover under senhösten. Resultatet från dessa skickas över till 
miljöförbundet så snart de har inkommit till kommunen. 

 

Yttranden från enskilda 
 
17. Nils Eric Olsson, Mörrum 12:17 (yttrande inkom den 16 november 

2015) 
Inga Synpunkter 
 

Kommentar: Noteras. 
 
18. Zahra Sakhizada, Mörrum 49:1 (yttrande inkom den 17 november 

2015) 
Inga synpunkter 
 

Kommentar: Noteras. 
 
19. Elaine Forssman, Mörrum 49:1 (yttrande inkom den 17 november 

2015) 
Inga synpunkter 
 

Kommentar: Noteras. 
 
20. Kennerth Johansson, Mörrum 12:32 (yttrande inkom den 26 november 

2015) 
Bifogad kopia på tomtkarta för Mörrum 12:32 tirad 1982-11-04, samt kopia på servitutsavtal 
från 1957-04-30. Detta servitut på VA-ledningar som finns inom Mörrum 12:32 bör slopas på 
grund av att dessa ledningar har slopats under hösten och vintern 2014-2015. Kommunens 
VA-enhet har utfört jobbet i Stationsvägen och Smebacken med start vecka 37 2014. Vi fick 
det nya vattnet inkopplat torsdag 5 februari 2015, vecka 6. Nya ledningar har lagts i Stations-
vägen. Även de nya anslutningarna för VA har flyttats ut i trottoaren längs Stationsvägen. 
OBS! Även prickad mark bör ses över! 
 

Kommentar: Detaljplanen kan inte upphäva ett servitut, det görs genom förrättning av 
lantmäteriet. Då Stationsvägen är en statlig väg har den prickade marken utökas till 12 
meter från vägkant i enlighet med Trafikverkets yttrande i det andra samrådet. Detta inne-
bär att befintlig bebyggelse får ligga kvar i nuvarande läge, men nytillkommande byggnat-
ion inte kan tillåtas närmare än 12 m från Stationsvägen. 

 
I granskningsförslaget har bestämmelsen om u-område ”Mark tillgänglig för allmänna 
ledningar” tagits bort från fastigheterna Mörrum 12:32, 12:36 och 70:1, då ledningarna 
här flyttats ut i gatan. 
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21. Alf-Erik Eriksson, Mörrum 57:16 (yttrande inkom den 8 december 
2015) 

Jag och min syster äger fastigheten Mörrum 57:16 mot Bolsvägen. Andra sidan ett hus väster 
om Bolsvägen och ett hus mot Skolvägen och om jag förstår rätt så är det dessa hus som 
skulle byggas högre. Detta motsäger vi oss på det bestämdaste för då skulle vi inte få någon 
eftermiddags- och kvällssol över huvud taget. Vidare så skulle de som bor där se rakt in i vårt 
hus. Om ni bygger en våning till ser det illa ut också och man kan undra vilket är fulast en 
högre våning eller ett staket på vår tomt mot Konsums lastbrygga, som två människor på arki-
tektkontoret fördömde. Vid högre hus får ni lösa in vår fastighet. 
 

Kommentar: I ett samhälle, särskilt så centralt som detta läge, måste accepteras att de fy-
siska förutsättningarna vad gäller bebyggelse, vägar, parker mm förändras. Förtätning är 
önskvärt i centrala lägen då det ger högre utnyttjande av strategiskt goda platser med 
närhet till service och infrastruktur. Bebyggelsen på fastigheten Mörrum 69:1, närmast er 
fastighet, uppgår idag till tre hela våningar. I planförslaget tillåts fyra våningar, vilket 
inte utgör en radikal förändring jämfört med dagens situation. Kommunen kommer där-
med inte att lösa in er fastighet. 

 
Vad gäller ett staket på er fastighet är det ett eget ärende som byggnadsnämnden får ta 
ställning till efter inlämnande av bygglovsansökan. 

 
22. Helén Karlsson, Gustavstorpsvägen 10 (yttrande inkom den 10 de-

cember 2015) 
Inga synpunkter 
 

Kommentar: Noteras. 
 
23. Moveus fastigheter/Marco Gustavsson, Mörrum 2:11 och 2:13 (ytt-

rande inkom den 11 december 2015) 
Vi är positiva till den tänkta byggnationen av lägenheter i Mörrums centrum. Behovet av lä-
genheter är stort och med tanke på placeringen kan de boende lätt ta sig till affärer och ser-
viceinrättningar. Det vi däremot vill understryka är att man inte river landshövdingagården. 
Denna gård är en av de äldsta i Mörrums by och ger tillsammans med en handfull andra äldre 
byggnader i centrum en ovärderlig karaktär för Mörrum. Att denna gård sedan haft två riks-
dagsmän och senare landshövding som ägare ger byggnaden än mer historiskt värde. 
 

Kommentar: Skyddsbestämmelser för del av fastigheten Mörrum 73:8, ovan nämnd lands-
hövdingagården, tillförs plankartan i syfte att skydda befintliga byggnader. Se vidare Ble-
kinge museums yttrande, punkt 11, och kommunens kommentarer till detta. 

 
24. Susanne Andersen och Dan Janérus (yttrande inkom den 11 decem-

ber 2015) 
Vi vill att kvartersmarken väster om Treklang bebyggs och att övriga parken sparas, vilket 
också kommunen konstaterat i sin grönstrukturplan. Resterande mark vill vi ha kvar i sitt nu-
varande utseende med den vackra statyn. Det är viktigt med närhet till park för boende i centrala 
Mörrum, speciellt för äldre, men den behöver inte vara lika stor som idag. Det vore trevligt om 
parken kompletterades med lekplats och träningsredskap för äldre för att locka till vistelse där 
istället för att bara säga att parken inte används. 
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Kommentar: På grund av bullerproblematik längs med Kungsgatan och Sölvesborgsvägen 
och de utredningar och åtgärder som måste göras för att marken ska bli byggbar vore det 
inte samhällsekonomiskt att begränsa byggrätten till området väster om statyn Treklang. 
Plankartan ändrades inför granskningen så att parken öster om gång- och cykelvägen bi-
behålls. 

 
Det är inte bra att detaljplanen medger annat ändamål än bostäder för Kungsparken och kvar-
teret mellan Gustavstorpsvägen och Skolvägen. Kontor och handel kan öka trafiken avsevärt 
till området och påverka en trivsam boendemiljö. Trafiken till skolan på Bolsvägen och Skol-
vägen är redan idag stor under vissa tider vilket skapar trängsel och irritation. 
 

Kommentar: Ändamålen kontor, centrum och vårdcentral kan leda till högre trafikintensitet 
på Gustavstorpsvägen, Skolvägen och Bolsvägen. Planområdet utgör ett centralt läge i or-
ten och om dess utveckling ska gynnas krävs en blandning av ändamål. Kommunens trafi-
kingenjör tittar på behovet av åtgärder i korsningen Bolsvägen/Sölvesborgsvägen.  

 
Detaljplanen ska enligt vår mening inte möjliggöra bebyggelse i fler än 3 våningar. Högre hus 
passar inte in i området med anledning av att flerfamiljshusen norr om planområdet är på 2,5 
våningar och dessutom ger högre hus mycket insyn i kringliggande bebyggelse. När det dess-
utom verkar vara så att marken inom Kungsparken kan behövas fyllas upp till 15 - 16,5 m över 
nollplanet blir det direkt olämpligt med 4 våningar.  
 

Kommentar: Genom att möjliggöra för något högre bebyggelse utnyttjas marken effekti-
vare. För de befintliga bostadshusen norr om Kungsparken möjliggörs ytterligare en vå-
ning, det vill säga fyra våningar precis som i parken. Kringliggande bebyggelse utanför 
fastigheterna Mörrum 49:1 och del av Mörrum 73:4 (Kungsparken) ligger inte på sådant 
avstånd att insyn anses bli problem. Bebyggelsen i Kungsparken bedöms tåla totalt fyra 
våningar. 
 

Den största anledningen till att inte vilja bo i de kommande husen är trafiken runt omkring med 
dess effekter och därför måste detta problem prioriteras. Det är viktigt med åtgärder utmed 
Sölvesborg- och Kungsvägen för att minska bullret i området. För att skapa en lugn väg till 
centrum bör känslan av landsväg tas bort genom att smalna av gatan med bredare gång- och 
cykelväg alternativt en trädallé i mitten av gatan. Kommunen kan trycka på Trafikverket för 
att göra åtgärder.  
 
Hastigheten kan med fördel sänkas till 30 km/h från korsningen Sölvesborgs- och Kungsvä-
gen in till centrum för säkrare trafikmiljö och minskat buller. Det förekommer backrörelse 
från p-platser ut i gatan vilket orsakar mycket konfliktsituationer. Busshållplatsen föreslår vi 
flyttas till området vid Konsumparkeringen och gärna med placering en bit ut i vägbanan som 
ett farthinder. 
 

Kommentar: Intentionen, enligt kommunens översiktsplan Karlshamn 2030, är att smalna 
av Sölvesborgsvägen genom centrala Mörrum genom en trädallé och kantstensparkering. 
Enligt Trafikverkets tidigare yttranden är det även önskvärt med en gång- och cykelväg, 
vilket skulle få plats inom dagens vägområde och bidra till en smalare gata. Flera olika 
trafikslag på vägen skulle bidra till att minska hastigheten.  
 
Vid diskussion med Blekingetrafiken har de konstaterat att det inte finns något annat 
lämpligt ställe för busshållplatsen och att alternativet är att den tas bort.  
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Ej tillgodosedda synpunkter 
Under samråd och granskning har följande framfört synpunkter som stadsmiljöavdelningen 
bedömer inte fullt ut beaktats i detaljplanen: 
 
 Dan Janérus och Susanne Andersen, Mörrum 10:29, vill endast att kvartersmarken 

väster om Treklang bebyggs. Resterande mark vill de ha kvar i sitt nuvarande utseende. 
Ändamålen kontor och handel bör inte anges då de kan öka trafiken avsevärt till området 
och påverka en trivsam boendemiljö. Inte möjliggöra bebyggelse i fler än 3 våningar. In- 
och utfarterna till området från Sölvesborgsvägen vid korsningen med Stationsvägen.  

 

 Anonym m.fl., överklagar förslaget att bygga seniorboende i Kungsparken. 
 
 Birgitta och Nils-Gunnar Persson, Mörrum 73:6, vill bebygga fastigheten Mörrum 

73:1 med totalt fyra våningar. Bygg inte på fastigheten Mörrum 73:4 utan utveckla 
Kungsparken till en levande park. 

 

 Carin Petersson, motsäger sig byggnation i Kungsparken.  
 
 Elsa Jeppsson, Mörrum 10:33, motsäger sig byggnation i Kungsparken. 

 

 Arne Tenland, bebygg inte Kungsparken då det är det enda grönområdet i centrum. 
 

 Kerstin Tenland, önskar få ha grönområde och torg kvar i centrum. 
 

 Gunilla Anehäll, vill inte att det enda grönområdet ska bli bostäder. 
 

 Rolf Didriksson och Kerstin Persson, vill ha grönområde i centrum parken bör därför 
lämnas orörd. 

 

 Annica Hammar, föreslår infart till området från Sölvesborgsvägen mitt emot Stations-
vägen. 

 
Inte sakägare: 
 Margareta Sandström, motsäger sig byggnation i Kungsparken. Området bör få återgå 

till att vara bördig betes- och åkermark igen. 
 
 Solbritt Schyberg, Kungsparken behövs i nuvarande skick. Förtätning förfular centrum, 

stoppa bebyggelsen. 
 

Besvärsrätt  
Av de som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått dessa tillgo-
dosedda 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: 
 

 Dan Janérus, Mörrum 10:29 
 Susanne Andersen, Mörrum 10:29 
 Birgitta och Nils-Gunnar Persson, Mörrum 73:6 
 Carin Petersson, Gustavstorpsvägen 6 
 Elsa Jeppsson, Mörrum 10:33 
 Arne Tenland, Stationsvägen 25D 
 Kerstin Tenland, Stationsvägen 25D 
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 Gunilla Anehäll, Skolvägen 8A 
 Rolf Didriksson, Skolvägen 8A 
 Kerstin Persson, Skolvägen 8A 
 Annica Hammar, Mörrum 12:43 

 
Övriga som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått sina syn-
punkter tillgodosedda bedöms inte vara sakägare och saknar därför besvärsrätt.  

 
Samlad bedömning 
Planhandlingarna kompletteras med skydds- och varsamhetsbestämmelser för att bevara de 
befintliga byggnaderna, mangårdsbyggnad och förrådsbyggnad på fastigheten Mörrum 73:8, 
Sonagården/Riksdagsmannagården. Ändringarna är inte av sådan karaktär att de direkt berör 
allmänheten, men har kommunicerats med fastighetsägaren. Ändringarna anses därmed inte 
vara av sådan betydelse att de föranleder en förnyad granskning. I övrigt görs endast redakt-
ionella ändringar inför antagandet. 
 
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsmiljöavdelningen att detaljpla-
nen godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige med anhållan 
om antagande. Antagande bedöms tidigast kunna ske på kommunfullmäktiges sammanträde i 
mars 2016. 
 
Karlshamn den 17 december, 2015 
 
 
 
Anna Terning           Emina Kovacic 
Landskapsarkitekt          Stadsarkitekt 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föreslaget om ändring av reglemente samt utökat uppdrag för 
Samverkansnämnden avseende digitala utbildningar och ansvar för syn-, hörsel och 
ortopedtekniska hjälpmedel samt förbrukningsartiklar från och med år 2016 
 
Marie Sällström (S) deltar inte i beslutet. 
  
Sammanfattning 
 
Samverkansnämnden i Blekinge har 2015-09-04 behandlat ärende angående ändring av 
Samverkansnämndens reglemente och utökat uppdrag. Samverkansnämnden beslöt 
härvid, under § 48, att godkänna förslaget om inriktning och utökning av uppgifter 
avseende digitala utbildningar och ansvar för syn-, hörsel, och ortopediska hjälpmedel 
samt förbrukningsartiklar från och med år 2016 samt att sända ärendet vidare till 
Landstingsstyrelsen innan ärendet behandlas av respektive nämnd. 
 
Landstingsstyrelsen har 2015-10-19 behandlat ärende om ändring av 
Samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag. 
 
Landstingsfullmäktige beslöt 2015-11-03 under § 119 att godkänna förslaget samt att 
sända ärendet till respektive kommun för behandling. 
 
Omsorgsnämnden har 2016-01-20 § 6 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslaget om ändring av reglemente samt utökat uppdrag för 
Samverkansnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokoll Omsorgsnämnden 2016-01-20 § 6 Remissyttrande avseende förslag om 

ändring av reglemente samt utökat uppdrag för samverkansnämnden 
2 Tjänsteskrivelse 
3 §119 Ändring för Samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag.pdf 
4 Missiv LF ändring Samverkansnämnden reglemente utökat uppdrag.pdf 
5 Bilaga beslut LS Samverkansnämndens reglemente utökat uppdrag.pdf 
6 Bilaga missiv LS ändring reglemente Samverkansnämnden.pdf 
7 Bilaga protokollsutdrag Samverkansnämnden ändrat reglemente utökat uppdrag.pdf 
8 Bilaga missiv Samverkansnämnden utökat uppdrag.pdf 
9 Bilaga Reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Samverkansnämnden 
Omsorgsnämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föreslaget om ändring av reglemente samt utökat uppdrag för 
Samverkansnämnden avseende digitala utbildningar och ansvar för syn-, hörsel och 
ortopedtekniska hjälpmedel samt förbrukningsartiklar från och med år 2016 
 
Sammanfattning 
 
Samverkansnämnden i Blekinge har 2015-09-04 behandlat ärende angående ändring av 
Samverkansnämndens reglemente och utökat uppdrag. Samverkansnämnden beslöt 
härvid, under § 48, att godkänna förslaget om inriktning och utökning av uppgifter 
avseende digitala utbildningar och ansvar för syn-, hörsel, och ortopediska hjälpmedel 
samt förbrukningsartiklar från och med år 2016 samt att sända ärendet vidare till 
Landstingsstyrelsen innan ärendet behandlas av respektive nämnd. 
 
Landstingsstyrelsen har 2015-10-19 behandlat ärende om ändring av 
Samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag. 
 
Landstingsfullmäktige beslöt 2015-11-03 under § 119 att godkänna förslaget samt att 
sända ärendet till respektive kommun för behandling. 
 
Omsorgsnämnden har 2016-01-20 § 6 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslaget om ändring av reglemente samt utökat uppdrag för 
Samverkansnämnden. 
 
Bilagor 
 
1 Protokoll Omsorgsnämnden 2016-01-20 § 6 Remissyttrande avseende förslag om 

ändring av reglemente samt utökat uppdrag för samverkansnämnden 
2 tjänsteskrivelse 
3 §119 Ändring för Samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag.pdf 
4 014 A 01 Missiv LF ändring Samverkansnämnden reglemente utökat uppdrag.pdf 
5 014 B 01 Bilaga beslut LS Samverkansnämndens reglemente utökat uppdrag.pdf 
6 014 B 02 Bilaga missiv LS ändring reglemente Samverkansnämnden.pdf 
7 014 B 03 Bilaga protokollsutdrag Samverkansnämnden ändrat reglemente utökat 

uppdrag.pdf 
8 014 B 04 Bilaga missiv Samverkansnämnden utökat uppdrag.pdf 
9 014 B 05 Bilaga Reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Samverkansnämnden 
Omsorgsnämnden 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-02-03 Dnr: 2015/4646 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-23 49 
Kommunstyrelsen 2016-03-08 50 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Ändring av Samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föreslaget om ändring av reglemente samt utökat uppdrag för 
Samverkansnämnden avseende digitala utbildningar och ansvar för syn-, hörsel och 
ortopedtekniska hjälpmedel samt förbrukningsartiklar från och med år 2016 
 
Sammanfattning 
 
Samverkansnämnden i Blekinge har 2015-09-04 behandlat ärende angående ändring av 
Samverkansnämndens reglemente och utökat uppdrag. Samverkansnämnden beslöt 
härvid, under § 48, att godkänna förslaget om inriktning och utökning av uppgifter 
avseende digitala utbildningar och ansvar för syn-, hörsel, och ortopediska hjälpmedel 
samt förbrukningsartiklar från och med år 2016 samt att sända ärendet vidare till 
Landstingsstyrelsen innan ärendet behandlas av respektive nämnd. 
 
Landstingsstyrelsen har 2015-10-19 behandlat ärende om ändring av 
Samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag. 
 
Landstingsfullmäktige beslöt 2015-11-03 under § 119 att godkänna förslaget samt att 
sända ärendet till respektive kommun för behandling. 
 
Omsorgsnämnden har 2016-01-20 § 6 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslaget om ändring av reglemente samt utökat uppdrag för 
Samverkansnämnden. 
 
 
Bilagor 
 
1 Protokoll Omsorgsnämnden 2016-01-20 § 6 Remissyttrande avseende förslag om 

ändring av reglemente samt utökat uppdrag för samverkansnämnden 
2 tjänsteskrivelse 
3 §119 Ändring för Samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag.pdf 
4 014 A 01 Missiv LF ändring Samverkansnämnden reglemente utökat uppdrag.pdf 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-02-03 Dnr: 2015/4646 

 
 
5 014 B 01 Bilaga beslut LS Samverkansnämndens reglemente utökat uppdrag.pdf 
6 014 B 02 Bilaga missiv LS ändring reglemente Samverkansnämnden.pdf 
7 014 B 03 Bilaga protokollsutdrag Samverkansnämnden ändrat reglemente utökat 

uppdrag.pdf 
8 014 B 04 Bilaga missiv Samverkansnämnden utökat uppdrag.pdf 
9 014 B 05 Bilaga Reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Samverkansnämnden 
Omsorgsnämnden 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
 

-�63�-



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 1  1  

 

Omsorgsnämnden  2016-01-20 

 

 

§ 6       15/4646   

 

Ändring av Samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag, 

remissyttrande______________________________________________ 

 

Omsorgsnämnden föreslås besluta  

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget om ändring av  

      reglemente samt utökat uppdrag för Samverkansnämnden avseende  

      digitala utbildningar och ansvar för syn-, hörsel och ortopedtekniska  

      hjälpmedel samt förbrukningsartiklar från och med år 2016 

 

Sammanfattning 

Samverkansnämnden i Blekinge har 2015-09-04 behandlat ärende angående 

ändring av Samverkansnämndens reglemente och utökat uppdrag. 

Samverkansnämnden beslöt därvid, under § 48, att godkänna förslaget om 

inriktning om utökning av uppgifter avseende digitala utbildningar och ansvar för 

syn-, hörsel, och ortopediska hjälpmedel samt förbrukningsartiklar från och med år 

2016 samt att sända ärendet vidare till Landstingsstyrelsen innan ärendet behandlas 

av respektive kommun. 

  
Landstingsstyrelsen har 2015-10-19 behandlat ärende om ändring av 

Samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag. 

 

Landstingsfullmäktige beslöt 2015-11-02 under § 119 att godkänna förslaget samt 

att sända ärendet till respektive kommun för behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-08 

Protokoll från Landstingsfullmäktige 2015-11-02 § 119 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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   g.-
KARLSHAM N Omsorgsnämnden

Omsorgsförvaltningen
Handläggare

Luger Lilja

inger.lilja1@kar1shanm.se

Remissyttrande avseende förslag om  ändring av reglemente samt

utökat uppdrag för Samverkansnämnden

Dnr 15/4646

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget om ändring av

reglemente samt utökat uppdrag för Sarnverkansnämnden avseende

digitala utbildningar  och  ansvar för syn-, hörsel och ortopedtekniska

hjälpmedel samt förbrukningsartiklar frän och med är 2016

Sammanfattning

Samverkansnämnden i Blekinge har 2015-09-O4 behandlat ärende

angående ändring av Samverkansnänindens reglemente och utökat

uppdrag. Samverkansnämnden beslöt därvid, under  §  48, att godkänna

förslaget om inriktning om utökning av uppgifter avseende digitala

utbildningar och ansvar för syn-, hörsel, och ortopediska hjälpmedel samt

förbrukningsartiklar från och med år  2016  samt att sända ärendet vidare till

Landstingsstyrelsen innan ärendet behandlas av respektive kommun.

Landstingsstyrelsen har  2015-10-19  behandlat ärende om ändring av

Samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag.

Landstingsfullmäktige beslöt  2015-1 1-02  under § l  19  att godkänna

förslaget samt att sända ärendet till respektive kommun för behandling.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse  2016-01-08

Protokoll från Landstingsfullmäktige  2015-11-02  §  119

Protokollet ska skickas till

Kommunfullmäktige V

7 , \ ,
/ v,çz,,,lg,,%vl/aü,_. \ C’//-2‘
LÄlieMyrbeck/ lnger7Lilja l /«

Förvaltningschef Nämndsekreterare

Karlshamns Kommun  -  omsorgsförvaltningen
Rådhuset- Besöksadress Kungsgatan  27  -  374  81 Karlshamn  -  Tfn 0454-817 00  -  Fax  0454-817 60

E-post: omsorg@karlshamn.se > Internet: www.karlshamn.se
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CliP
LANDSliN GET BLEKINGE

Dm 2015/00111

N R1 4

Landstingsfullmäktige

Landstingsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 19 oktober 2015,§ 232 behandlat ärende
angående ändring för Samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag.

Landstingsstyrelsen beslutar att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att · godkänna förslag om inriktning om utökning av uppgifter avseende digitala
utbildningar och ansvar för syn-, hörsel och ortopedtekniska hjälpmedel samt
förbrukningsartiklar från och med år 2016 samt

att ärendet ska sändastill respektive kommun för behandling.

Karlskrona den 20 oktober 2015

På landstingsstyrelsens vägnar

Kalle Sandström
Landstingsstyrelsens ordförande

Peter Lilja
Landstingsdirektör
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Il il 
LANDSTINGET BLEKINGE 

Landstingsstyrelsen den 19 oktober 2015 

§ 232 
Ändring för Samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag. Dnr 2015/00111 

Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med samverkansnämnden i Blekinges förslag 

att föreslå landstingsfullmäktige 

att godkänna förslag om inriktning om utökning av uppgifter avseende digitala 
utbildningar och ansvar för syn-, hörsel och ortopedtekniska hjälpmedel samt 
förbrukningsartiklar från och med år 2016 samt 

att ärendet ska sändas till respektive kommun för behandling. 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansnämnden i Blekinge har vid sitt sammanträde den 4 september 2015 § 48 behandlat 
ärende angående ändring för Samverkansnämndens reglemente och utökat uppdrag och beslö t 
följande: Att godkänna förslaget om inriktning om utökning av uppgifter avseende digitala 
utbildningar och ansvar för syn-, hörsel och ortopedtekniska hjälpmedel samt förbruknings
artiklar från och med år 2016 samt att sända ärendet vidare för landstingsstyrelsen innan ärendet 
behandlas av respektive kommun. 

Beslutsunderlag 
Missiv: Ändring för Samverkansnämndens reglemente och utökat uppdrag. 
Bilaga: Protokollsutdrag från Samverkansnämndens beslut ang Samverkansnämndens 
reglem ente sam t utökat uppdrag. 
Bilaga: Förslag till samverkansnämnden angående utökning av nämndens uppgifter 
Bilaga: Reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge. 

Protokollet ska skickas till: 
Landstingsfullmäktige 

rr:_ 
Annelie O ttosson 

en201;&? 
m 
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Landstingsdirektörens stab 2015-09-25 Dnr 2015/00111 
Annelie Ottosson    
   
 
 
 
Landstingsstyrelsen  
 
 

Ändring för Samverkansnämndens reglemente och utökat uppdrag 
 
Samverkansnämnden i Blekinge har vid sitt sammanträde den 4 september 2015 § 48 behandlat 
ärende angående ändring för Samverkansnämndens reglemente och utökat uppdrag och beslöt 
följande: Att godkänna förslaget om inriktning om utökning av uppgifter avseende digitala ut-
bildningar och ansvar för syn-, hörsel och ortopedtekniska hjälpmedel samt förbruknings- 
artiklar från och med år 2016 samt att sända ärendet vidare för landstingsstyrelsen innan ärendet 
behandlas av respektive kommun.  
 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 
 
att     föreslå landstingsfullmäktige besluta 
 
         att     godkänna förslag om inriktning om utökning av uppgifter avseende digitala utbild 
                  ningar och ansvar för syn-, hörsel och ortopedtekniska hjälpmedel samt förbruknings- 
                  artiklar från och med år 2016 samt  
 
         att     ärendet ska sändas till respektive kommun för behandling.  
  
 
 
 
 
 
Karlskrona dag som ovan 
  

 
 
 

  

Peter Lilja   

Landstingsdirektör   
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2015-05-15     Dnr  
 
 
 
Samverkansnämnden i Blekinge  
 
 
Angående utökning av nämndens uppgifter 
 
Under våren har diskussioner förts angående möjligheten att utöka samverkansnämndens 
ansvarsområde  med fler uppgifter. 
 
Projektet KIVO, Kompetens i Vård och Omsorg är ett sådant område. Projektet har sin grund i 
det tydliga utvecklingsbehov och ökade krav på de anställdas kompetens inom vården och 
omsorgen av äldre. Landstinget Blekinge är i egenskap av projektägare skyldig , enligt den 
Europeiska Regionala Utvecklingsfondens regelverk, att under perioden fram till och med augusti 
2019 sprida och hålla de fjorton utbildningarna tillgängliga för målgruppens samtliga deltagare.  
 
Landstinget har övervägt hur och i vilken form projektresultatet skulle kunna drivas vidare. Det 
förslag till lösning som diskuterats fram är att fortsättningsvis driva projektresultatet vidare inom 
ramen för samverkansnämnden i Blekinge och att därmed alla medarbetare får möjlighet att ta del 
av denna kompetensutveckling. 
 
Ett annat område som diskuterats inom ramen för samverkansnämnden i Blekinge är syn-, hörsel 
– och ortopedtekniska hjälpmedel, samt förbrukningsartiklar. Dessa hjälpmedel är för närvarande 
undantagna  enligt gällande reglemente. Beträffande hörselhjälpmedel finns det emellertid redan 
nu en möjlighet att lägga in dessa bland samverkansnämndens uppgifter och ansvar. 
 
När det gäller syn- och ortopedtekniska hjälpmedel samt förbrukningsartiklar pågår för 
närvarande ett utredningsarbete med inriktning mot att även dessa hjälpmedel föreslås införlivas i 
samverkansnämndens uppgifter och ansvarsområde. 
 
Under förutsättning att samverkansnämnden godkänner ovan nämnda utökning av nämndens 
uppgifter och ansvarsområde kan detta bli aktuellt från och med år 2016.  Revidering av gällande 
reglemente och beslut av respektive fullmäktige  kommer då att erfordras under hösten 2015. 
 
Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslås samverkansnämnden besluta: 
 
att godkänna förslaget till ovan nämnda inriktning om utökning av uppgifter avseende digitala 
utbildningar och ansvar för syn-, hörsel och ortopedtekniska hjälpmedel samt 
förbrukningsartiklar från och med år 2016. 
 
Karlskrona, dag som ovan. 
 
Peter Lilja  
Landstingsdirektör 
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Reglemente för samverkansnämnden i Blekinge 
 
Landstinget i Blekinge och Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs 
kommuner har kommit överens om att fr o m. 2011-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad 
Samverkansnämnden i Blekinge. 
 
Den gemensamma nämnden ingår i landstingets organisation. Landstinget Blekinge är  juridisk 
person för den gemensamma nämnden. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de samverkande 
huvudmännen ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 
 

§ 1 Uppgifter  
Se även slutet av reglementet 

Den gemensamma nämnden skall tillse att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning 
på lika villkor. Hjälpmedlen skall följa brukaren. 
 
Den gemensamma nämnden har ansvar för att erbjuda sina medlemmar hjälpmedel för 
funktionshindrade enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), med undantag för syn-, hörsel- och 
ortopedtekniska hjälpmedel. Undantagna från nämndens ansvarsområde är även hjälpmedel för 
yrkesinriktad rehabilitering, pedagogiska hjälpmedel inom skola samt kostnadsfria 
förbrukningsartiklar (KOFFA). 
 
Varje medlem behåller sitt ansvar avseende hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen . 
 
Till nämndens uppgifter enligt ovan hör följande: 
 

- Samordna och genomföra upphandling av hjälpmedel för medlemmarna samt svara för 
lagerhållning och distribution av dessa hjälpmedel 

- Fastställa produktkatalog samt tillhörande prissättning. 
- Fastställa policy och riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet inom länet 
- Fastställa samverkansformer för hjälpmedelsverksamhet inom länet. 
- Fastställa kompetenskrav för förskrivning av hjälpmedel inom länet. 
- Vid behov lägga förslag till patientavgifter som föreläggs respektive medlem för beslut. 
- Svara för omvärldsbevakning av vissa hjälpmedelsfrågor av övergripande karaktär samt 

spridande av information till utsedda funktioner i landstinget och kommunerna. 
- Svara för att på länsnivå informera och föra dialog avseende hjälpmedelsfrågor med 

organisationer som representerar brukare. 
- Svara för att ha spetskompetens (specialistkompetens), eller kunna hänvisa till sådan, som 

via konsultation och rådgivning kan bistå förskrivarna. 
- Svara för att ha kompetens och resurser för drift, underhåll och specialanpassning av alla 

hjälpmedel. 
- Erbjuda kompetensutveckling inom hjälpmedelsområdet. 
- Informera om hjälpmedelsfrågor. 
- Tillsammans med medlemmarna arbeta fram ett för verksamheten ändamålsenligt 

kvalitetssystem och nyckeltal. 
- Svara för beställning, statistik, uppföljning och utvärderingsrutiner. 
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§ 2 Sammanträden 
 
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i Karlskrona om inte nämnden själv bestämmer annat. 
 

§ 3 Sammansättning 
 
Nämnden skall bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Landstinget Blekinge utser 2 ledamöter och 
2 ersättare. Kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg utser 
vardera 1 ledamot och 1 ersättare. 
 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe. Om ersättarna inte valts proportionerligt skall de tjänstgöra enligt den av respektive 
fullmäktige bestämda ordningen. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har 
rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat 
att tjänstgöra har företräde oberoende turordningen. En ersättare från samma parti som den 
frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti. 
En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra . sedan 
ärendet handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får 
åter tjänstgöra om ersättaren från ett annat parti trätt in. Ersättare har rätt att närvara och yttra sig 
på sammanträdet även när de inte tjänstgör. 
 

§ 5 Anmälan av förhinder 
 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde , skall snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 
 

§ 6 Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas 
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 
7 dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör följas av föredragningslista. 
 

§ 7 Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om 
ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 

 

-�73�-



 
 

§ 8 Justering och anslag av protokoll 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i 
protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar 
den. Nämndens protokoll skall anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. Nämndens 
sekretariat har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika 
anslagstavlorna. 
 

§ 9 Reservation 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 
 

§ 10 Delgivning 
 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordföranden eller den anställd som 
nämnden bestämmer. 
 

§ 11 Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som  
nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingarna. 
 

§ 12 Beredning av ärenden 
 
En ledamot i nämnden får begära att en eller flera av medlemmarnas styrelser skall höras i ett 
ärende som är av principiell betydelse eller av större vikt. 
 

§ 13 Beslutsförhet 
 
Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 
 

§ 14 Arkivmyndighet 
 
Landstingsstyrelsen är arkivmyndighet 
 
Om förslaget till utökade uppgifter för samverkansnämnden beslutas kommer strykningar i § 1 
Uppgifter att ske beträffande ”med undantag för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel, 
samt kostnadsfria förbrukningsartiklar (KOFFA)” 
 
Vidare kommer ansvaret för de digitala utbildningarna (KIVO) att skrivas in bland uppgifterna i § 
1. 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget till revidering av kommunstyrelsens reglemente. 
 
Sammanfattning 
 
Översyn har skett av kommunstyrelsens reglemente. Förslag till revideringar har tagits 
fram mot bakgrund av ändrad lagstiftning avseende uppföljning av de kommunägda 
bolagen, anpassning till beslutad politisk organisation, samverkan kring e-arkiv och ny 
styrning vid investeringsprojekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till reviderat reglemente 2016:1 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga helägda bolag 
Revisorerna 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichefen 
Arkivföreståndaren 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget till revidering av kommunstyrelsens reglemente. 
 
Sammanfattning 
 
Översyn har skett av kommunstyrelsens reglemente. Förslag till revideringar har tagits 
fram mot bakgrund av ändrad lagstiftning avseende uppföljning av de kommunägda 
bolagen, anpassning till beslutad politisk organisation, samverkan kring e-arkiv och ny 
styrning vid investeringsprojekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till reviderat reglemente 2016:1 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga helägda bolag 
Revisorerna 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichefen 
Arkivföreståndaren 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-02-08 Dnr: 2016/570 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-23 51 
Kommunstyrelsen 2016-03-08 51 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Reglemente för kommunstyrelsen - revidering 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna förslaget till revidering av kommunstyrelsens reglemente. 
 
Sammanfattning 
 
Översyn har skett av kommunstyrelsens reglemente. Förslag till revideringar har tagits 
fram mot bakgrund av ändrad lagstiftning avseende uppföljning av de kommunägda 
bolagen, anpassning till beslutad politisk organisation, samverkan kring e-arkiv och ny 
styrning vid investeringsprojekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till reviderat reglemente 2016:1 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga helägda bolag 
Revisorerna 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichefen 
Arkivföreståndaren 
Författningssamlingen 
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 2016-02-08 Dnr: 2016/570 
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut  

Antagen: KF § 72, 2011-05-02  

Reviderat: KF § 25, 2012-03-05, § 30 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12- 01,  

§ 11, 2015-02-02                                                                                                         FÖRSLAG 2016-01-04 

 

 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för kommunstyrelsen 

 

         

Reglemente för kommunstyrelsen 
 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och andra författningar för kommunstyrelsen 

och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 

Sammansättning och arbetsformer 
 
Sammansättning 
 
l§ 
 
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 
 
2§ 
 
Bland kommunstyrelsens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av en ordfö-

rande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. 

 

Kommunstyrelsen ska överväga behovet och utse de utskott, beredningar och kommittéer, 

som behövs för att bedriva styrelsens arbete på ett effektivt sätt. 

 

Arbetsformer 
 
3§ 
 
För kommunstyrelsens sätt att arbeta gäller "Arbetsordning för styrelse och nämnder i 

Karlshamns kommun". 

 

Övergripande ansvar 

 
Ledning och samordning 
 
4§ 
 

Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet och har ansvar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. 
 

5§ 
 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat 
 
-  utveckling av den lokala demokratin och medborgarinflytandet 
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- insatser som främjar arbete och sysselsättning 
 
- personalpolitiken 
 
- utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekologisk, ekonomisk och social 

synvinkel 
 
- den översiktliga planeringen av mark och vatten 
 
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls 

samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 
 
- energiplaneringen samt främja energihushållningen 
 
- informationsverksamheten 
 
- utvecklingen av infrastruktur, kollektivtrafik och kommunikation i vid bemärkelse 
 

- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 
 
- arbetet med att effektivisera och utveckla administrationen 
 
- utvecklingen av brukarinflytandet 

 

6§ 
 
Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa 
 
- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen 
 
- räddningstjänsten och verka för ett tryggt och säkert samhälle 
 
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas 

 

- den kommunala äldreomsorgs- och handikappverksamheten och verka för en 

god omsorgsverksamhet 
 
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård 
 
- den kommunala förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen och verka för att 

lagstiftningens mål inom området uppfylls 
 
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 
 
- fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen 
 
- integrations- och arbetsmarknadspolitiken och verka för en bra integration och 

arbetsmarknad i kommunen 
 
- den tekniska verksamheten och verka för en bra försörjning och service av kom-

munens fastigheter, parker, turist- och fritidsanläggningar, vatten- och avlopps-

anläggningar, gator mer mera 
 
 

Styrning7§ 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 
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- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 

ramar för hela den kommunala verksamheten och initierar målfrågor, som inte är 

förbehållna annan nämnd 

 
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen samt planerna och programmen 

för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning 

sköts rationellt med god ekonomi och kvalitet 
 
- se till att samtliga nämnder följer upp hur verksamheten utvecklas och hur 

den ekonomiska ställningen är under budgetåret och lämnar redovisning till 

fullmäktige 
 
- ta ansvar för samordningsträffar med nämnderspresidierna och 

förvaltningscheferna för att utveckla relationerna mellan kommunstyrelsen och de 

övriga nämnderna 
 

- fortlöpande ha uppsikt över sådana kommunalförbund, gemensamma 

nämnder och andra samverkansorgan som kommunen är medlem i 
 

- fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 
 

- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

liknande sammanträden i de företag kommunen helt eller delvis äger eller annars 

har intresse i 

 

- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 

kap. 17–18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen 

äger eller har intresse i,  

 

- årligen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 

kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige  
 
- upprätta övergripande strategi och riktlinjer för hur säkerhetsarbetet ska bedri-

vas i kommunala verksamheter 

 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av regler och bestämmelser som 

rör kommunens förtroendevalda och andra politiskt utsedda uppdragstagare. 

 

  

-�82�-



 

Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för kommunstyrelsen 

 

 

Övriga verksamheter 
 
 

Ekonomisk förvaltning 
 
8§ 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för den sammantagna kommunala medelsförvaltningen 

enligt fullmäktiges föreskrifter. I medelsförvaltningen ingår 
 

- placering och upplåning av medel 
 

- bevakning av att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt 

vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar 

 
9§ 

 
Kommunstyrelsen har vidare ansvar för att 
 
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån inte detta 

ansvar åvilar annan nämnd eller kommunalt företag 
 

- förvalta under kommunens vård ställda donations- och fondmedel 
 
- förvalta kommunens konstinnehav 
 
- kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett samt besluta i 

försäkrings- och skadeståndsärenden 

 

- upphandlingar inom styrelsens verksamhetsområde samt kommunövergripande upp-

handlingar inom varu- och tjänsteområdet i enlighet med av kommunfullmäktige 

antagen upphandlings- och inköpspolicy, övriga upphandlingar av stor principiell 

vikt och upphandlingar som sker samordnat med annan/andra kommuner 
 
- föreningsbidrag och utdelning ur fonder 
 
- ärenden om kommunens heraldiska vapen. 
 
Personalpolitiken 
 
10 § 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgi-

vare och dess arbetstagare såsom: 
 
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor, som rör för-

hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 

gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verk-

samhetsområden 

 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser som rör 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
 

- övergripande organisationsfrågor 
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- personalförsörjning 
 
- ansvar för likabehandlingsarbete och arbetsmiljöpolitik 
 
- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) 
 
- besluta om stridsåtgärder 
 
- svara för information till kommunens personal. 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 

 
11§ 
 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbets-

löshetsnämnd.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-

ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor genom kommunförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge. 
 
Kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet enligt arkivlag (1990:782). 
 
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens anslagstavla enligt lagen (1970:462) 

om vissa anslag på kommunens anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen 

(1994:1738), tillsyn med stöd av tobakslagens 12 §och 12a § (1996:941), kontroll 

av näringsidkare som anmält till Läkemedelsverket  att man bedriver handel med 

vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel, tillstånd enligt lotterilagen (1994: l 000) och som remissinstans till lotte-

riinspektionen avseende lag om anordnande av visst automatspel (1982:636) 
 
Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin 

verksamhet och förfogar över enligt personuppgiftslagen (1998:204). 

 
Verksamhetsbaserade ansvarsområden 
 
12 § 
 
Kommunstyrelsen har vidare ansvar för följande verksamhetsområden: 

 

- strategiska frågor för en hållbar samhällsplanering vad avser infrastruktur, logistik, IT, 

exploatering, miljö, energi, klimat, folkhälsa, mångfald, delaktighet och trygghet 

 

- bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 

planläggning och byggnadsprojekt med mera 
 

- bidra till en positiv utveckling av näringslivet 
 

- kommunens marknadsföring och centrala informationsverksamhet 
 
- turismverksamheten 
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- Östersjöfestivalen och andra evenemang av större omfattning 
 
- övergripande regionala, nationella och internationella kontakter samt medverkan i projekt 
 
- reformering och förenkling av kommunstyrelsens regelbestånd 
 

- beslut i frågor som rör tillämpningen av 2 kap tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)Kommunstyrelsen svarar dessutom för de 

förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd. 
 
 
Fullmäktiges beredningsorgan 
 
13§ 
 
Styrelsen ansvarar för beredning av ärenden före beslut i kommunfullmäktige.  Fullmäktige 

kan tillsätta beredningsorgan i vissa frågor som kan få motsvarande uppgift. 
 
 
Delegering från fullmäktige 
 
14 § 
 
Kommunstyrelsen får besluta i följande grupper av ärenden. 
 
- vid behov besluta att ta upp lån samt konvertera och lösa in lån i enlighet med fullmäk-

tiges riktlinjer 
 
- borgenshantering 
 
- på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgete-

rade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer 

 

- på begäran av nämnd omfördela medel inom budgetram och mellan investeringsprojekt 

för nämnd/styrelse som så begär 
 
- på begäran av nämnd fatta startbeslut för investeringsprojekt då bruttoinvesteringsutgiften 

för projektet är 7 mnkr och högre eller då driftskostnadspåverkan (brutto) är 1 mnkr och 

högre 

 

- på begäran av nämnd lämna godkännandebeslut att entreprenadavtal får tecknas vid 

investeringsprojekt där bruttoinvesteringsutgiften är 7 mnkr och högre eller då 

driftkostnadspåverkan (brutto) är 1 mnkr och högre 

 

- kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 
 
- utse ombud i företag där kommunen har minoritetsandel 
 
- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet, byggnad eller del av dessa som 

tillhör kommunen eller tillgodose kommunens behov på motsvarande sätt,  om inte 

denna beslutanderätt ligger hos annan nämnd. 
 
- köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 

plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet samt upplåtelse av tomträtt inom av 

fullmäktige fastställda riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 
 
- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter mm som inte avser utövande av för--�85�-
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köpsrätt vid aktieöverlåtelse 
 
- mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, på 

kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 

förlikning och sluta avtal 
 
- yttrande som ankommer på kornmunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 

betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får dock besluta i 

sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att ärendet behandlas på 

ordinarie sammanträde med fullmäktige 
 
- yttranden enligt lagen om övervakningskameror mm 
 
- yttrande över antagande av till hemvärnetsmän. 
 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
15 § 
 
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlin-

jer som kornmunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller för-

ordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklats 

och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Kommunstyrelsens ordförande 
 
16 § 
 
Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och engagerad på heltid. 
 
17 § 
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 
 
- närmast under kommunstyrelsen utöva uppsikt över hela nämndsförvaltningen 

 

- uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och effektivi-

tet samt att ta initiativ i dessa frågor 
 
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 
 
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett 

särskilt fall 
 
- företräda styrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar och andra 

myndigheter med rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe. 
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18 § 
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med annan nämnd, 

men inte delta i besluten. Kommunstyrelsens ordförande har också rätt att få sin särskilda 

mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighets-

utövning mot någon enskild. 
 

 
 
 

-�87�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta kostpolicyn för år 2016  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att implementera policyns intentioner i kommunens 
styrmodell ”kompass Karlshamn” senast till den 1 januari 2017  
 
Sammanfattning 
 
Kostenheten har, tillsammans med tjänstemän från förvaltningarna, tagit fram ett förslag 
på styrande dokument (policy och måltidsprogram) gällande all hantering av måltider 
inom Karlshamns kommun. 
 
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen 
kostpolicy och måltidsprogram. Inför vidare behandling konstaterades dels att berörda 
nämnder inte yttrat sig dels att måltidsprogrammet var på en detaljnivå som snarast var 
att betrakta som riktlinjer för verkställighet. Enligt kommunens styrdokumentsdefinitioner 
bör måltidsprogrammet byta namn till förslagsvis Riktlinjer – för måltidsverksamhet i 
Karlshamns kommun. Namnbytet syftar till att definiera rätt nivå för dokumentet.  
Ärendet delades därför och remitterades till omsorgsnämnden, nämnden för barn, ungdom 
och skola samt gymnasienämnden. Nämnderna ställde sig positiva till kostpolicyns 
innehåll.  
 
Då kommunen för närvarande arbetar med en ny styrmodell ”Kompass Karlshamn” bör 
delar av policyn inarbetas i pågående arbete med att ta fram förslag på strategier som 
syftar till att uppnå fullmäktiges inriktningsmål och andra delar bör ingå i nämndernas 
verksamhetsplaner. Därför föreslås policyn enbart gälla för år 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Kostpolicy 
2 TN § 57 2014 förslag till KF att anta kostpolicy och måltidsprogram.PDF 
3 Protokollsutdrag: Omsorgsnämnden 2014-04-28 § 61 - Kostpolicy och måltidsprogram 
4 GY § 35 Yttrande över kostpolicy och måltidsprogram 
5 BUS§51 Yttrande om antagande av kostpolicy och måltidsprogram 
 
Yrkanden 
 
Anders Engelsson (MP) yrkar att det ska vara en vegetarisk dag varje vecka. 
 
Per-Ola Mattson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Englesson (MP) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
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Beslutet skickas till 
 
Teknisk nämnd 
Omsorgsnämnden 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
Kommunstyrelsen 
Författningssamlingen 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kommundirektör Göran Persson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta kostpolicyn för år 2016  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att implementera policyns intentioner i kommunens 
styrmodell ”kompass Karlshamn” senast till den 1 januari 2017  
 
Sammanfattning 
 
Kostenheten har, tillsammans med tjänstemän från förvaltningarna, tagit fram ett förslag 
på styrande dokument (policy och måltidsprogram) gällande all hantering av måltider 
inom Karlshamns kommun. 
 
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen 
kostpolicy och måltidsprogram. Inför vidare behandling konstaterades dels att berörda 
nämnder inte yttrat sig dels att måltidsprogrammet var på en detaljnivå som snarast var 
att betrakta som riktlinjer för verkställighet. Enligt kommunens styrdokumentsdefinitioner 
bör måltidsprogrammet byta namn till förslagsvis Riktlinjer – för måltidsverksamhet i 
Karlshamns kommun. Namnbytet syftar till att definiera rätt nivå för dokumentet.  
Ärendet delades därför och remitterades till omsorgsnämnden, nämnden för barn, ungdom 
och skola samt gymnasienämnden. Nämnderna ställde sig positiva till kostpolicyns 
innehåll.  
 
Då kommunen för närvarande arbetar med en ny styrmodell ”Kompass Karlshamn” bör 
delar av policyn inarbetas i pågående arbete med att ta fram förslag på strategier som 
syftar till att uppnå fullmäktiges inriktningsmål och andra delar bör ingå i nämndernas 
verksamhetsplaner. Därför föreslås policyn enbart gälla för år 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 kostpolicy 
2 TN § 57 2014 förslag till KF att anta kostpolicy och måltidsprogram.PDF 
3 Protokollsutdrag: Omsorgsnämnden 2014-04-28 § 61 - Kostpolicy och måltidsprogram 
4 GY § 35 Yttrande över kostpolicy och måltidsprogram 
5 BUS§51 Yttrande om antagande av kostpolicy och måltidsprogram 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknisk nämnd 
Omsorgsnämnden 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
Kommunstyrelsen 
Författningssamlingen 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kommundirektör Göran Persson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-02-17 Dnr: 2014/1374 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-23 53 
Kommunstyrelsen 2016-03-08 53 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Kostpolicy för Karlshamns kommun 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta kostpolicyn för år 2016  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att implementera policyns intentioner i kommunens 
styrmodell ”kompass Karlshamn” senast till den 1 januari 2017  
 
Sammanfattning 
 
Kostenheten har, tillsammans med tjänstemän från förvaltningarna, tagit fram ett förslag 
på styrande dokument (policy och måltidsprogram) gällande all hantering av måltider 
inom Karlshamns kommun. 
 
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen 
kostpolicy och måltidsprogram. Inför vidare behandling konstaterades dels att berörda 
nämnder inte yttrat sig dels att måltidsprogrammet var på en detaljnivå som snarast var 
att betrakta som riktlinjer för verkställighet. Enligt kommunens styrdokumentsdefinitioner 
bör måltidsprogrammet byta namn till förslagsvis Riktlinjer – för måltidsverksamhet i 
Karlshamns kommun. Namnbytet syftar till att definiera rätt nivå för dokumentet.  
Ärendet delades därför och remitterades till omsorgsnämnden, nämnden för barn, ungdom 
och skola samt gymnasienämnden. Nämnderna ställde sig positiva till kostpolicyns 
innehåll.  
 
Då kommunen för närvarande arbetar med en ny styrmodell ”Kompass Karlshamn” bör 
delar av policyn inarbetas i pågående arbete med att ta fram förslag på strategier som 
syftar till att uppnå fullmäktiges inriktningsmål och andra delar bör ingå i nämndernas 
verksamhetsplaner. Därför föreslås policyn enbart gälla för år 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 kostpolicy 
2 Tekniska nämnden § 57 2014 
5 Protokollsutdrag: Omsorgsnämnden 2014-04-28 § 61 - Kostpolicy och måltidsprogram 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-02-17 Dnr: 2014/1374 

 
 
6 GY § 35 Yttrande över kostpolicy och måltidsprogram 
6 BUS § 51 2014 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknisk nämnd 
Omsorgsnämnden 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
Kommunstyrelsen 
Författningssamlingen 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kommundirektör Göran Persson 
 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Kostpolicy för Karlshamns kommun 
 
 

 

 

 

 

. 
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Bakgrund 

Kostpolicyn ska fungera som ett styrande dokument i det dagliga arbetet och som stöd för all 

kostverksamhet i Karlshamns kommun.  

 

Syfte och målsättning 

Maten och måltiden tjänar många syften under hela livet; den ger näring och kraft till att leva 

ett gott liv, den är en källa till njutning och glädje, den är ett sätt att mötas och den agerar som 

kulturbärare.   

 

Målsättningen är att uppfylla alla delar i Livsmedelsverkets måltidspussel (bild 1) för alla 

individer där kommunen tillhandahåller måltider eller är behjälpliga vid måltidssituationen. 

Måltidspusslet fokuserar på helhetsupplevelsen av måltiden och innebär att maten ska vara: 

god, säker, näringsriktig, hållbar, trivsam och integrerad. Måltiden ska vara en av 

höjdpunkterna på dagen och i största möjliga mån lagas från grunden.  

 

 

 
Bild 1 

Källa: Livsmedelsverket. 

 

God    

Mat som tillhandahålls av kommunen ska smaka gott. All mat som kommunen levererar ska 

vara av bra kvalité sen har varje enhet ett stort ansvar för hur de förbereder, presenterar och 

serverar maten i respektive verksamhet.  

  

 

Säker 

All mat som serveras ska vara säker för individen att äta. Matgästerna ska kunna 

känna sig trygga i att de inte blir sjuka av maten som erbjuds. Det är därför viktigt att 

all personal som är inblandad i livsmedelshantering har kunskap om detta och att klara rutiner 

för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas finns i den egna verksamheten. Även i de 

fall då matgäster hjälper till med förberedelser inför måltid ska det finnas rutiner för detta.   

 

 

 

Näringsriktig 
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De olika typerna av kost som kommunen tillhandahåller ska baseras på 

rekommendationer från ESS-gruppen
1
 samt NNR

2
. Det är viktigt att all 

personal som är inblandad i måltidsverksamhet har kunskaper om 

näringsriktig kost för den målgrupp man arbetar med.  

 

 

Trivsam 

En trevlig måltidsmiljö skapar trivsel och bidrar till att matgästen kan njuta av 

måltiden. En stor del i detta är att restaurangen eller matsalen där maten serveras är 

utformad på ett trivsamt sätt, t.ex. genom fräscha och rena lokaler, växter, bra 

belysning, gardiner, utsmyckning, dukning av bord m.m. Det är också viktigt att 

t.ex. skilja på vardagsdukning och dukning vid festligare tillfällen.  

Både personal och matgäster har en stor del i trivseln vid en måltid, t.ex. att det är en behaglig 

ljudvolym för att minska stress runt måltidssituationen.  

 

 

Integrerad 

Måltiden ska skapa en gemenskap, en delaktighet, en känsla av oberoende och bör vara en av 

höjdpunkterna på dagen. För att matgäster och personal ska känna sig tillfreds med måltiden i 

sin helhet är det också viktigt att kunna vara med och påverka utformning av miljön och 

maten som serveras. 

 

 

Hållbar 

Alla verksamheter inom kommunen ska sträva efter en hållbar utveckling. Maten 

påverkar miljön på många sätt och är därför en del i det här arbetet. I kommunens 

verksamheter ska personalen källsortera avfall och sträva efter att minska matsvinn. 

Matsedlar ska gå i linje med hållbar utveckling med ökad andel vegetabilier och råvaror efter 

säsong. Vid upphandling ska kommunens miljömål beaktas för att uppnå minsta möjliga 

miljöpåverkan. Kommunen använder sig av Miljöstyrningsrådets verktyg (www.msr.se) som 

stöd i sin upphandling där så är möjligt/relevant. Kommunen har ett inriktningsbeslut att 

kontinuerligt öka andelen ekologiska livsmedel. 
 

                                                      
1
 Expertgrupp för samordning av sjukhuskoster utsedd av livsmedelsverket 

2
 Nordiska näringsrekommendationer  
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 74 

 

 

Omsorgsnämnden  2014-04-28 

 

 
§ 61     2014/ 1374 

 

Kostpolicy och måltidsprogram   

 

Omsorgsnämndens beslut 

 

att ställa sig bakom framtagen Kostpolicy. 

--- 

 

Sammanfattning och yttrande av ärendet 

Kostenheten har, tillsammans med tjänstemän från bland annat 

omsorgsförvaltningen, tagit fram ett förslag på styrande dokument gällande all 

hantering av måltider inom Karlshamns kommun.  

 

Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta 

föreslagen kostpolicy och måltidsprogram. 

 

Därefter har Omsorgsnämnden fått remiss från kommunkansliet med begäran 

om yttrande med anledning av framtaget förslag till kostpolicyn och 

måltidsprogram. 

 

Omsorgsnämnden kommer enbart att besluta om yttrande rörande Kostpolicyn 

då samtliga policys är politiska dokument och ska antas i kommunfullmäktige 

för att gälla. Måltidsprogrammet är inte helt färdigställt (2014-04-14) utan 

redigeras fortfarande av tjänstemän i kommunen. Då Måltidsprogrammet är en 

form av riktlinjer för verkställigheten rörande kostpolicyn, ska denna inte antas 

politiskt. Innehållet i denna kan dock informeras för berörda nämnder.  

 

Enligt Karlshamns kommuns gällande styrdokument Styrdokumentsdefinitioner 

och hierarki ska Måltidsprogrammet byta namn till förslagsvis Riktlinjer – för 

måltidsverksamhet i Karlshamns kommun. Namnbytet syftar till att definiera 

rätt nivå för dokumentet. 

 

Beslutsunderlag 
Missiv: Kostpolicy och måltidsprogram, 2014-04-14. 

Protokollsutdrag TN § 57 2014-03-26. 

Kostpolicy 

 

Beslutsexpediering 

Kommunkansliet 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY3 35

Gymnasienämnden 2014-05-19

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED GYMNASIENÄMNDEN

Plats och tid: MörrumssalenRådhuset,måndag2014-05-19,kl. 13.15-15.20

Dettagare:(markerademedx, i ledamotsställetjänstgörandeersättaremedxx)

Ledamöter
PaulHedlund(FP),ordf
JohnnyPersson(S),1 vordf
EmanuelNorön(M),2vordf
JörgenMartinsson(S)
GunHedlund(MP)
BarbroOhlsson(S)§27-39
Nicole Sundin(M)

Personalfdreträdare
NiclasWahlgren,LR
MariaBorras,Lärarförbundet

Tjänstemän
EwaKristensson,förvalt.chef
EvaKindell,rektor§27-30

Ersättare
xx ChristerFlorön(S)

ElinPetersson(M)
xx Bengt-OlofBjörck(S)

KimNordlander(MP)
LinneaPersson(C)
SaraSakhnini(S)
MagnusSandgren(M)

SolvigJohansson,SACO

x EmmaHåkansson,sekreterare

Tid för justerinu: 2014-05-2D§§35,36

Vid sammanträdetbehandlade ärenden: §§27-42

Justeringavprotokollethartillkännagivitspåkommunensanslagstavlai Rådhuset
2014-05- 1 §§35,36

ii
/

Jti

EmmaHåkans n, sekreterare

Justerin

Padlfle'dun
Ordförande

GunHedlund EmmaHåk sson

Sekreterane
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KARLSHAMNSKOMMUN PROTOKOLLGY3 45

Gymnasienämnden 2014-05-19

§35 201411374

Yttrandeöverkostpolicyochmåltidsprogram

Gymnasienämndensbeslut

att ställasigbakom utbildningsförvaltningensyttrandegällande antagande av
kostpolicy ochmåltidsprogmm

Sammanfattning

Kostenheten har, tillsammansmedtjänstemän från omsorgsförvaltningenoch
utbildningsförvaltningen, tagit framett förslagtill styrandedokument gällande
allhantering avmåltider inom Karlshamnskommun.

Utbildningsförvaltningen anser att fråganom styrning avmåltidsverksamheten
behöverbearbetas ytterligareochdiskuteras i relation till kommunensbeslu-
tade vision och detnya styr- och ledningssystemet som ärunderutarbetande.
För fullständigt yttrande, sebeslutsunderlag.

Utbildningsförvaltningen föreslårgymnasienämndenbesluta

att ställasigbakomutbildningsförvaltningens yttrandegällande antagande av
kostpolicy ochmåltidsprogram

Beslutsunderlag

• Yttrande om antagande avkostpolicy ochmåltidsprogram, tjänsteskri-
velse av Ewa Kristensson, förvaltningschefoch Marie Hemming,ut-
vecklingssamordnare, daterad2014-04-28.

Protokollet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Ewa Kristensson, förvaltningschef
Marie Hemming, utvecklingssamordnare
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KARLSHAMN 2014-04-28 Dnr 2014-1374

BUS-nämnden
Gymnasienämnden

Yttrande om antagande av kostpolicy och måltidsprogram

Kostenheten har, til lsammans med tjänstemän från omsorgsförvalt-
ningen och utbildningsförvaltningen, tagit fram ett förslag till styrande
dokument gällandeall hantering avmåltider inom Karlshamns kom-
mun.

Generella synpunkter
1 Karlshamns kommun pågår för närvarande ett genomgripande arbete
kring ett nytt styr- och ledningssystem samt översyn av nu gällande
kommunala styrdokument. Kommunfullmäktige har beslutat om envis-
ion för Karlshamns kommun fram till år 2030 och koncernlednings-
gruppen har beslutat om grundprinciper för ledning och styrning:
- Medborgaren i fokus
- Viser till helheten

Vitar ansvar samt uppmuntrar delaktighet och transparens
Utveckling och förändring för att möta framtiden

Allakommunala mål ska relateras till visionen. Planering och uppfölj-
ning ska präglas avett tydligt medborgarfokus. Samtliga verksamheter
ska arbeta kontinuerligt med uppföjning, utvärdering och analys.

1arbetet med det nya styr- och ledningssystemet har det identifierats
flera brister idet nuvarande styrsystemet, bland annat otydligmålhie-
rarki, otydlig ansvarsfördelning,oöverskådlighet imängden mål och
styrdokument samtbristande uppföljning. Dessutom saknas en
stringens när det gäller benämningen av styrdokument: policy, riktlinje,
program, handlingsplan, strategi etc.

Utbildningsförvaltningen ser en risk iatt anta nya politiska styrdoku-
ment som inte är förankrade ik ommunens officiella vision och det nya
styr- och ledningssystemet. Denkommunövergripande arbetsgruppen
som arbetar med styr- och ledningssystemet bör ges förutsättningar att
på ett strukturerat sätt arbeta med styrkedjan i Karlshamns kommun.

Karlshamns kommun • Utbilciningsförvaltningen

Rådhuset 374 81 Karlshamn • Tel +46 454-813 00 • Fax+46 454-813 20
E-post: utbildning@utb.karlshamn.se • Hemsida: http://www.karlshamn.se
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De föreslagna styrdokumenten är inte heller förenliga med det nuva-
rande regelverket, antaget av kommunstyrelsen 2012-12-18 och be-
nämnt Styrdokumentsdefinitioner och hierarki. Kostpolicyn, som har en
låg grad av konkretion, beskrivs som övergripande riktlinjer medan
måltidsprogrammet, som har en hög grad av konkretion, passar bättre
in på kriterierna för regler/riktlinjer. Denna begreppsmässiga samman-
blandning torde försvåra implementeringen av styrdokumenten.

Ytterligare ett dilemma är att utbildningsförvaltningen tidigare antagit
riktlinjer för pedagogiska måltider. Om förslagen till kostpolicy och
måltidsprogram antas kommer det att finnas flera styrdokument som
reglerar samma sak, vilket ger en otydlighet för verksamheten.

Enligt måltidsprogrammet ansvarar Kostservice för att enkäter genom-
förs vartannat år i åk 5 och 8. Här beskrivs vilka kvalitetsaspekter som
ska följas upp, bland annat smak och temperatur. Utbildningsförvalt-
ningen anser att detta är ett alltför snäyt perspektiv på uppföljning, då
det finns flera andra väsentliga aspekter på kvalitet i måltidssituat-
ionen. Förskolans och skolans nationella styrdokument, som omfattar
alla som arbetar i förskolan och skolan, lägger stor vikt vid bemötande
och värdegrund. Därför är det viktigt att även sådana aspekter finns
med i utvärderingen.

Hållbarhet diskuteras enbart utifrån ett miljöperspektiv, vi saknar de
sociala och ekonomiska övervägandena.

Sarnmanfattande synpunkter
Utbildningsförvaltningen anser att frågan om styrning av måltidsverk-
samheten behöver bearbetas ytterligare och diskuteras i relation till
kommunens beslutade vision och det nya styr- och ledningssystemet
som är under utarbetande.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta

att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens yttrande gällande anta-
gande av kostpolicy och måltidsprogram

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ewa Kristensson Marie Hemming
Förvaltningschef Utvecklingssamordnare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillskjuta ytterligare medel om 200 tkr för de kostnader som tillkommer i samband med 
markbytet samt kostnader för miljöprövning, bullerutredning och bygglov för den nya 
skytteanläggningen. 
 
att de ytterligare kostnaderna belastar investeringskontot Östra Skogsborg 0104.   

 

att anslagsökningen med 200 tkr finansieras genom ökad upplåning. 
 
att ge avdelningen för tillväxt och utveckling i uppdrag att återkomma med förslag på avtal 
för markbytet samt förslag på överenskommelse med Karlshamns pistolskytte-klubb som 
säkerhetsställer anläggandet av pistolskytteanläggningen och att pistolskytte-klubbens 
krav om ersättningsbana gentemot kommunen är tillfullo uppfylld. 
 
Sammanfattning 

 
I samband med pågående markbyte mellan de kommunala fastigheterna Mörrum 23:2 och 
Mörrum 82:2 och den privatägda fastigheten Mörrum 7:11 där Kommunstyrelsen tidigare 
ställts sig positiv till att genomföra markbyte och ge investeringsbidrag om 1 200 000 
kronor till Karlshamns Pistolskytteklubb för anläggande av ny pistolskyttebana. 
Investeringsbidraget ges som ersättning för den befintliga anläggning som, i och med 
exploatering i Östra Skogsborg, var tvunget att stänga.  
 
I samband med markbytet tillkommer kostnader i form av fastighetsreglering, översyn av 
befintligt dräneringssystem inom Mörrum 23:2 m.m. Då markbytet påbörjades innan 
intrångsersättningen för E22:ans utbyggnad så bör denna ersättning följa markbytet. 
Ersättningen uppgår till 330 200 kr.  
 
I samband med Karlshamns pistolskytteklubbs anläggande finns även kostnader för 
miljöprövning, bullerutredning och bygglov för den nya skytteanläggningen som inte bör 
belasta klubbens investeringsbidrag om 1 200 000 kr. Denna kostnad belastar, enligt 
tidigare beslut från kommunstyrelsen, investeringskontot Östra Skogsborg.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef för tillväxt och utveckling 
Ekonomichefen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-03-01 Dnr: 2014/1066 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Avdelningen för tillväxt och utveckling ∙Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-03-08 42 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  
 

Karlshamns Pistolskytteklubb - markbyte i Mörrum 
 

 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 
Att tillskjuta ytterligare medel om 200 000 kr för de kostnader som tillkommer i 
samband med markbytet samt kostnader för miljöprövning, bullerutredning och bygglov 
för den nya skytteanläggningen. 
 
Att de ytterligare kostnaderna belastar investeringskontot Östra Skogsborg 0104.   
 
Att ge avdelningen för tillväxt och utveckling i uppdrag att återkomma med förslag på 
avtal för markbytet samt förslag på överenskommelse med Karlshamns pistolskytte-
klubb som säkerhetsställer anläggandet av pistolskytteanläggningen och att pistolskytte-
klubbens krav om ersättningsbana gentemot kommunen är tillfullo uppfylld. 
 
 
Sammanfattning 
I samband med pågående markbyte mellan de kommunala fastigheterna Mörrum 23:2 
och Mörrum 82:2 och den privatägda fastigheten Mörrum 7:11 där Kommunstyrelsen 
tidigare ställts sig positiv till att genomföra markbyte och ge investeringsbidrag om 
1 200 000 kronor till Karlshamns Pistolskytteklubb för anläggande av ny 
pistolskyttebana. Investeringsbidraget ges som ersättning för den befintliga anläggning 
som, i och med exploatering i Östra Skogsborg, var tvunget att stänga. I samband med 
markbytet tillkommer kostnader i form av fastighetsreglering, översyn av befintligt 
dräneringssystem inom Mörrum 23:2 m.m. Då markbytet påbörjades innan 
intrångsersättningen för E22:ans utbyggnad så bör denna ersättning följa markbytet. 
Ersättningen uppgår till 330 200 kr.  
I samband med Karlshamns pistolskytteklubbs anläggande finns även kostnader för 
miljöprövning, bullerutredning och bygglov för den nya skytteanläggningen som inte bör 
belasta klubbens investeringsbidrag om 1 200 000 kr. Denna kostnad belastar, enligt 
tidigare beslut från kommunstyrelsen, investeringskontot Östra Skogsborg.  
 

 
Förslag till beslut 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef för tillväxt och utveckling 
Ekonomichefen 
Mark- och exploateringsingenjören 
Markförvaltaren 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-03-01 Dnr: 2014/1066 

 
 
 
Göran Persson Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör Näringslivschef 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-03-09 Dnr: 2015/113 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Fyllnadsval som ledamot och ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola – 
NN (S) och NN (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola efter Diez Nobach (S) utse NN (S) 
för åren 2016-2018 
 
att till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola efter NN (S) t o m utgången av 
2018 utse NN (S). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15, § 22, att entlediga Diez Nobach (S) från sitt 
uppdrag som ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola. 
 
Till ny ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola nomineras NN (S) och NN (S) till ny 
ersättare efter honom. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-15, § 22 
 Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2016-03-11 om nomineringen. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-03-09 Dnr: 2015/113 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-03-09 Dnr: 2015/116 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Fyllnadsval som ersättare i gymnasienämnden - NN (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i gymnasienämnden efter Karolina Sandgren (S) utse NN (S) för åren 
2016-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-07, § 229, att entlediga Karolina Sandgren (S) från 
sitt uppdrag som ersättare i gymnasienämnden. 
 
Till ny ersättare i gymnasienämnden nomineras NN (S). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-07, § 229 
 Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2016-03-11 om nomineringen. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-03-09 Dnr: 2015/377 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Fyllnadsval som ledamot i Karlshamnsbostäder AB - NN (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB utse NN (S) t o m ordinarie 
bolagsstämma 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15, § 18, att entlediga Henrik Hult (S) från sitt 
uppdrag som ledamot i Karlshamnsbostäder AB. 
 
Till ny ledamot i Karlshamnsbostäder AB nomineras NN (S). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-15, § 18 
 Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2016-03-11 om nomineringen. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Matrikeln 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-03-09 Dnr: 2015/117 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Fyllnadsval som ledamot och ersättare i kulturnämnden - NN (S) och NN (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot i kulturnämnden efter Felicia Nokrach (S) utse NN (S) för åren 2016-
2018 
 
att till ny ersättare i kulturnämnden efter NN (S) t o m utgången av 2018 utse NN (S). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-02, § 191, att entlediga Felicia Nokrach (S) från sitt 
uppdrag som ledamot i kulturnämnden. 
 
Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2016-03-11 om nomineringarna. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-02, § 191 
 Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2016-03-11 om 

nomineringarna. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-03-09 Dnr: 2015/117 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Fyllnadsval som ledamot i kulturnämnden - NN (S) och NN (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i kulturnämnden efter Henrik Hult (S) utse NN (S) för åren 2016-2018 
 
att till ny ersättare i kulturnämnden efter NN (S) t o m utgången av 2018 utse NN (S). 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15, § 20, att entlediga Henrik Hult (S) från sitt 
uppdrag som ledamot i kulturnämnden. 
 
Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2016-03-11 om nomineringar. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-15, § 20 
 Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2016-03-11 om nomineringen. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-03-09 Dnr: 2015/120 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Fyllnadsval som ledamot och ersättare i tekniska nämnden - NN (S) och NN (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot i tekniska nämnden efter Amanda Nilsson (S) utse NN (S) för åren 2016-
2018. 
 
att till ny ersättare i tekniska nämnden efter NN (S) t o m utgången av 2018 utse NN (S). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-02, § 190, att entlediga Amanda Nilsson (S) från 
sitt uppdrag som ledamot i tekniska nämnden. 
 
Meddelande 2016-03-11 från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) att NN (S) nomineras till 
ny ledamot i tekniska nämnden och NN (S) har nominerats till ny ersättare efter honom. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-02, § 190 
 Meddelande från gruppledare Per-Ola Mattsson (S) 2016-03-11 om 

nomineringarna. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 

-�115�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-03-09 Dnr: 2015/122 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Fyllnadsval som ledamot och tillika vice ordförande samt ersättare i 
valnämnden - NN (S) och NN (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot och tillika vice ordförande i valnämnden efter Henrik Hult utse NN (S) 
för åren 2016-2018 
 
att till ny ersättare i valnämnden efter NN (S) t o m utgången av 2018 utse NN (S). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15, § 21, att entlediga Henrik Hult (S) från sitt 
uppdrag som ledamot och tillika vice ordförande i valnämnden. 
 
Gruppledare Per-Ola Mattsson (S) meddelar 2016-03-11 att NN (S) har nominerats till ny 
ledamot och tillika vice ordförande i valnämnden samt att NN (S) har nominerats till ny 
ersättare efter NN. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-15, § 21 
 Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2016-03-11 om 

nomineringarna. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-03-09 Dnr: 2015/123 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Fyllnadsval som ersättare i överförmyndarnämnden - NN (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i överförmyndarnämnden efter Charlotta Westerlund (S) utse NN (S) 
för åren 2016-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-07, § 227, att entlediga Charlotta Westerlund (S) 
från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden. 
 
Gruppledare Per-Ola Mattsson (S) meddelar 2016-03-11 att NN (S) har nominerats till ny 
ersättare i överförmyndarnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-07, § 227 
 Meddelande från gruppledare Per-Ola Mattsson (S) 2016-03-11 om nomineringen. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
Bakgrund och överväganden 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-03-09 Dnr: 2015/123 

 
 
Göran Persson Ann Åstrand 
Kommundirektör Kommunjurist 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-03-09 Dnr: 2015/115 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Entledigande från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden - Simon Karlsson 
(S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Simon Karlssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2016-02-23 begär Simon Karlsson (S) att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i fritidsnämnden på grund av att han ska flytta till annan stad. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Simon Karlsson (S) daterad 2016-02-23. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-03-09 Dnr: 2014/3216 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Petrus Eriksson 
(S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Petrus Erikssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och sända ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2016-02-26 begär Petrus Eriksson (S) att bli entledigad från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige på grind av nytt arbete och flytt från kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Petrus Eriksson (S) daterad 2016-02-26. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-03-09 Dnr: 2015/115 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Entledigande från uppdraget som ledamot och tillika vice ordförande i 
fritidsnämnden - Petrus Eriksson (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Petrus Erikssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot och tillika vice 
ordförande i fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2016-02-26 begär Petrus Eriksson (S) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot och tillika vice ordförande i fritidsnämnden på grund av nytt arbete 
och flytt från kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Petrus Eriksson (S) daterad 2016-02-26. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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kommun 2016-03-11 Dnr: 2015/378 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamnsfastigheter AB - Carl-Eric 
Birgersson (M) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Carl-Eric Birgerssons (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i Karlshamns-
fastigheter AB. 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2016-03-10 begär Carl-Eric Birgersson (M) att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail från Carl-Eric Birgersson (M) 2016-03-10. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-03-21  

 
 

Inkomna motioner mars 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Enligt rutinerna 
ska den översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Motion om rökfria utomhusmiljöer – Magnus Sandgren (M) och Emanuel Norén (M), 
daterad 2016-03-08. 

 
Bilagor 
 
1 Motion rökförbud 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Rökfria utomhusmiljöer  
 
Motion 
8 mars 2016 
Till Kommunfullmäktige i Karlshamn 
Av Magnus Sandgren och Emanuel Norén (m) 
 
Fler än 100 000 svenskar har dött av rökning sedan rökfria krogar infördes för tio år sedan. 
Det var den senaste stora tobakspolitiska reformen och nu krävs att vi tar nästa steg.  
 
Regeringens tobaksutredare Göran Lundahl lämnade i dagarna in sina förslag där han bland 
annat vill utvidga dagens rökförbud till allmänna platser utomhus. Dels för att minska risken 
att utsättas för passiv rökning, dels för att "avnormalisera tobaksbruket". Man ska inte utsättas 
för frestelsen att röka. Exponeringen av det rökande beteendet är också ett skäl för 
rökförbudet anger utredningen.  
 
Samtidigt visar en SKOP-undersökning att mer än åtta av tio svenskar vill att entréer till 
offentliga byggnader ska bli rökfria. Stödet för rökfria uteserveringar är inte lika massivt – 
men sex av tio är ändå för ett förbud. Till att ha rökförbud i anslutning till kollektivtrafiken 
var cirka 70 procent positiva och förbud i anslutning till lekplatser över 90%. 
 
En stor grupp som är extra känslig för passiv rökning är just barn. Tobaksrök kan förvärra 
astmaattacker och orsaka lunginflammation, bronkit och öroninflammarioner. Barnen kan 
även få skador som ökar risken för att de som vuxna drabbas av cancer eller hjärt- 
kärlsjukdomar. 
 
Vi anser därför att kommunen inte ska vänta till Riksdagen lagstiftar om rökfria 
utomhusmiljöer. Redan nu bör det i känsliga miljöer anslås tydliga uppmaningar att rökning 
undanbedes 
 
 
Med anledning av vad som ovan anförts förslår vi Kommunfullmäktige beslutar 
 
 
Att ge samhällsbygnadsförvaltingen i uppdrag att tillse så erforderlig skyltning i 

känsliga miljöer sätts upp 
 
 
 
Magnus Sandgren (m) 
Emanuel Norén (m) 
 
 
Karlshamn dag som ovan 
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