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§ 1 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Annika Westerlund (S) att justera protokollet 
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§ 2 Godkännande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ärende 23. Byggbonus 2017 behandlas innan ärende 21. Fördelning av medel för ökat 
bostadsbyggande 
 
att därmed godkänna dagordningen 
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§ 3 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande ärenden:  
 

- Statusen kring höga vattenflöden. Det är höga flöden i hela sydöstra Sverige, vilket 
märks i Mien och i Mörrumssån.  Flödenas inverkan på vattentäkten i Långasjön är 
föremål för diskussion med berörda parter.  

- Stadsvapnet i Karlshamn AB. Revisionen har haft synpunkter på hur 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Stadsvapnet fungerar och på hur 
Stadsvapnets uppsikt över dotterbolagen fungerar. Framgent kommer bolagens 
styrelser att lämna tertialrapporter till Stadsvapnet, som sedan skriver en egen 
rapport som lämnas till kommunstyrelsen.  Kommundirektören kommer dessutom 
löpande att till kommunstyrelsen informera om de kommunala bolagen.  

- Kommunalförbunden Räddningstjänsten Västra Blekinge och Miljöförbundet 
Blekinge Väst har utretts om det går att finna en gemensam politisk styrning för 
förbunden. Tjänstemannaorganisationerna i förbunden berörs ej, med undantag av 
förbundsledningarna. 

- Lokaler och kostnaderna för detsamma. Marknaden har utvecklats på ett sätt som 
gör att kalkyler snabbt blir inaktuella. Det innebär att vissa, redan beslutade 
investeringar, kan kräva reviderade kalkyler.  
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§ 5 Ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 2018/427 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att under § 8 i bolagsordningen stryks texten om suppleanter  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att kommunen förvärvat Kreativum i Blekinge AB har en ny 
bolagsordning tagits fram. Bolagsordningen överensstämmer med de krav som ställs på ett 
kommunalt företags bolagsordning i kommunallagen.  
 
Beslutsunderlag 
 
VD Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-01-26 
Bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 6 Avtal - projekt studentregion Blekinge 2018/410 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna avtalet 
 
att finansieringen, 200 tkr årligen för åren 2018–2020, sker genom kommunstyrelsens 
anslag till NetPort/Högskolan 
 
Sammanfattning 
 
Mellan Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona kommun och Karlshamns kommun har 
följande avtal angående projekt Studentregion Blekinge upprättats. 
 
Projektets mål är att Blekinge ska vara en attraktiv studentregion och att andelen 
studenter som etablerar sig i regionen efter avslutade studier ökar. Detta uppnås genom 
goda möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter, ett bra utbud av studiesociala aktiviteter 
samt aktiviteter för en nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor.  
 
Projektet syftar till att skapa en givande studiesocial miljö för BTH:s studenter samt skapa 
intresse bland studenterna för Blekinges samhälle och arbetsmarknad. I samband med 
detta ska respektive partner ges lika möjlighet till ökad synlighet på informationsmaterial 
som under pågående aktiviteter. 
 
Projektet fokuserar på tre aktivitetsområden: 
 
Samverkan med företag och organisationer 
Samverkan med inkubatorer 
Studiesocialt och lär-känna-Blekinge. 
 
Karlskrona kommun samt Karlshamns kommun åtar sig att delfinansiera projektet 
Studentregion Blekinge med 200 000 kr vardera under 2018, 2019 och 2020. En ansökan 
om tillväxtmedel kommer att inlämnas till Region Blekinge för finansiering om 250 000 
kronor årligen för motsvarande treårsperiod. BTH:s finansiering består av egen 
arbetsinsats på 540 000 kr per år i form av projektledare, samt tillhandahållande av lokaler 
och utrustning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utkast på avtal - Projekt Studentregion Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Karlskrona kommun 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2018-02-06 

sid 10 av 47 

 

§ 7 Svar på remiss - Sydarkiveras utveckling 2017/4275 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet som svar på remissen 
 
Sammanfattning 
 
Sydarkivera har 2017-12-21 inkommit med remiss med förslag angående 
kommunalförbundets utveckling. Sydarkivera är ett kommunalförbund med 18 
medlemmar som utför arkivtjänster åt medlemmarna. Arkivfrågorna aktualiseras nu i 
många kommuner med anledning av skiftet från pappersarkiv till digitala arkiv. Utifrån 
utvecklingen på arkivområdet och Sydarkiveras interna utveckling har ett förslag om 
utvecklingen av  Sydarkivera tagits fram.  
 
Förslaget går i korthet ut på att utveckla förbundets basverksamhet, att möjliggöra för 
medlemmarna att köpa ytterligare tjänster samt att förstärka förbundets regionala 
förankring genom att etablera noder.  
 
Karlshamns kommun ser behov av Sydarkiveras tjänster på det digitala området eftersom 
arkiveringen blir en i förhållandevis hög grad teknisk fråga. I takt med den digitala 
utveckling är det en trygghet för kommunen att kunna konsultera och anlita Sydarkivera i 
de fall där specialistkompetensen krävs.  
 
I enlighet med fastställt arkivreglemente är Sydarkivera gemensam arkivmyndighet och 
kommunstyrelsen lokal arkivmyndighet. Det innebär att de digitalt arkiverade 
handlingarna är Sydarkiveras ansvar och pappershandlingarna kommunstyrelsens ansvar.  
 
Karlshamns kommun tillstyrker remissen om Sydarkiveras utveckling.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergman, 2018-01-24 
Remiss projekt Sydarkiveras utveckling  
Utkast Sydarkivera Underlag Verksamhetsutveckling 2017-12-21 
Kortversion Sydarkiveras Utveckling Remiss 
 
Beslutet skickas till 
 
Sydarkivera 
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§ 8 Bostadsförsörjningsprogram 2019 2018/105 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige förlänga aktualitetsperioden för nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram till och med 2018 
 
att uppdra till kommundirektören att upprätta ett nytt bostadsförsörjningsprogram 
innehållande kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning för år 2019 och framåt 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet med det nya 
bostadsförsörjningsprogrammet 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt lagen 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa; 

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 
2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 2012-
2017. Riktlinjerna ligger till grund för kommunens strategiska planering, 
stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att aktualitetsperioden för riktlinjerna kan 
förlängas till att gälla för år 2018.  
 
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383). Översynen resulterade i en revidering som betonar behovet av ett regionalt 
perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen, där 
bostadsförsörjning numera är ett uttalat allmänintresse i 2 kap 3 § 5p. Eftersom lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar har reviderats efter att nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram antogs samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar 
som inte kunde förutspås i nuvarande bostadsförsörjningsprogram, gör 
stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att ett nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas 
fram som redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2019 och 
framåt. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett politiskt styrt dokument och därför bör KSAU vara 
styrgrupp för arbetet med att ta fram riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. 
Stadsarkitekten föreslås bli projektledare för arbetet och svara direkt under 
kommunstyrelsen.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jens Löfqvist 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 9 Slutrapport gällande pilotprojekt inom entreprenöriellt lärande 2017 och feriearbeten 
2018 2016/4005 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att 36 platser avsätts till projektet Sommartoppen/entreprenöriellt lärande inför 2018 
 
att konceptet permanentas 
 
att platser avsätts årligen för elever som vill utveckla och forma sitt eget feriearbete. 
 
Sammanfattning 
 
Vägga gymnasieskola (arton elever på estetiska programmet samt två på hotell- och 
turismprogrammet) har genomfört ett pilotprojekt under sommaren 2017 i syfte att 
utveckla ett entreprenöriellt lärande och förhållningssätt. Entreprenöriellt lärande är en 
lärandeform där eleven i samspel mellan näringsliv och skola får arbeta med 
verklighetsförankrade uppgifter.  
 
För eleverna har det handlat om att utveckla självkännedom, handlingskraft, mod, se nya 
möjligheter, ta ansvar, initiativ, vara kreativa och mycket mera. Detta har de gjort genom 
att skapa sina egna sommarjobb med koppling till sin utbildning, inom ramen för 
kommunens ferietjänster. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att allokera 23 tjänster 
till projektet, varav 20 utnyttjades. Av KS-protokoll daterat den 7 mars 2017, § 47 framgår 
att kommunstyrelsen har för avsikt att följa upp beviljat pilotprojekt. Bifogad slutrapport 
avser att vara underlag för en sådan uppföljning.  
 
Tillsammans med Navigatorcentrum har Vägga gymnasieskola skapat ett projekt som 
gagnar elevernas lärande och stimulerar till entreprenörskap och entreprenöriellt lärande.   
Det goda resultatet av sommarens projekt gör att Vägga gymnasieskola önskar permanenta 
Sommartoppen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutrapport gällande pilotprojekt inom entreprenöriellt lärande 2017 och feriearbeten 
2018 
Protokollsutdrag GN § 92/2017 Slutrapport gällande pilotprojekt inom entreprenöriellt 
lärande 2017 för information till GN 

 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Ann-Marie Nilsson, rektor Vägga gymnasieskola 
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§ 10 Revidering av taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2018 2017/2639 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för 2018 i enlighet 
med direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinges reviderade förslag av den 6 
december 2017 
 
att beslutet gäller från och med att det vunnit lagakraft  
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Blekinge Väst har inkommit med skrivelse med begäran om revidering 
av taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll eftersom ett fel upptäckts i de 
tidigare taxorna. Felet resulterade i att taxorna blev för höga.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-18 att anta taxorna en enlighet med direktionens 
förslag.  
 
Genom föreslagen revidering uppnås korrekta taxor för innevarande år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Utdrag § 801 Sotningstaxa 
Reviderat förslag - Sotningstaxa 2017-2018 
Reviderat förslag - Taxa för brandskyddskontroll 2018 
Tidigare version - Taxa för rengöring (sotning) 
Tidigare version - Taxa för brandskyddskontroll 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Tekniska nämnden  
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§ 11 Motion om att införa närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning 2017/2327 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Gudrun Johansson (SD) har lämnat in en motion om att 
införa närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning. I motionen anför de att det 
inte alltid är självklart att motionärerna får redogöra för sin motion eller ha någon som kan 
tala för motionen. Vidare framför de att det är av vikt att motionsförfattarens åsikter får 
komma fram under beredningen ur demokratisk aspekt. Tommy Strannemalm och Gudrun 
Johansson föreslår att närvaro- och yttranderätt ska garanteras vid beredning av en motion 
i ett utskott eller en nämnd.  
 
Initiativrätt 
 
4 kap. 16 – 18 §§ kommunallagen reglerar de förtroendevaldas initiativrätt. I 4 kap. 16 § KL 
anges att ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner. När ersättarna tjänstgör har de 
samma rättigheter som ledamöterna, (4 kap. 18 § KL). Enskilda kommunmedborgares rätt 
att väcka motioner, s.k. medborgarförslag, behandlas i 5 kap. 23 § KL.  
 
Närvaro- och yttranderätt 
 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har rätt att yttra sig i alla ärenden. När 
frågan behandlas i nämnden finns sannolikt ett förslag till svar. När förslaget antagits 
skickas det vidare för beslut i fullmäktige. Där ska diskussionen ske och där kan 
motionären argumentera för sin motion. Motionen i sig bör vara klart och tydligt 
formulerad, så att den utan problem kan förstås av den som handlägger ärendet. Om 
oklarheter ändå föreligger kan den som bereder frågan kontakta motionären för att få 
klarhet i eventuella frågeställningar. 
 
Utöver motionsrätten finns två frågeinstitut: interpellation och enkel fråga.  
Dessa institut nyttjas om någon ledamot vill få en förklaring eller redovisning  
i övrigt om en viss sak eller visst förhållande inom någon nämnd.  
 
Två gånger om året redovisas icke besvarade motioner till fullmäktige. Även då finns 
möjlighet att fråga om beredningen av aktuell motion.  
 
Tjänsteskrivelsen överlämnas härmed för politiskt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion – Yttranderätt motionär 
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Yrkanden 
 
Tor Billing (SD) yrkar att motionen ska bifallas.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Tor Billings yrkande och 
finner kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 12 Reviderad oljeskyddsplan för Blekinge län 2017/4090 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta oljeskyddsplan för Blekinge 
 
att beslutet inte gäller bilagorna till oljeskyddsplanen 
 
att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas i Karlskrona, Ronneby, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner 
 
Sammanfattning 
 
Den regionala oljeskyddsplanen, som antogs 2011, har varit föremål för översyn. Planen är 
regionalt anpassad och samordnad mellan kommunerna för att insatser och åtgärder ska 
kunna samordnas. Deltagande i arbetet med översyn har varit Karlskrona kommun, 
Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Räddningstjänstförbundet 
Östra Blekinge, Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge och Miljöförbundet Blekinge 
Väst. Samordning har även skett med Länsstyrelsen i Blekinge län och Kustbevakningen. 
Länsstyrelsen i Skåne län har deltagit rörande diskussioner över länsgränser. 
Försvarsmakten Region Syd har lämnat information rörande sina möjligheter att stötta vid 
en insats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Reviderad oljeskyddsplan Blekinge län 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Kris- och säkerhetssamordnare 
Kommundirektör 
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§ 13 KS Uppdrag till Förvaltningschef att representera de personuppgiftsansvariga 2017/4189 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att förordna förvaltningschef Daniel Wäppling att representera de 
personuppgiftsansvariga (kommunstyrelsen) vid undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 
 
Sammanfattning 
 
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer 
ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter (3 § PUL). Varje 
kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som myndigheten 
hanterar. 
 
För att biträda den personuppgiftsansvarige (kommunstyrelsen) finns 
personuppgiftsombud, i Karlshamns fall kommunjurist Annabel Cifuentes och 
förvaltningsjurist Cecilia Bernhardsson. Personuppgiftsombudets roll är att stödja den 
personuppgiftsansvarige så att uppgifterna hanteras korrekt och i enlighet med lagens 
krav.  
 
När personuppgifter hanteras av någon annan än myndigheten behöver ett 
personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. Det innebär att när myndigheten hanterar 
personuppgifter i exempelvis ett system som levereras av utomstående så måste ett avtal 
tecknas.  
 
Inför att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018 behöver alla 
personuppgiftsbiträdesavtal uppdateras och i förekommande fall nya skrivas. För att det 
ska vara en enkel hantering föreslås att kommunstyrelsen förordnar förvaltningschefen att 
representera den vid undertecknande av biträdesavtalen. Det innebär att det räcker för 
kommunstyrelsen att fatta detta beslut istället för att besluta i varje enskilt ärende.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Systemadministratör Anna Persson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson  
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§ 14 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet från Anders Englesson (MP) 
m.fl. 2017/178 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) föreslår i motion, daterad 2017-01-12, att kommunfullmäktige 
initierar en undersökning kring om och hur häst/hästar skulle kunna användas i 
kommunens skogar och parker samt om det är möjligt att på annat sätt nyttja häst/hästar  
i kommunens verksamheter. 
 
Motionen har remitterats till fritidsnämnden och tekniska nämnden. Nämnderna föreslår 
kommunfullmäktige avslå motionen. Bland annat anför nämnderna begränsade 
ekonomiska resurser och att kärnverksamheten måste prioriteras. Att i ett sådant läge 
undersöka möjligheten att använda hästar i kommunens verksamhet och därtill permanent 
skötsel av häst/ar är inte genomförbart. Verksamheten har att fokusera på uppsatta mål att 
införa fossilfri maskinpark inom parkverksamheten. 
 
Nämnderna anser det inte befogat att genomföra en särskild utredning kring möjligheten 
att använda hästar. Det står dock nämnderna fritt att i de fall det bedöms lämpligt, med 
hänsyn tagen bland annat till naturvärdena, använda hästar för att gallra i de tätortsnära 
skogarna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-10 
Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Protokollsutdrag TN § 174/2017 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Protokollsutdrag FN 95/2017 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattson (S) yrkar, med instämmande av Andreas Saleskog (S) och Anders 
Englesson (MP), att motionen ska bifallas.  
 
Elin Petersson (M) yrkar att motionen ska avslås.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons bifallsyrkande och Elin Peterssons 
avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med Per-Ola Mattssons 
förslag.  
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 15 Uppdrag om att utarbeta förslag på internationell policy 2018/204 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att uppdra åt kommundirektören att utarbeta förslag till policy för kommunens 
internationella arbete 
 
att återrapportering ska ske till kommunstyrelsens junisammanträde 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog ett internationellt program 2012-04-02 för perioden 2013-
2017. Då det ej längre är aktuellt behöver ett nytt utarbetas.  
 
Ett strategiskt internationellt arbete kan bidra till Karlshamns hållbara utveckling. Det 
internationella arbetet kan ge ömsesidig nytta för samtliga involverade parter. 
 
Samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet är viktiga delar i ett 
internationellt arbete. I en värld där nationalismen får ökad spridning kan ett ökat 
internationellt samarbete berika ökad mångfald och utgör en tillväxtpotential. Det 
internationella arbetet ska verka för ökat utbyte av kunskaper och erfarenheter i syfte att 
främja utveckling både inom offentlig och privat sektor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2018-01-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 16 Riktlinjer för resor 2016/4196 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att kommundirektören uppdras arbeta fram kommungemensamma riktlinjer för resor  
 
att återrapportering ska ske till kommunstyrelsens junisammanträde 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-20 § 29 om Resepolicy för tjänstepersoner och 
förtroendevalda i Karlshamns kommun. I samma beslut uppdrogs kommunstyrelsen att 
utarbeta kommungemensamma riktlinjer för resor.  
 
Policyn är på en så övergripande nivå att riktlinjer krävs.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-01-11 
Protokollsutdrag KF § 29/2017 Resepolicy för tjänstepersoner och förtroendevalda i 
Karlshamns kommun 
Resepolicy 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 17 Medlemskap i Håll Sverige Rent 2018/206 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att söka medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 
 
Sammanfattning 
 
Det viktigaste arbetet mot nedskräpning är att förebygga det då det ofta saknas tid och 
resurser för tillsynsmyndigheterna att handlägga nedskräpningsärenden. Det handlar om 
allmänhetens attityder till skräp, tillgång till soptunnor m.m. Den årliga kostnaden uppgår 
till 15 000 kr.  
 
För att arbeta strategiskt och förebyggande med nedskräpningsfrågorna kan kommunen gå 
med i nätverket Håll Sverige Rent. Enligt Håll Sverige Rent får de kommunen som är 
medlemmar följande: 

· En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent 
· Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns 

beskrivet i Naturvårdsverkets vägledning till kommuner 
· Fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri efterbeställning i 

samband med Vi Håller Rent-kampanjen 
· Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat aktuellt inom 

området 
· Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och 

regionala konferenser 
· Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för 

erfarenhetsutbyte och kommunikation 
· Kostnadsfri halvdagsutbildning vid nystartade skräpmätningar i stads- 

eller parkmiljö 
· Möjlighet och rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen 

Håll Sverige Rent 
 
Finansieringen sker på kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2018-01-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Håll Sverige Rent 
Miljöingenjör Jesper Bergman 
Ekonomiavdelningen  
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§ 18 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Kreativum i Blekinge AB 2018/207 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera ”Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda – 
Arvodesbilagan” genom tillägg av Kreativum i Blekinge AB med likalydande ekonomiska 
förmåner som för övriga dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn AB  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige uppdrog 2017-12-18 § 194 Stadsvapnet att omedelbart förvärva 
Kreativum i Blekinge AB. Samma dag sammanträdde Stadsvapnet och genomförde 
förvärvet, § 61. Till styrelse i bolaget valdes kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kreativum i Blekinge AB hade sitt första sammanträde 2017-12-22.  
 
Vid beslutet om att förvärva Kreativum och välja nämnda styrelse togs ej något beslut om 
styrelsens arvodering. Genom föreslagen revidering  av ”Bestämmelser om ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda – Arvodesbilagan” erhålls likvärdiga villkor för Kreativum 
i Blekinge AB som för Stadsvapnets övriga dotterbolag.  
 
Justering av arvodesbilagen föreslås genom tillägg av Kreativum i Blekinge AB med 
likalydande ekonomiska förmåner som för övriga dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn 
AB.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-11  
Arvodesbilaga 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 19 Förslag om upphävande av kommunfullmäktiges beslut om gemensamma 
protokollsmallar 2017/4004 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet § 73 2011-05-02 om gemensam 
utformning av protokoll i nämnder, styrelser och bolag vad gäller bolagen 
 
att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer för hur 
protokoll utformas och hanteras inom kommun och koncern. Dessa ska ta hänsyn till de 
olika förutsättningar som finns mellan bolag och nämnd 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade 2011-05-02 § 73 beslut om att hela koncernen ska hantera 
protokoll på samma sätt och med gemensamma mallar. Beslutet skulle utvärderas efter ett 
år vilket är oklart om det skett. I samband med att fullmäktiges revisorer granskade 
bolagskoncernens protokollskrivning och hantering framkom att man i varierande grad 
följde fullmäktiges beslutade riktlinjer. 
 
Efter att revisionen lämnat rapporten till Stadsvapnet har ett utvecklingsarbete skett i 
dialog med dotterbolagen där man genomlyst hur kraven på offentlighet på bästa sätt kan 
förenas med kraven på affärssekretess. I gällande ägardirektiv framgår att kommunens 
helägda bolag i tillämpliga delar ska följa riktlinjer, policys etcetera vilket dock inte får stå i 
strid med annan lagstiftning. 
 
Analysen visar på en problematik när bolagen förväntas agera affärsmässigt och fungera på 
en konkurrensutsatt marknad då innehållet i protokollen kan vara av sådan art att ett 
spridande skulle skada bolaget eller försämra dess konkurrenskraft. Man har då möjlighet 
att sekretessbelägga denna information men detta gör att protokollen som läggs upp på 
webben blir torftiga i vissa paragrafer och nästan löjeväckande innehållslösa. Efter 
granskning av hur andra kommunala bolag styrs i detta sammanhang visar att dessa kan ha 
direktiv som delvis skiljer sig från den kommunala förvaltningens eller inga alls. Detta 
gäller särskilt de bolag som drivs med affärsmässiga villkor på en konkurrensutsatt 
marknad. Gällande lagstiftning är tydlig kring offentlighetskravet för kommunala bolag 
varför man troligen bedömt att inga ytterligare regleringar behövs.  
 
Sammanfattningsvis finns betydande skillnader mellan villkoren för kommunens bolag och 
de kommunala nämnderna som gör att det kan vara svårt att i alla lägen ha likalydande 
riktlinjer. Den affärsmässighet som bolagen förväntas ha kan stundtals stå i strid med hur 
man jobbar i en nämndsstruktur. 
 
För att möta detta bör affärsmässigheten lyftas fram i ägardirektiven och inför varje KF-
beslut om gemensamma riktlinjer ska detta finnas med i beredningen. Förslaget till beslut 
bör innehålla en särskild skrivning om detta även ska gälla de kommunala bolagen. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Protokollsutdrag SV 2017-12-04 § 51 Förslag om upphävande av kommunfullmäktiges 
beslut om gemensamma protokollsmallar m.m. för de kommunala bolagen 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-05-02 § 73 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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§ 20 Politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 2018/324 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att från 2019-01-01 styrs den kommunala verksamheten genom följande 
nämndsorganisation 
 

 Kommunstyrelsen  
o 15 ledamöter och 15 ersättare 

 Byggnadsnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Teknik- och fritidsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för Barn, utbildning och skola 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Gymnasienämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Kulturnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Omsorgsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för arbete och välfärd 
o 7 ledamöter och 7 ersättare 

 Valnämnden 
o 5 ledamöter och 5 ersättare 

 Överförmyndarnämnden 
o 3 ledamöter och 3 ersättare 

 Revisionen 
o 7 revisorer 

 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över arbetsordningen för styrelse och nämnder 
samt reglementen och delegationsordningar 
 
att i kommunfullmäktige ska inför 2019-01-01 utse en ordförande, en förste vice 
ordförande och en andre vice ordförande i varje nämnd, dock ej i överförmyndarnämnden 
där endast ordförande och en vice ordförande ska utses 
 
att ordförande och förste vice ordförande utses från majoriteten och att andre vice 
ordförande utses från oppositionen, med undantag av revisionen där omvänd ordning 
gäller 
 
att arvodeskommittén uppdras att se över ersättningarna till förtroendevalda med syfte att 
till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2018 kunna besluta om nya regler och 
förmåner för förtroendevalda 
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att inrättande av arbetsutskott i nämnd eller styrelse ska godkännas av 
kommunfullmäktige 
 
att den särskilda oppositionsersättning som utbetalats till oppositionspartierna upphör 
från 2019-01-01 
 
att partistödet beräknas så att från 2019-01-01 får varje parti i kommunfullmäktige ett 
grundbidrag på 100 % av prisbasbeloppet samt att partierna även får 50 % av 
prisbasbeloppet per mandat i kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
En arbetsgrupp bestående av gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige, med 
ledning av kommunfullmäktiges ordförande, har utarbetat ett förslag till ny politisk 
organisation att gälla från 2019-01-01. 
 
Förslaget till ny politisk organisation bygger på att i princip samtliga nämnder behåller sina 
uppgifter men att vissa uppgifter som tekniska nämnden har flyttas till kommunstyrelsen. 
Det blir tydligare att nämndernas uppgifter är att driva de sakfrågor som nämnden 
ansvarar för. Lokaler, anläggningsskötsel, intern service m.m. ska nämnderna inte arbeta 
med. Nämnderna ska servas med de anläggningar som nämnderna anser sig behövas för att 
kunna bedriva den verksamhet de har fått som uppdrag av kommunfullmäktige. 
 
Uppgifterna blir därmed tydligare. Nämnderna ska arbeta utifrån kommunfullmäktiges 
beslut och serva kommuninnevånarna. Kommunstyrelsen ska tillse att lokaler, 
anläggningar, service, m.m. finns och fungerar för att nämnderna ska kunna bedriva sin 
verksamhet. 
 
Från 2019-01-01 föreslås följande nämnder att finnas i Karlshamns kommuns organisation 
 

 Kommunstyrelsen  
o 15 ledamöter och 15 ersättare 

 Byggnadsnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Teknik- och fritidsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för Barn, utbildning och skola 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Gymnasienämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Kulturnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Omsorgsnämnden 
o 11 ledamöter och  11 ersättare 

 Nämnden för arbete och välfärd 
o 7 ledamöter och 7 ersättare 

 Valnämnden 
o 5 ledamöter och 5 ersättare 
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 Överförmyndarnämnden 
o 3 ledamöter och 3 ersättare 

 Revisionen 
o 7 revisorer 

 
När nämndsorganisationen är beslutat får kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
arbetsordningen för styrelse och nämnder samt reglementen och delegationsordningar. 
 
Inför innevarande mandatperiod utsåg kommunfullmäktige en ordförande och en vice 
ordförande i respektive nämnd. Personerna som valde som ordförande och vice ordförande 
representerade enbart majoriteten i kommunfullmäktige. Under mandatperioden har det 
även funnits en begränsning för nämnderna att utse arbetsutskott med avsikt att den 
politiska diskussionen ska föras i nämnderna och att samtliga ledamöter och ersättare i 
nämnderna ska ha samma förutsättning vid beslutsfattandet. 
 
För att förbättra den politiska demokratiprocessen föreslås att det i varje nämnd ska finnas 
en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande och 
förste vice ordförande utses från majoriteten och andre vice ordförande utses från 
oppositionen. 
 
Inför innevarande mandatperiod beslutade kommunfullmäktige att oppositionspartierna 
skulle få en särskild ersättning för att kunna förbättra sitt oppositionsarbete. Beloppet som 
oppositionspartierna delar på är ca 240 000 kr. Dessa pengar fördelas utifrån antalet 
ordinarie ledamöter och ersättare som partiet har i kommunfullmäktige. Partiet 
bestämmer vem eller vilka som ska få ersättningen samt hur oppositionsarbetet ska 
bedrivas. 
 
I samband med att uppdraget andre vice ordförande återinförs föreslås även att den 
särskilda ersättningen till oppositionspartierna tas bort samt att partistödet förändras 
samt att ersättningen till politiska samordnare och oppositionsråd kvarstår. 
 
Arvodena och övriga förmåner för förtroendevalda behöver ses över inför nästa 
mandatperiod. 
 
Med nuvarande system för partistöd utgår man från prisbasbeloppet (prisbasbeloppet är 
för närvarande 44 500 kr). Formeln för beräkning är prisbasbeloppet x antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Summan delas med 2. Utav detta belopp går 25 % till ett så kallat 
grundstöd till att delas mellan de partierna som finns i kommunfullmäktige. Resterande 75 
% av summan fördelas mellan partierna baserat på hur många mandat partiet har i 
kommunfullmäktige. 
 
Förslaget till nytt system utgår även det från prisbasbeloppet . Varje parti i 
kommunfullmäktige får ett grundbelopp på 100 % av prisbasbeloppet (prisbasbeloppet är 
för närvarande 44 500 kr). Utöver detta föreslås partierna att få 50 % av prisbasbeloppet 
per mandat i kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
 
Arbetsgruppen för ny politisk organisations förslag, 2018-01-19 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson yrkar: 
 
att i kommunfullmäktige ska inför 2019-01-01 utse en ordförande, en förste vice 
ordförande och en andre vice ordförande i varje nämnd, dock ej i överförmyndarnämnden 
där endast ordförande och en vice ordförande ska utses 
 
att ordförande och förste vice ordförande utses från majoriteten och att andre vice 
ordförande utses från oppositionen, med undantag av revisionen där omvänd ordning 
gäller 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet 
med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 21 Byggbonus 2017 2017/3011 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att erhållen byggbonus om 5 789 150 kronor bokförs som upplupen intäkt 2017 och 
används för framtida kostnader för ökat bostadsbyggande till följd av nyanlända. 

 
Sammanfattning 

 
Karlshamns kommun har erhållit byggbonus om 5 789 150 kronor. Av SKL:s cirkulär 17:67, 
2017-12-21, framgår att byggbonus, som är ett särskilt statsbidrag, lämnas för att 
stimulera ökat bostadsbyggande i de kommuner som tar emot nyanlända. Bidraget får 
användas fritt utifrån kommunens egna prioriteringar. Bidraget betalades ut i november 
2017. 

 
Bidraget administreras och betalas ut av Boverket. Avsikten är att motsvarande statsbidrag 
kommer att lämnas även kommande år. 2017 uppgick det totala bidragsbeloppet till 1,8 
miljarder kronor. Motsvarande belopp 2018 kommer att uppgå till 1,3 miljarder kronor. 

 
Beslutsunderlag 

 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2018-01-22 

 
Beslutet skickas till 

 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
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§ 22 Fördelning av medel för ökat bostadsbyggande 2017/3011 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avsätta 2,4 miljoner kr under 2018 och 2019, av de beviljade bidragsmedlen, för två 
planarkitekttjänster 
 
Sammanfattning 
 
Under 2016 införde regeringen ett statsbidrag för att öka bostadsbyggandet i kommunerna 
mot bakgrund av befolkningsökningen och det ökade behovet av bostäder. Bidraget 
administreras av Boverket som i år fick in 204 kommunala ansökningar. Av dem beviljades 
199 kommuner bidrag och fick dela på cirka 1,8 miljarder kronor i stöd till ökat 
bostadsbyggande. 
 
Bidraget beräknades utifrån antal beviljade startbesked under perioden augusti 2016 till 
augusti 2017, vilket i Karlshamns kommun landade i 141 startbesked. Med ovanstående 
som bakgrund tilldelades Karlshamns kommun totalt 5 789 150 kronor. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens uppdrag är att arbeta med översiktsplanering, detaljplanering, 
bygglov, mätning, mark- och exploatering. Under de senaste åren har privata entreprenörer 
och kommunen exploaterat flera av de redan detaljplanerade områdena.  
 
Den positiva befolkningsutvecklingen och faktum att vi just nu befinner oss i en 
högkonjunktur innebär att behovet av nya bostäder aldrig varit större vilket sätter stor 
press på kommunerna.  
 
Det är därför av stor vikt att Karlshamn skapar en planeringsbuffert som gör att vi kan 
erbjuda planlagd mark till intressenter.  
 
Med anledning av ovanstående behöver Stadsbyggnadsavdelningen inrätta 
planarkitekttjänster som främst ska arbeta med strategisk planering, tidiga skeden och 
framtagande av detaljplaner som möjliggör nya bostäder av varierande typ i olika 
kommundelar. Syftet ska vara främja bostadsutveckling i samtliga våra tätorter och på 
landsbygden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2018-01-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
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§ 23 Allmänhetens tillgång till offentliga lokaler 2018/342 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att kommundirektören får i uppdrag att tillse att kommunala lokaler såsom skolsalar, 
matsalar med flera blir tillgängliga för uthyrning på samma sätt som exempelvis 
idrottshallar 
 
att en plan för och eventuella kostnader för att tillgängliggöra kommunala lokaler 
framtages och presenteras för kommunstyrelsen senast 2018-05-08 
 
att samtliga lokaler där kommunen ger lokalbidrag ska visas på kommunens hemsida med 
kontaktuppgifter 
 
Sammanfattning 
 
I Karlshamns kommun finns många kommunala lokaler som endast nyttjas vardagar under 
dagtid och då står tomma övrig tid. Förutom de kommunala lokalerna finns många 
föreningslokaler som också skulle kunna vara mera tillgängliga än de är idag. Detta 
samtidigt som föreningslivet, företag eller privatpersoner söker lokaler att boka för möten 
eller andra sammankomster.  
 
Flera av de kommunala lokalerna är i dag utformade eller utrustade på ett sätt som 
försvårar nyttjande av lokalerna för föreningslivet, företag eller privatpersoner. Detta 
borde med ganska enkla medel vara möjligt att avhjälpa. 
 
Förutom de kommunala lokalerna finns lokaler som hembygdsföreningar och Folkets 
Husföreningar hyr ut. Dessa lokalägare får kommunala bidrag för att tillhandahålla 
möteslokaler till allmänheten. För att öka tillgängligheten till dessa lokaler bör 
kontaktuppgifter till de föreningar som får kommunalt bidrag för lokaler presenteras på 
kommunen hemsida 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2018-01-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 24 Internbudget 2018 2017/3644 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa kommunstyrelsens internbudget för 2018 
 
Sammanfattning 
 
I december 2017 beslutade kommunstyrelsen om mål och indikatorer för sin verksamhet 
2018. 
 
Nu har denna sammanställning kompletterats med driftbudget för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden vilket innebär att det krävs nytt beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundbergs tjänsteskrivelse, 2018-01-23 
Internbudget 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 25 Överföring av medel till 2018, kommunstyrelsen 2018/457 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att 300 tkr förs över från 2017 till 2018 för finansiering av Blekinge arkipelagrutt 
 
att 150 tkr förs över från 2017 till 2018 för slutförande av gästhamnsutredningen 
 
att 300 tkr förs över från 2017 till 2018 för genomförande av analys av kommunens 
näringslivsklimat 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen avsatte 2016-05 medel (750 tkr) för medfinansiering av projektet 
arkipelagrutten. Karlshamns kommun är en av huvudmännen i Biosfärområdet Blekinge 
arkipelag och projektet är en del i utvecklingen av biosfärområdet. Projektet har av olika 
skäl som huvudmännen inte haft inflytande över försenats och påbörjades först hösten 
2017. Insatsen har hittills skett i form av tid från huvudmännen men går nu in i en fas som 
kräver de kontanta medel som kommunen åtagit sig att bidra med. Därför föreslås att de 
medel som avsattes 2017 (300 tkr) förs över till 2018 så att finansieringen säkerställs. 
 
Kommunstyrelsen avsatte 2015-09 medel (250 tkr) till en genomlysning av kommunens 
gästhamnsverksamhet. Till följd av organisatoriska förändringar har inte uppdraget 
påbörjats förrän hösten 2017. Förvaltningen bedömer att arbetet kommer att slutföras 
under våren 2018. Därför föreslås 150 tkr föras över till 2018 för att finansiera 
slutförandet av uppdraget. 
 
Kommunstyrelsen fattade 2017-10 beslut om att anslå 300 tkr för att djupare analysera 
orsaker till kommunens dåliga resultat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. 
Uppdraget gavs till Näringslivschefen när denne senare tillträdde. Då analys och eventuell 
upphandling ännu inte kunnat genomföras föreslås hela beloppet flyttas över till 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-01-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonom Kent Wahnström 
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§ 26 Stiftelsen Solgårdar - val av styrelseledamöter 2018/461 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att välja Per-Ola Mattsson (S) och Annika Westerlund (S) till ledamöter i styrelsen 
 
att välja Gertrud Ivarsson (C) till ersättare i styrelsen 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med stadgar för H.S.B:s i Karlshamns stiftelse Solgårdar äger Karlshamns 
kommun rätt att utse två ledamöter, jämte ersättare, till stiftelsens styrelse. Stiftelsens 
ändamål, vilket framgår i bilagda stadgar, är att främja bostadsförsörjningen för mindre 
bemedlade, barnrika familjer.  
 
I stiftelsens stadgar framgår att kommunen har ett betydande inflytande över stiftelsen, 
bland annat genom rätten att lösa in stiftelsens fastigheter. Kommunen har under en längre 
period inte tagit plats i styrelsen så som stadgas.  
 
Mot bakgrund av stiftelsens stadgar och det betydande inflytande som kommunen har 
föreslås utses ledamöter och ersättare till styrelsen.  
 
En ersättarplats lämnas tills vidare vakant.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-30 
Stiftelsen Solgårdar stadgar 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att Per-Ola Mattsson (S) och Annika Westerlund (S) väljs till 
ledamöter och att som ersättare väljs Gertrud Ivarsson (C).  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelse beslut i enlighet 
med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Matrikeln 
Envar vald 
Stiftelsen Solgårdar 
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§ 27 Ny samordnare för utbildningsfrågor 2014/4024 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja Paul Hedlunds (L) avsägelse 
 
att utse Kenneth Svanberg (L) till samordnare för utbildningsfrågor 
 
Sammanfattning 
 
Paul Hedlund (L) utsågs av kommunstyrelsen 2015-01-07 som samordnare för 
utbildningsfrågor. Hedlund har nu avsagt sig uppdraget och i hans ställe föreslås Kenneth 
Svanberg (L) utses.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kenneth Svanberg 
Paul Hedlund 
Matrikeln 
Gymnasienämnden 
BUS-nämnden 
Kulturnämnden  
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§ 28 Igångsättningsbeslut för projekt 1181 Österslättskolans kök 2017/4053 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge tekniska nämnden igångsättningstillstånd för investeringsprojekt 1181 
Österslättsskolans kök 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har 2017-12-13, § 208 beslutat att begära igångsättningstillstånd för 
investeringsprojekt 1181 Österslättskolans kök. 
 
Österslättskolans kök är i behov av en stor upprustning. Under 2018 planeras och 
projekteras upprustningen och 2019 är planen att den ska genomföras. 
 
I budget 2018 finns 1 623 tkr avsatt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TN § 208/2017 Igångsättningsbeslut för projekt 1181 Österslättskolans 
kök 
Igångsättningsbeslut för projekt 1181 Österslättskolans kök 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden  
Fastighetschef Magnus Persson  
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§ 29 Igångsättningsbeslut för projekt 2107 Fastighetsunderhåll 2017/4051 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge tekniska nämnden igångsättningstillstånd för investeringsprojekt 2107 
fastighetsunderhåll 

 
Sammanfattning 

 
Tekniska nämnden har 2017-12-13, § 206 beslutat att begära igångsättningstillstånd för 
investeringsprojekt 2107 Fastighetsunderhåll. 

 
Från och med 2017 kommer Karlshamns kommun att använda sig av komponentavskriv-
ningar för sina fastigheter. Komponentavskrivningar innebär att en tillgång, t.ex. en 
fastighet, delas in i ett antal komponenter. 

 
För en fastighet kan dessa vara fönster, tak, fasad, ventilationsanläggning m.m. Dessa 
komponenter skrivs sedan av var för sig utifrån den enskilda komponentens förväntade 
nyttjandetid. När en komponent ersätts så betraktas detta som en ersättningsinvestering 
som skrivs av utifrån den aktuella komponentens förväntade nyttjandetid. 

 
Detta medför att den underhållsbudget som tidigare har funnits nu delas i två delar. En del 
ligger kvar i den löpande driftbudgeten och en del läggs som en investering på 
investeringskonto 2107 Fastighetsunderhåll. 
 
För 2018 finns 7 834 tkr budgeterat.  

 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TN § 206/2017 Igångsättningsbeslut för projekt 2107 
Fastighetsunderhåll 
Igångsättningsbeslut för projekt 2107 Fastighetsunderhåll 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Fastighetschef Magnus Persson  
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§ 30 Instruktion till ombud vid föreningsstämma i Kommuninvest 2018/245 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att utse Gertrud Ivarsson (C) som Karlshamns kommuns ombud vid föreningsstämman 
 
att följande instruktion ska gälla  

- Ombudet yrkar på ett fastställande av redovisad årsredovisning för år 2017 
- Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren revisions-

berättelse, att styrelsen i Kommuninvest AB beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

 
Sammanfattning 
 
Föreningsstämma i Kommuninvest AB ska hållas den 26 april 2018 på Clarion Hotel Sign i 
Stockholm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningsassistent Rosita Wendells tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till  
 
Gertrud Ivarsson  
Kommuninvest 
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§ 31 Fiberutbyggnad i hela kommunen 2018/514 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamn Energi AB uppdras att erbjuda fiberanslutning till samtliga 
permanentboende på landsbygden i Karlshamns kommun senast 1 januari 2022 
 
att finansieringen av fiberutbyggnaden görs inom Stadsvapenkoncernen 
 
att anslutningskostnaden för det enskilda hushållet på landsbygden ska vara detsamma 
som för hushåll i tätorterna 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har under de senaste åtta åren arbetat för utbyggnad av fibernät i kommunen. 
Under 2018 kommer Karlshamn Energi att erbjuda de som ännu inte fått erbjudande om 
anslutning i tätorterna möjlighet till anslutning. På landsbygden bygger Karlshamn Energi 
ut fibernätet med hjälp av de statliga bidrag som bolaget har sökt och fått. 
 
Det är viktigt att alla kommuninvånare har tillgång till fiber. För att företag skall kunna 
satsa, för att säkra tryggheten för äldre, för möjligheten att studera och för en attraktivare 
landsbygd är fiber en förutsättning. 
 
Trots utbyggnaden av fiber kommer Karlshamns kommun under slutet av 2018 att ha 
drygt 600 permanenthushåll som ännu inte har tillgång till fiber. 
 
Kostanden för att bygga ut fiber till de 600 permanenthushållen beräknas till ca 70 
miljoner kr. Finansieringen av denna utbyggnad bör kunna hanteras inom 
Stadsvapenkoncernen. Bedömningen är att samtliga permanentboende i kommunen kan få 
fiber innan 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2018-01-31 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att ta del av den regionala 
bredbandsstrategin.   
 
Gertrud Ivarsson (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag.  
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Därmed finns endast ett förslag till beslut och kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
liggande förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamn Energi AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 32 Köp av strategisk mark i Jannebergsområdet 2018/515 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att kommundirektören uppdras att förbereda köp av fastigheterna  
Frostenstorp 4:1, Asarum 12:2, Asarum 12:88, Asarum 47:1 och Asarum 48:1 
 
att kommundirektören, vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2018, redovisar 
förslag till köpehandlingar  
 
att kommundirektören, vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2018, redovisar 
förslag till modell för framtagande av fördjupad översiktsplan  
 
Sammanfattning 
 
Kommunledningen har fört samtal med ägarna till fastigheterna Frostenstorp 4:1 på 16,8 
ha, Asarum 12:2 på 30,0 ha, Asarum 12:88 på 0,35 ha, Asarum 47:1 på 35,0 ha och Asarum 
48:1 på 14,0 ha sedan sommaren 2017 i syfte att dessa fastigheter ska kunna köpas av 
kommunen. Det finns en gemensam vilja att kommunen ska kunna förvärva fastigheterna. 
 
Jannebergsområdet, med sin närhet till E22 och R29 och placeringen mitt mellan Asarum 
och Karlshamn, har ett betydande strategiskt läge. Området är attraktivt både för 
företagsetableringar och för bostäder samt för evenemangsanläggningar.  
 
Vid ett förvärv är det av största vikt att detta område med sina byggnader tas om hand på 
ett strategiskt och klokt sätt samt att det utvecklas på ett sätt att det ökar attraktionsvärdet 
i Karlshamns kommun. 
 
Det fortsatta planeringsarbetet, efter ett förvärv, bör ske i nära samarbete med befintliga 
verksamheter inom området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2018-02-01 
Karta Janneberg  
ÖP Janneberg 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 33 Svar på remiss om regional kompetensförsörjningsstrategi 2017/3705 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta nämndernas yttrande som sitt eget 
 
Sammanfattning 
 
Remissen inkom 2017-11-02 och har behandlats i BUS-nämnden, gymnasienämnden och i 
nämnden för arbete och välfärd.  
 
Kommunstyrelsen delar nämndernas synpunkter och antar nämndernas yttrande som sitt 
eget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Näringslivschef Mathias Wijks tjänsteskrivelse. 2018-02-01 
Protokollsutdrag AV 2018-01-18 § 49 Svar på remiss - Blekinge 
Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020 
Ordförandebeslut BUS ang yttrande om Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2018-
2020 
Ordförandebeslut GN ang yttrande om Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020 
Yttrande om Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020 
Remiss strategi 
Kompetensförsörjningsstrategi  
Statistik bilaga 1 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
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§ 34 Redovisning av beslutslogg 2018/218 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Beslutslogg för kommunstyrelsen har upprättats. Beslutsloggen innehåller sex ärenden för 
återrapportering.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Beslutslogg 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 35 Handlingar för kännedom februari 2018-02-06 2018/460 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 6 december 2017 -29 januari 
2018 redovisas: 
 
2016/1543 Uppföljning av bolagens protokoll 
2017/3891 FN § 90/2017 Bidrag till föreningar som nattvandrar 
2017/4214 Granskning av arbetet med orosanmälningar och uppföljning av placerade barn 
2017/4215 Granskning av integration och återsökning 
2017/3829 FN § 97/2017 Delegationsordning för fritidsnämnden 
2017/4241 Granskning av måluppfyllelse inom skolan 
2017/2043 Karlshamn Fokusområden med utvalda åtgärder 
2017/124 Protokollsutdrag ny politisk organisation fr o m 2019 Region Blekinge 
2017/3631 Beslut – Överenskommelse om regional samverkan 
2017/2043 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen: Ett hållbart Blekinge 2017-2020 
2017/1280 Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 – slutdokument. 
2017/2371 Länstransportplan för Blekinge 2018-2029 
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§ 36 Redovisning av delegationsbeslut februari 2018 2018/475 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 10 
oktober 2017, § 243. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 6 december 2017-29 januari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
 
 
 
 


