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Plats och tid

Rådhuset, Asarumssalen, klockan 13:30–16:35, ajournering kl 14:40–
15:00 samt 15:30–15:40

Beslutande:

Per-Ola Mattsson
Elin Petersson
Annika Westerlund
Gertrud Ivarsson
Magnus Gärdebring
Tommy Strannemalm
Marie Sällström
Magnus Sandgren
Jan Bremberg
Anders Englesson, jäv §§ 62–63
Tor Billing
Paul Hedlund
Ted Olander

Tjänstgörande
ersättare:

Närvarande
ersättare:

Övriga:

Andreas Saleskog (S)
Lena Sandgren (S)
Bärthil Ottosson (M) §§ 62–63

(S)
(M)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(SD)
(L)
(MP)

ersätter
Sara Sakhnini (S)
Leif Håkansson (S)
Anders Englesson (MP)

Bärthil Ottosson (M), Jan-Åke Berg (S), Anna Arlid (M), Vivianne
Andersson (S), Tobias Folkesson (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Göran
Svensson (S), Ulf Lind (SD), Kenneth Svanberg (L)
Daniel Wäppling, kommundirektör
Erik Bergman, nämndsekreterare
Annette Sandberg, kommunikationschef
Jesper Bergman, miljöstrateg § 41
Christer Martinsson, projektledare, § 42
Jeanette Conradsson, planarkitekt § 42
Sandra Belic, controller/ekonom § 43
Anna Dahlqvist, alkoholhandläggare §§ 61–64

Utses att justera: Gertrud Ivarsson
Paragrafer:

Ordförande
Ledamot
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
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§ 39 Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet
Sammanfattning
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar.
-

-

Rekrytering av kanslichef pågår, med ambitionen att ha rekryteringen klar till
sommaren.
Digitaliseringsstrateg har rekryterats, med tillträde efter sommaren.
Granskning har genomförts av kommunrevisionen när det gäller mutor och
oegentligheter och granskningen omfattar både kommunen och de kommunala
bolagen. Kommundirektören informerar om befintliga rutiner inom kommunen,
vilka svagheter som finns och vilka erfarenheter som dragits under de senaste åren.
Svar håller på att utarbetas och ska antas i kommunstyrelsen 2018-03-27.
Vattensituationen i våra åar. Vattenstånden är nu på stabila nivåer.
Arbete med digitala körjournaler pågår, bland annat i syfte att säkerställa att bilarna
används på ett korrekt sätt.
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§ 40 Startbesked, kultur- och bibliotekshus 2014/428
Kommunstyrelsens beslut
att bevilja igångsättningstillstånd för projektering av projekt 1195, Kultur- och
Bibliotekshus
att ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen var tredje månad
att bemyndiga Verksamhetschef Beställare tillika Fastighetschef till ombud och
beslutsattestant för projektet
att bemyndiga Verksamhetschef Beställare tillika Fastighetschef att i övrigt teckna
erforderliga handlingar för projekteringens genomförande
Sammanfattning
Karlshamns nya Kultur- och Bibliotekshus kommer att innehålla Bibliotek, Konsthall,
Turism, Musikskola och Café. Funktionerna ska samverka inbördes och dra nytta av
varandra i ett samspel som ger en attraktiv mötesplats och ett aktivt kulturliv. I samband
med husets uppförande anläggs en park söder om huset.
Det nu föreslagna beslutet är för att starta projekteringen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24 om att utlysa en
arkitekttävling för att ta fram ett förslag över utformningen av ett nytt kultur- och
bibliotekshus. Vinnare av arkitekttävlingen är förslaget ”Under
ett tak”, Nytt kultur- och bibliotekshus i Karlshamn upprättat av
schmidt hammer lassen architects i samarbete med landskapsarkitekten SLA.
Syfte
-

Syfte med projektet är att skapa en attraktiv och kreativ mötesplats för
Karlshamnare och besökare.
Platsen ska tillgodose och försäkra alla invånares fria tillgång till kunskap och
kulturella upplevelser.
Huset skall vara en ikon för platsen och för Karlshamn.

Ekonomi
Projektets totala investeringsutgift är beräknad till 195 785 tkr varav inredning och möbler
är beräknat till 15 648 tkr
Projekteringen för hus och mark är budgeterad till 9 126 tkr och projekteringen av
inredning till 2 004 tkr och konstprogram till 162 tkr.
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Upphandlingen av arkitekter överstiger tröskelvärdet för varor och tjänster och ska enligt
delegationen tas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Här föreslås att bemyndiga Magnus Persson Verksamhetschef beställare tillika
Fastighetschef att i övrigt teckna erforderliga handlingar för projekteringens
genomförande
Tidsplan
Projektet startar med projektering i april 2018 och kan vara färdigställt september 2021
Beslutsunderlag
Projektledare Ulf Bjäreborn Olssons tjänsteskrivelse, 2018-02-13
Arkitekt Programhandling Karlshamn
Landskap Programhandling Karlshamn
Tidplan genomförande kultur- och bibliotekshus
Yrkanden
Magnus Sandgren (M) yrkar, med instämmande av Tor Billing (SD) och Anders Englesson
(MP), bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson
Fastighetschef Magnus Persson
Tekniska nämnden
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§ 41 Avfallsplan - beslut om utställning 2016/991
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna upprättat förslag till utställningshandling daterad 2018-01-18
att ge kommunens miljöstrateg uppdraget att genomföra utställning av avfallsplanen enligt
15 kap. 42 § miljöbalken (1998:808)
Sammanfattning
Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalkens ska varje kommun ha en gällande avfallsplan. Innehållet i
planen regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om innehåll i en kommunal
avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om
avfallshantering renhållningsordning för kommunen.
Enligt 80 § avfallsförordningen (2011:927) ska uppgifterna i en avfallsplan ses över minst
vart fjärde år och uppdateras vid behov.
Arbetet med att ta fram avfallsplanen påbörjades under sommaren 2017 och kommer att
pågå tills antagandet i kommunfullmäktige. En arbetsgrupp med representanter från de tre
kommunerna och från VMAB samt en projektledare har arbetat med att ta fram
remissversionen av avfallsplanen. Till sin hjälp har arbetsgruppen haft en styrgrupp som
har bestått av VMAB:s VD samt de tre kommunernas kommunchefer.
Syftet med avfallsplanen är att långsiktigt styra avfallshanteringen i de tre kommunerna
mot att bidra till ett hållbart samhälle.
Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor och beskriver hur
kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg tillsammans genom det samägda
avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB) ska arbeta med avfallshantering fram till år
2025. Bilaga 2 Nedlagda deponier är i remissversionen inte uppdaterats vad gäller
Karlshamns kommun.
Kommunernas avfallsstrategi är långsiktig och strävar efter att nå högre upp i
avfallshierarkin. Avfallsplanen skapar förutsättningar för samarbete inom och mellan
kommunerna genom ett gemensamt målarbete och åtgärder. Genom avfallsplanen får
ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över avfallshanteringen och möjlighet att
påverka utvecklingen i en hållbar riktning.
Fyra övergripande mål har tagits fram och dessa visar tillsammans riktningen i vilken
kommunerna vill att avfallsarbetet ska gå.
De fyra övergripande målen är:
 Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor
 Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och
förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin
 Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial
 Minskad nedskräpning
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För att uppnå de övergripande målen har delmål och aktiviteter tagits fram.
Målen har gjorts SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta) för att
underlätta uppföljning samt det blir tydligare vad som har gjorts och vad som behöver
göras.
Den tidigare avfallsplanen, nuläget i kommunerna och miljömål har legat till grund för att
ta fram mål i avfallsplanen.
Under perioden med av den förra avfallsplanen (gällande 2009–2016) skedde stora
förändringar med avfallshanteringen i kommunerna. Dels infördes fastighetsnära
insamling av hushållsavfall, förpackningar och tidningar för villahushåll, och dels byggdes
Skandinaviens första biogasanläggning med torrötningsteknik. Tidigare lades mycket vikt
vid enbart sortering, men nu har fokus även flyttats till att nå högre upp i avfallshierarkin
och så långt möjligt förebygga att avfallet uppkommer.
Nuläget i kommunen visar att de tre kommunerna ligger i nivå med resten av Sveriges
kommuner avseende avfallsmängder och sorteringsgrad. En kundnöjdhetsmätning som
gjordes 2017 visar att kommuninvånarna generellt är mycket nöjda med
avfallshanteringen i kommunerna. Dock går det alltid att bli bättre och fortsatt strävan
efter att ligga i framkant behövs för att även fortsättningsvis ha nöjda och engagerade
kommuninvånare.
Beslutsunderlag
Remissversion -Avfallsplan för Karlshamns Olofströms och Sölvesborgs kommuner
Beslutet skickas till
VD VMAB, Susanna Strandberg,
Insamlingsansvarig VMAB, Johan Ekelund
Kommundirektör Daniel Wäppling
Miljöstrateg Jesper Bergman
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§ 42 Hantering av förorenad mark på Stärnö Marina 2016/4522
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att ge startbesked för att under 2018 riva byggnaden på täktområdet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 3 miljoner kronor förs vidare från 2017 års budget till 2018 års budget för att
finansiera rivningen av byggnaden
Sammanfattning
NCC kommer att lämna täktområdet under 2018. Byggnaden som använts i samband med
täktverksamheten ingår inte i kommande detaljplan och planeras då att rivas. Enligt avtalet
mellan Karlshamns kommun och NCC står Karlshamns kommun för rivningen av
byggnader inom området som varit upplåtet till NCC med tomträtt.
Under 2017 har kompletterande provtagning av marken genomförts på anmodan av
Länsstyrelsen i Blekinge. Dessa prover har visat att ett större område är förorenat än vad
som tidigare var känt.
Beslutsunderlag
Projektledare Christer Martinssons tjänsteskrivelse, 2018-02-13
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons bifallsyrkande och Magnus
Gärdebrings avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Projektledare Christer Martinsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 43 Kyrkoavgift och maxtaxa 2018 inom äldreomsorgen 2018/79
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att maxtaxan för äldreomsorgen beräknas till 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad
enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 §
att maxtaxan för äldreomsorgen korrigeras årligen utifrån ovanstående beräkning
Sammanfattning
Församlingstillhörighet finns inte längre med i folkbokföringsuppgifterna från Skatteverket
till följd av att församlingstillhörighet har upphört att vara ett folkbokföringsbegrepp. I
Karlshamns kommun varierar kyrkoavgiften beroende på församling. Kommunfullmäktige
beslöt 2016-12-19 § 149 att använda genomsnittlig kyrko- och begravningsavgift. Från och
med 1 januari 2017 behöver en beslutad kyrkoavgift vara registrerad i ProCapita.
Begravningsavgiften är gemensam inom Svenska Kyrkan. För år 2018 blir den
genomsnittliga kyrkoavgiften 1,025 och den genomsnittliga begravningsavgiften 0,242.
Den 1 juli 2016 trädde en förändring i socialtjänstlagen 8 kap. 5 § i kraft. Lagförändringen
innebär att maxtaxan inom äldreomsorgen får högst uppgå till 0,5392 gånger av
prisbasbeloppet per månad, dessförinnan var det 0,48 gånger av prisbasbeloppet per
månad. Detta medför att kommunerna får höja maxtaxan enligt beräkningen ovan. För år
2018 höjs maxtaxan från 1991 kronor till 2044 kronor per månad. I det fall brukaren inte
inkommer med inkomstuppgifter betalas maxtaxan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ON § 11/2018 Kyrkoavgift och maxtaxa från 2018 inom
Äldreomsorgen
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Ekonomi Sandra Belic
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§ 44 Revidering av barnomsorgstaxa 2018 2018/122
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i enlighet med regeringens beslut, höja maxtaxans tak för vårdnadshavare till barn
inom förskola och skolbarnomsorg fr.o.m. 2018-04-01
att justera avgiftstaxan för vårdnadshavare med förskolebarn i allmän förskola (3-5 år) och
barn i behov av särskilt stöd så att den årliga kostnaden fördelas på tolv månader
Sammanfattning
Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och ersättningen betalas ut två gånger per år.
Skolverket meddelade att beslut om nästa års avgifter för förskola och fritidshem har tagits
senare än vanligt. Normalt görs det senast den 1 oktober. Förseningen beror på att
Pensionsmyndigheten, som beräknar inkomstindex, fått ett ändrat uppdrag. Inkomstindex
styr hur höga avgiftsnivåerna blir.
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för vårdnadshavare till förskolebarn,
pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2018. Inkomsttaket höjs
från att varit 45390 kr till 46080 kr.
Ordförande i nämnden för barn, ungdom och skola har gett utbildningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till förenklat taxesystem med anledning av vårdnadshavares
och barnomsorgshandläggares synpunkter.
Alla barn, även de som inte är inskrivna i förskolan, erbjuds från och med höstterminen det
år de fyller tre år allmän förskola (525 timmar per år). Allmän förskola är avgiftsfri tre
dagar i veckan (15 tim/v) mellan cirka klockan 09.00−14.00 och följer skolans läsårstider
och lovdagar/studiedagar. Det innebär att det sker en reducering av avgiften (motsvarande
525 timmar per år) under läsårstiden för de barn som har behov av mer än 15 timmar per
vecka. Övrig tid betalas avgiften enligt den fastställda taxan. Vårdnadshavare, med barn
som har allmän förskola, har upplevt det konstigt att behöva erlägga högre avgift under tid
utanför skolåret och tycker att det vore bättre om avgiften kan fördelas på årets alla
månader.
Med nuvarande taxesystem krävs mycket administrativt arbete för att justera avgifter
enligt läsårstider i varje enskilt fall för barn som har allmän förskola.
Med en ny konstruktion av taxan får vårdnadshavare med förskolebarn i allmän förskola
(3-5 år) och barn i behov av särskilt stöd betala samma totala årskostnad som i det
nuvarande taxesystemet, men avgiften kommer att fördelas på tolv månader. Detta innebär
att samma avgift kommer att erläggs under alla årets tolv månader och att det
administrativa arbetet med avgifterna för förskolebarn i allmän förskola minimeras.
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Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna föreslås bli enligt nedan.
Förskolebarn
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4

Max 1382 kr
Max 922 kr
Max 461 kr
Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn 1
2,2%
Max 1014 kr
Barn 2
1,2%
Max 553 kr
Barn 3
0,8%
Max 369 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar)
Barn 1
2%
Max 922 kr
Barn 2
1%
Max 461 kr
Barn 3
1%
Max 461 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Barn
Upptill 15 tim/vecka:
Barn 1
1,4%
Max 645 kr
Barn 2
0,7%
Max 323 kr
Barn 3
0,7%
Max 323 kr
Barn 4
Ingen avgift

15.01 tim/vecka och över:
2%
Max 922 kr
1%
Max 461 kr
1%
Max 461 kr

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUS § 5/2018 Revidering av barnomsorgstaxa 2018
Beslutet skickas till
BUS-nämnden
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§ 45 Kommunstyrelsens resultatrapport 2017 2018/143
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa resultatrapport per 2017-12-31
Sammanfattning
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat resultatrapporter per
2017-12-31 som sammanställts till resultatrapport för kommunstyrelsen för det gångna
året.
I resultatrapporten redovisas bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse och
resultat mot kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunstyrelsens nämndsmål,
ekonomisk analys, omvärldstrender och analys av den egna verksamheten.
Beslutsunderlag
Verksamhetscontroller Anette Ericsons tjänsteskrivelse, 2018-02-13
Resultatrapport 2017
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Avdelningschefer kommunledningsförvaltningen
Verksamhetscontroller Anette Ericson
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§ 46 Bokslutsdispositioner 2018/143
Kommunstyrelsens beslut
att ekonomichefen uppdras att i samband med förslag till bokslut framlägga
bokslutsdispositioner enligt följande
att kommunen avskriver skulden till stiftelsen Skottsbergska Gården
att kulturnämnden tillförs 200 tkr för ökning av föreningen Karlshamns Museum bidrag
för åren 2017 och 2018 med 100 tkr per år
att kulturnämnden tillförs 200 tkr till kulturnämndens konto till förfogande
att festivalkommitténs överskott för 2017 på 458 tkr överförs till festivalkommittén 2018
för att utveckla kulturkvarteren och förnya gatuscenerna, m.m.
att för revisorernas del överföra 158 tkr för genomförande av granskning i samband med
bokslut 2017
att 2 000 tkr avsätts av vilka idrottsföreningar kan söka medel för ökade kostnader då
deras utövare tävlar på elitnivå
att överföra 300 tkr inom kommunstyrelsen för utredning av företagsklimatet
att 100 tkr ska tillföras fritidsnämnden för att förstärka fritidsbiblioteken
Sammanfattning
Karlshamns kommuns bokslut för 2017 visar på ett överskott på cirka 28 miljoner kr. I
budgeten för 2018 finns rejäla satsningar på skolan och omsorgen. Förutom dessa viktiga
kärnområden finns det behov inom både kultur och idrott. Inom kulturen vill vi lösa den
skuld som Skottsbergska gården har till kommunen, öka bidraget till Karlshamns Museum i
2019 års budget men redan nu kompensera museet för 2017 och 2018. Vi vill även öka
kulturnämndens möjligheter att stimulera olika former av arrangemang genom att tillföra
200 tkr till kulturnämndens konto till förfogande.
Festivalkommitténs överskott för 2017 på 458 tkr överförs till festivalkommittén 2018 för
att utveckla kulturkvarteren och förnya gatuscenerna, m.m. samt för revisionen överförs
158 tkr för slutförande av bokslut 2017.
För att stödja idrottsföreningar som bedriver verksamhet på elitnivå avsätts ett särskilt
belopp på 2 000 tkr med avsikt att idrottsföreningar kan söka medel för ökade kostnader
då deras medlemmar tävlar på elitnivå.
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Yrkanden
Marie Sällström (S) yrkar att 100 tkr ska tillföras fritidsnämnden för att förstärka
fritidsbiblioteken
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med detsamma.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
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§ 47 Revidering av regler för kommunalt partistöd 2018/585
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade regler för kommunalt partistöd
att reglerna tillämpas från och med 2019
Sammanfattning
Befintliga regler för kommunalt partistöd har nu tillämpats en hel mandatperiod. Utifrån
hur det har fungerat kan konstateras att det befintliga regelverket skapat en, för partierna,
onödig stress då redovisningen ska vara inkommen så att den kommer med till
kommunfullmäktige i februari. Därtill har förtydligats att partistöd lämnas till det parti som
tilldelats ett mandat, även om mandatet besätts av en person som lämnat partiet.
I det reviderade regelverket framgår att partierna har till och med kommunfullmäktiges
sammanträde i maj på sig att lämna in redovisningen, med tillhörande granskningsintyg.
De partier som lämnar in tidigt får partistödet utbetalt tidigt, och de som lämnar in sent får
partistödet utbetalt sent. Precis som tidigare gäller att om redovisning ej lämnats inom
föreskriven tid så utbetalas inget partistöd.
Vidare har förändringarna som följer av den nya politiska organisationen för
nästkommande mandatperiod beaktats.
Därutöver har en ny kommunallag trätt i kraft som innebär att regelverket behöver
justeras då bestämmelserna finns i ett annat kapital och i andra paragrafer.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-05
Förslag på reviderade regler för kommunalt partistöd
Beslutet skickas till
Partier som mottar partistöd
Ekonomiavdelningen
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§ 48 Revidering av delegationsordning 2016/4056
Kommunstyrelsens beslut
att anta reviderad delegationsordning
Sammanfattning
Den nya kommunallagen, som trädde i kraft 2018-01-01, innebär att numreringen av
paragraferna behöver justeras. I delegationsordningen har justeringarna markerats i rött.
Området I – Arbetsmarknad har utgått då ansvaret flyttats till nämnden för arbete och
välfärd.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-01
Förslag på reviderad delegationsordning
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Förvaltningens ledningsgrupp
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§ 49 Riktlinjer för folkhälsoarbetet 2016/4226
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa riktlinjerna för folkhälsoarbetet
Sammanfattning
Stora mål kräver gemensamma krafter. Samverkan ska stärkas mellan kommunens
nämnder för att folkhälsoperspektivet ska beaktas i beslutsfattande och målarbete. En
gemensam bild av kommunens folkhälsoläge ska finnas.
I Karlshamns folkhälsopolicy har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska utveckla
ett tvärsektoriellt arbetssätt, där folkhälsa är ett av perspektiven. I riktlinjerna för
folkhälsoarbetet beskrivs hur folkhälsoperspektivet ska integreras i kommunens ordinarie
verksamheter. Det är alla nämnders gemensamma ansvar att folkhälsoarbetet blir en del av
den ordinarie verksamheten och att folkhälsoperspektivet integreras i målarbete,
budgetarbete, planering och genomförande.
Beslutsunderlag
Folkhälsostrateg Jenny Anderssons tjänsteskrivelse, 2018-02-05
Riktlinjer för folkhälsoarbetet
Beslutet skickas till
Folkhälsostrateg Jenny Andersson
Kommundirektör Daniel Wäppling
Samtliga förvaltningschefer

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-06

sid 22 av 56

§ 50 Medfinansiering GILLA Karlshamn 2018/404
Kommunstyrelsens beslut
att medfinansiera satsningen Gilla Karlshamn med 250 000 kronor under perioden 201801-01–2018-12-31. Medfinansieringen förutsätter att alla bidrar med samma ekonomiska
insats.
Sammanfattning
Gilla Karlshamn växte fram under hösten 2012 men startade först på allvar augusti 2013.
Därefter har många goda Gilla Karlshamn-initiativ drivits igenom. Projektet har fortsatt och
gått in i fas 2 som inriktar sig mer på hela Karlshamn, där fokus läggs på alla medborgare i
syfte att Gilla Karlshamn.
Syftet med projektet är att skapa en positiv grundsyn på Karlshamn och få alla som bor,
lever och verkar i Karlshamn att bli hängivna Karlshamns ambassadörer för sin kommun.
Den långsiktiga visionen är att Karlshamn ska ha ”Sveriges bästa livsklimat”.
Beslutsunderlag
Ansökan medfinansiering GILLA Karlshamn 2018-2019
Verksamhetsberättelse GILLA Karlshamn
Yrkande
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag med motiveringen att de vill ha samlade
framställningar för bidragsansökningar.
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebrings yrkande mot Per-Ola Mattssons
yrkande och finner kommunstyrelsen beslut i enlighet med Per-Ola Mattssons förslag.
Kommunstyrelsen har därmed bifallit arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Näringslivschef Mathias Wijk
Kommundirektör Daniel Wäppling
GILLA Karlshamn
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§ 51 Ansökan om bidrag till Lions Club Karlshamn för anordnande av riksmöte i maj 2018
2017/4261
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla ansökan om bidrag
Sammanfattning
Lions Club Karlshamn har ansökt om 30 tkr i bidrag för att lösa sina uppgifter i samband
med Lions Riksmöte 2018, som äger rum i Ronneby 10–12 maj.
Kommunstyrelsen bifaller ansökan om bidrag på 30 tkr.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-13
Ansökan från Lions Club Karlshamn, inkommen 2017-12-21
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag med motiveringen att de vill ha samlade
framställningar för bidragsansökningar.
Marie Sällström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebrings yrkande mot Marie Sällströms
yrkande och finner kommunstyrelsen beslut i enlighet med Marie Sällströms yrkande.
Kommunstyrelsen har därmed bifallit arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Lions Club Karlshamn
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§ 52 Bredband till Tararp - Nötabrånes samlingslokal 2018/350
Kommunstyrelsens beslut
att ge bidrag till bredbandsanslutning till Bygdeföreningen Tararp – Nötabrånes
samlingslokal på 18 900 kronor
att medel tas från kommunstyrelsens konto för landsbygd
Sammanfattning
Under 2011 avsatte kommunstyrelsen pengar på kontot för landsbygd för bidrag vid
anslutning av bredband. Tanken var att Kommunen skulle bidra med upp till 5 000 kr per
ansluten fastighet för kostnader som översteg normalkostnaden. Under följande
programperiod under landsbygdsprogrammet kom detta att inte vara godkänt. Samtal
fördes även att samlingslokaler som tillhör hembygdsföreningar eller samhällsföreningar
som har bygdelokaler som allmänheten kan nyttja genom att hyra in sig i dem, skulle få
hela sin anslutning betald.
Under 2013 betaldes det ut pengar till samlingslokalerna i Halahult och i Höga Böke. Nu
har Tararp – Nötabråne inkommit med förfrågan om bidrag till sin bredbandsanslutning
för att kunna öka tillgängligheten för sin lokal.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Landsbygdsutvecklaren
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§ 53 Årsstämma för Karlshamns Handel & Service ekonomisk förening 2018/713
Kommunstyrelsens beslut
att utse Per-Ola Mattsson (S) som Karlshamns kommuns ombud vid årsstämman
2018-04-10
att följande instruktion ska gälla
-

Ombudet yrkar på ett fastställande av redovisad årsredovisning för 2017
Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren revisionsberättelse, att styrelsen i Karlshamns Handel & Service ekonomisk förening beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
Att nominera näringslivschef Mathias Wijk och förvaltningschef Ulrika Nordén
Johansson till ledamöter i styrelsen

Sammanfattning
Årsstämma ska hållas i Karlshamns Handel & Service ekonomisk förening 2018-04-10.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse, 2018-02-13
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§ 54 Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2018/2019 (busstrafik) 2018/191
Kommunstyrelsens beslut
att köpa tilläggstrafik för cirka 334.000 kronor av Region Blekinge
Sammanfattning
Tilläggstrafik finansieras direkt av kommunen eftersom beläggningen är låg. Kostnaden för
denna är ca 334.000 kr/år.
Turer med för lågt resande finansieras direkt av Karlshamns kommun som tilläggstrafik.
Det gäller nattbuss på linje 250 Karlshamn-Märserum för ca 28.000 kr/år, 06.00 turen på
linje 250 Karlshamn-Märserum för ca 12.000 kr/år och extra tur på linje 370 KarlshamnTingsryd inom Kronobergs län för ca 294.000 kr/år.
Totalkostnaden för tilläggstrafiken blir ca 334.000 kr/år
Beslutsunderlag
Utredningsingenjör Daniel Camenells tjänsteskrivelse, 2018-02-14
Förslag till tilläggstrafik från Region Blekinge, inkommit 2018-01-11
Beslutet skickas till
Region Blekinge
Utredningsingenjör Daniel Camenell
Ekonomiavdelningen
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§ 55 Projektuppstart Karlshamn satsar på cykel 1.0 2015/4267
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna projektplanen inklusive budget och återrapporteringsplan
att ge igångsättningsbeslut för genomförande av projekt
att uppdra förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen att utifrån beskrivna
kriterier och i enlighet med angivet ansvar och befogenheter driva projektet
Sammanfattning
En intern kartläggning kring förutsättningar för ökad cyklism har genomförts under hösten
2016 och våren 2017. Kartläggningen har resulterat i en handlingsplan för 2018-2022.
Planens syfte är främst att skapa förutsättningar till att välja cykeln framför bilen i det
befintliga vägnätet. Planen är avgränsat mot att utveckla nya och befintliga vägbanor för
cykel.
De prioriterade fokusområdena i handlingsplanen är följande:
• Cykelfrämjande miljöer och infrastruktur.
• Trafiksäkerhet.
• Resvanor och Mobility Management.
Handlingsplanen är uppdelad i tre delprojekt där Karlshamn satsar på cykel 1.0 är första
delen. Syftet med Karlshamn satsar på cykel 1.0 är att samla alla cykelsatsningar som bör
realiseras i Karlshamn under 2018.
Beslutsunderlag
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafssons tjänsteskrivelse, 2018-02-23
Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
Projektuppstart 1.0
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson
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§ 56 Projektmedel för aktiviteter på Landsbygden 2018 2018/591
Kommunstyrelsens beslut
att för år 2018 avsätta 50 000 kronor från kommunstyrelsens konto för
landsbygdsutveckling till administrativt bidrag och bidrag till aktiviteter på landsbygden
till byautvecklingsgrupper (samhällsförening/hembygdsförening) vilka inte uppbär andra
bidrag från Karlshamns kommun
att projekten ska syfta till:
• Insatser till att stärka den lokala identiteten, stimulera lokalt näringsliv, insatser för en
levande landsbygd.
• Insatser till kompetensutveckling som gynnar grupper eller föreningar
• Integration och jämställdhetsarbete
• Främja hållbar utveckling
att sökande ska vara lokala grupper, det vill säga föreningar som är aktiva och bedriver
verksamhet i och för landsbygden inom Karlshamns kommun
att Karlshamns landsbygds- och skärgårdsråd är remissinstans och att samordnaren för
landsbygds- och skärgårdsutveckling får ta beslut om beviljande av medel
Sammanfattning
För att stimulera till fler aktiviteter på landsbygden behövs stöd i form av en byapeng. Den
kan sökas till mindre projekt och till administration av verksamhet för utvecklingen av
landsbygden.
Bakgrund
För att göra en bygd mer attraktiv att bo och verka i behövs många gånger ett engagemang
från den lokala befolkningen. Många orter har mycket väl fungerande samhällsföreningar
och hembygdsföreningar som vilar på den deras ideella arbete. De lägger ned både tid och
engagemang för att utveckla den egna bygden ofta med pengar ur egen ficka därför behövs
mindre stöd i form av en byapeng. Pengarna som kan sökas ska vara för mindre projekt
som gynnar hela orten och till administration av verksamheten. Den sociala gemenskapen
är viktig för de boende på landsbygden. Det är också viktigt att uppmärksamma att det är i
de små orterna där det finns en aktiv samhällsförening/hembygdsförening eller
motsvarande som bidrar till ökad inflyttning.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Landsbygdsutvecklaren
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§ 57 Igångsättningsbeslut för projekt 1346 Hinsetunnelns renovering/belysning 2017/4049
Kommunstyrelsens beslut
att bevilja igångsättning av investeringsprojekt 1346 Hinsetunneln renovering/belysning
med de kompletterande handlingarna
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2017-12-13 § 204 ansökt om igångsättningstillstånd hos
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har återremitterat ärendet 2018-01-25 § 25 för att
tekniska nämnden ska säkerställa samordningen med eventuellt planarbete för Prinsgatan
och Sternöplan samt tydligare redovisning kring tunnelns skick och behov av akuta
åtgärder.
Samhällsbyggnadsförvaltningens projektkontor har tillsammans med
Stadsbyggnadsavdelningen undersökt om hur eventuellt planarbete för Prinsgatan och
Sternöplan kan påverka renovering/belysning av Hinsetunneln och belysningen på de
västra bergväggarna på Hinseleden i direkt anslutning till Hinsetunneln och konstaterat att
dessa åtgärder inte påverkar planarbetet för Prinsgatan och Sternöplan.
Gällande tunnels skick och behov av akuta åtgärder gjordes en besiktning av Hinsetunneln
under våren 2014 som sammanfattningsvis bedömde att Hinsetunneln är i behov av
rensnings- och renoveringsåtgärder. Dock bedömdes inte några åtgärder vara så
brådskande att de måste utföras innan 2017-2018.
Ur säkerhetssynpunkt gör tekniska nämnden bedömningen att projektet ska genomföras.
Beslutsunderlag
TN § 28/2018 Begäran om igångsättningstillstånd
Protokollsutdrag TN § 28/2018 Igångsättningsbeslut för projekt 1346
Hinsetunnelns renovering/belysning 2017/4049
Igångsättningsbeslut för projekt 1346 Hinsetunnelns renovering/belysning
Protokollsutdrag KSAU 2018-01-25 § 25 Igångsättningsbeslut för projekt 1346
Hinsetunnelns renovering/belysning
TN § 127/2014
PM Besiktning Hinsetunneln_WSP_140611
Västrastadsporten Karlshamn 160212
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Utredningsingenjör Daniel Camenell
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§ 58 KS Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn) - beslut om antagande
2017/1429
Kommunstyrelsens beslut
att återremittera ärendet till byggnadsnämnden
Sammanfattning

2017-05-30 ställde sig byggnadsnämnden positiv till att upprätta en ny detaljplan för del
av Matvik 1:54 m.fl. Matviks hamn. Området är sedan tidigare planlagt genom detaljplan
D 22, som antogs av kommunfullmäktige 2013-03-04 och vann laga kraft 2013-08-23. I
samband med ansökan om bygglov våren 2017 upptäcktes att bestämmelser saknas för en
yta i den norra delen av plankartan. Vid kontakt med grannarna till området i samband
med behandlingen av bygglovsansökan framkom även att den plankarta som skickats ut till
sakägarna i granskningsskedet innehöll flera felaktigheter, då stora delar av planområdet
genom ett rittekniskt fel hade belagts med prickad mark och lokalgatan var markerad som
kvartersmark. Dessa felaktigheter fanns inte på de handlingar som var uppsatta på
utställningsplatserna och upptäcktes därför inte. Den utskickade granskningsversionen
skiljer sig därmed väsentligt från den plankarta som antogs och vann laga kraft. Då det inte
får förekomma väsentliga ändringar i plankartan mellan granskning och antagande måste
därför planen göras om.
Syftet med detaljplanen är att Matviks hamns potential som centralpunkt eller bashamn för
skärgårdsområdet ska tas tillvara och utvecklas som resurs för såväl boende som friluftsliv
och turism. Planområdet omfattar större delen av den kommunägda fastigheten Matvik
1:54 samt flera privatägda fastigheter, totalt ca 12,5 ha mark- och vattenområde.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, behövs därför inte. Samråd med länsstyrelsen hölls under maj månad och de
instämmer i kommunens ställningstagande.
Byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017, § 202, att granskning skulle
genomföras. Detaljplanen var föremål för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap. 10 §
(2010:900) under perioden 20 november – 15 december 2017. Totalt inkom 28 yttranden
varav ett är undertecknat av 16 personer. Yttranden finns återgivna och kommenterade i
granskningsutlåtandet daterat 2017-12-29.
Utifrån de inkomna synpunkterna under granskningen gör stadsbyggnadsavdelningen
bedömningen att vissa mindre justeringar av planhandlingarna bör göras. Detta handlar
bland annat om att tillmötesgå inkomna synpunkter gällande fasadmaterial för ny
bebyggelse och möjliggöra en mindre byggrätt i anslutning till sjösättningsrampen. Även
vissa redaktionella ändringar har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig
ändring av planförslaget och detaljplanen är därmed färdig för antagande.
Byggnadsnämnden beslutade 2018-01-31 § 7 att anhålla om att kommunfullmäktige skulle
anta detaljplanen.
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Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Plankarta del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Planbeskrivning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Illustration del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Granskningsutlåtande del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Samrådsredogörelse del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Fastighetsförteckning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Behovsbedömning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Naturvärdesbedömning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Bottenundersökning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Miljöteknisk markundersökning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar återremiss till byggnadsnämnden för att belysa hur en
möjlighet att öka antalet båtplatser påverkar behovet av ytterligare parkeringsplatser
samt en översyn av byggrätterna i området.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta
återremittera ärendet.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 59 Avveckling av Karlshamns Västra/Prinsgatans industrispår 2017/2862
Kommunstyrelsens beslut
att ge startbesked för avvecklingen av industrispåret och startbesked för kontakter med
myndigheter och AAK samt att ta fram ett förslag på utformning av parkeringar för
Prinsgatan upp till Lokstallarna
att ge startbesked för nödvändiga ändringar av detaljplaner för att möjliggöra parkering
att bevilja 300 tkr i 2018 års budget, med finansiering inom kommunstyrelsens
investeringsram för projekteringsprojekt, till detaljplanearbete inom ramen för
investeringsprojekt 0040 Parkering före detta spårområde
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att avveckla Karlshamns västra industrispår. Detta på
grund av att det inom en 2-5 årsperiod finns ett behov av att byta ut alla slipers på den
aktuella sträckan utmed Prinsgatan. Utbyte av slipers skulle innebära en investering på
cirka 12,5-15 miljoner kronor. Samtidigt är kommunen i behov av mark för parkeringar i
samband med förtätning av staden. Användningen av järnvägsspåret är minimalt samtidigt
som behovet av parkeringsplatser är stort.
I översiktsplanen och den parkeringsutredning som är gjord pekas området längs med
Prinsgatan ut som lämpligt för att utveckla Karlshamns kommuns möjlighet att erbjuda
parkering då andra ytor som i dag används som p-ytor kommer att försvinna i samband
med förtätning av staden. Exempelvis genom att det byggs på Piren.
Detaljplanearbetet är planerat att utföras som en ändring i befintlig detaljplan. En ändring
som innebär att ytan som idag är markerad för användning till järnvägsändamål i stället
ska kunna användas till gata/parkering.
Ett förslag tas fram till utformning av parkeringar där järnvägsrälsen idag finns, det vill
säga den västra sidan av vägen. Men även utformning av det framtida parkområdet på den
östra sidan av vägen fram till åkanten ska ingå i det planerade utredningsuppdraget.
En kostnadsuppskattning har gjorts. Det är med det underlag som finns i nuläget en grov
uppskattning med syfte att ge en indikation av projektets kostnad, vilken framräknats till
13-14 miljoner kronor.
När förslag på utformning av parkeringar, där det i nuläget finns järnvägsspår, är
framtagen kan kostnaden mera säkert förutsägas.
Beslutsunderlag
Projektledare Christer Martinssons tjänsteskrivelse, 2018-02-23
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Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med justering av tredje attsatsen till följande lydelse: att bevilja 300 tkr i 2018 års budget, med finansiering inom
kommunstyrelsens investeringsram för projekteringsprojekt, till detaljplanearbete inom
ramen för investeringsprojekt 0040 Parkering före detta spårområde
Anders Englesson (MP) yrkar avslag.
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på första att-satsen, bifall till andra att-satsen och
bifall till Per-Ola Mattssons yrkande om justerad tredje att-sats.
Beslutsgång
Propositionsordningen fastställs så att varje att-sats prövas för sig.
Ordförande ställer proposition på första att-satsen och ställer arbetsutskottets förslag mot
Anders Englessons och Magnus Gärdebrings avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning fastställs: Den som bifaller
arbetsutskottets förslag röstar ja, den som bifaller avslagsyrkandet röstar nej.
Ledamot
Per-Ola Mattsson (S)
Elin Petersson (M)
Annika Westerlund (S)
Gertrud Ivarsson (C)
Magnus Gärdebring (M)
Tommy Strannemalm (SD)
Marie Sällström (S)
Magnus Sandgren (M)
Jan Bremberg (S)
Andreas Saleskog (S)
Anders Englesson (MP)
Lena Sandgren (S)
Tor Billing (SD)
Paul Hedlund (L)
Ted Olander (MP)

Ja
X

Nej
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Omröstningen utfaller med 9 ja och 6 nej. Kommunstyrelsen har därmed beslutat bifalla
första att-satsen.
Ordförande ställer proposition på andra att-satsen och ställer arbetsutskottets förslag mot
Anders Englessons avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons yrkande mot Anders Englessons
avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med Per-Ola Mattssons
yrkande. Kommunstyrelsen har därmed bifallit justeringen av tredje att-satsen.
Beslutet skickas till
Projektledare Christer Martinsson
Stadsarkitekten
Ekonomichefen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Kommundirektören
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§ 60 Remissyttrande Promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor 2017/4288
Kommunstyrelsens beslut
att ställa sig bakom yttrandet från Karlshamns Hamn AB
Sammanfattning
Karlshamns kommun och Karlshamns Hamn AB har fått promemorian Vissa farleds- och
hamnfrågor på remiss och svar ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 21
mars 2018. Den remitterade promemorian är en utredning som behandlar konsekvenserna
av implementeringen av EU:s hamnförordning som träder ikraft 2019.
Karlshamns Hamn har upprättat ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Remissvar PM Hamnförordningen
Beslutet skickas till
Näringsdepartementet
n.registrator@regeringskansliet.se
marie.egerum@regeringskansliet.se
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§ 61 Ansökan om utökad serveringstid, Brooklyn 1664 2017/4181
Kommunstyrelsens beslut
att återremittera ärendet för att komplettera underlaget
Sammanfattning
har, såsom företrädare för B 1664 AB, org.nr. 556509- 3753, Ågatan 12,
374 36 Karlshamn, 2017-12-12 med stöd av 9 kap. 11 § alkohollagen, anmält tillfällig
ändring i serveringstillstånd avseende utökad serveringstid för allmänheten fram till
klockan 03.00 påskafton den 31/3 2018, 20/7 2018 samt 21/7 2018 .
I Karlshamns kommuns riktlinjer gällande serveringstillstånd framgår att normal
serveringstid, enligt alkohollagen, är mellan kl. 11.00 och 01.00. I Karlshamns kommun kan
en tillståndshavare dock meddelas senare serveringstid till klockan 02.00 men att det då
krävs en särskild prövning hos Polismyndigheten och Miljöförbundet Blekinge väst.
Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen om under vilka tider alkoholdrycker får
serveras. Normaltiden för servering är kl. 11-01. Det främsta syftet med att överhuvudtaget
ha en reglering av serveringstider är att motverka olägenheter som oordning och
onykterhet. Serveringstider efter kl. 01, s.k. utsträckta serveringstider konstateras i
förarbetena att det finns ett visst behov av lokal variation, dock understryks att reglerna
om serveringstider utgör en inte oväsentlig del av den svenska alkoholpolitiken och att
sociala hänsyn därför ska ha klart företrädande framför affärsmässiga eller
konkurrensmässiga sådana (prop. 1994/95:89 s. 98). Kommunen måste som
tillståndsmyndighet i varje enskilt fall bedöma riskerna för olägenhet i samband med en
utsträckning av serveringstid. Polismyndighetens och miljöförvaltningens yttranden och
inställning ska alltid tillmätas stor betydelse vid bestämmande av serveringstider.
Polisens yttrande:
Utifrån polisens väldokumenterade kunskap om ordningsläget i Karlshamns centrum, där i
stort sett alla brott är krogrelaterade, innebär ett beviljande av förlängd serveringstid
sämre möjligheter att förhindra olägenheter i fråga om ordning och säkerhet samt en risk
för ökade närboendestörningar. Flest våldsbrott i Karlshamns centrum sker på Ågatan i
anslutning till restaurang Brooklyn 1664.
Miljöförbundet Blekinge Väst har inget att erinra.
Av förarbetena till alkohollagen framgår det att den alkoholpolitiska hänsynen har
företräde framför den företagsekonomiska eller näringspolitiska.
Alkoholhandläggaren gör bedömningen att, med hänsyn till Polismyndighetens yttrande,
ett beviljande av Brooklyn 1664s ansökan om utökad serveringstid till kl. 03.00 kan
medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Detta med anledning av
serveringsställets belägenhet i nära anslutning till centrum och att det är i direkt
anslutning till serveringsstället som flest våldsbrott i Karlshamns centrum sker. Ansökan
bör därmed avslås.
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Beslutsunderlag
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvists tjänsteskrivelse, 2018-02-28
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet återremiss för att komplettera underlaget, så att
beslut kan fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och finner kommunstyrelsen besluta
i enlighet med detsamma. Kommunstyrelsen har därmed återremitterat ärendet.
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvist
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§ 62 Ansökan om utökad serveringstid Gourmet grön och & Vin 2017/4168
Kommunstyrelsens beslut
att med stöd av alkohollagens 9 kap. 11 § bevilja Gourmet Grön i Karlshamn AB, org.nr.
556654- 707, Christopherschrödersgatan 9, 374 35 Karlshamn, tillfällig ändring i
serveringstillstånd angående utökad serveringstid till klockan 03.00 avseende påskafton
den 31/3 2018, 20/7 2018 samt 21/7 2018
Jäv
Anders Englesson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.
Sammanfattning
har, såsom företrädare för Gourmet grön I Karlshamn AB, org.nr. 5566547070, Christofferschrödersgatan 9, 374 35 Karlshamn, 2017-12-12 med stöd av 9 kap. 11 §
alkohollagen, anmält tillfällig ändring i serveringstillstånd avseende utökad serveringstid
för allmänheten fram till klockan 03.00 påskafton den 31/3 2018, 20/7 2018 samt 21/7
2018.
I Karlshamns kommuns riktlinjer gällande serveringstillstånd framgår att normal
serveringstid, enligt alkohollagen, är mellan kl. 11.00 och 01.00. I Karlshamns kommun kan
en tillståndshavare dock meddelas senare serveringstid till klockan 02.00 men att det då
krävs en särskild prövning hos Polismyndigheten och Miljöförbundet Blekinge väst.
Polismyndigheten framför att utifrån polisens väldokumenterade kunskap om
ordningsläget i Karlshamns centrum, där i stort sett alla brott är krogrelaterade, innebär
ett beviljande av förlängd serveringstid sämre möjligheter att förhindra olägenheter i fråga
om ordning och säkerhet samt en risk för ökade närboendestörningar.
Då restaurangen är belägen en bit från centrumkärnan försvåras den polisiära
övervakningen och ordningshållningen främst vid tidpunkten vid stängning.
Miljöförbundet Blekinge Väst har inget att erinra.
Kommunstyrelsen bifaller ansökan.
Beslutsunderlag
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvists tjänsteskrivelse, 2018-02-28
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ansökan ska bifallas.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet
med detsamma. Kommunstyrelsen har därmed bifallit ansökan.
Beslutet skickas till
Gourmet Grön i Karlshamn AB
Polismyndigheten
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvist
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§ 63 Ansökan om utökad serveringstid, Loch Ness 2017/4180
Kommunstyrelsens beslut
att med stöd av alkohollagens 9 kap. 11 § bevilja Loch Ness Restaurang & Pub AB, org.nr.
556796-6337, Ronnebygatan 22, 374 35 Karlshamn, tillfälliga ändring i serveringstillstånd
angående utökad serveringstid till klockan 03.00 avseende påskafton den 31/3 2018, 20/7
2018 samt 21/7 2018
Jäv
Anders Englesson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.
Sammanfattning
har, såsom företrädare för Loch Ness Restaurang & Pub AB, org.nr.
556796-6337, Ronnebygatan 22, 374 35 Karlshamn, 2017-12-13 med stöd av 9 kap. 11 §
alkohollagen, anmält tillfällig ändring i serveringstillstånd avseende utökad serveringstid
för allmänheten fram till klockan 03.00 påskafton den 31/3 2018, 20/7 2018 samt 21/7
2018.
I Karlshamns kommuns riktlinjer gällande serveringstillstånd framgår att normal
serveringstid, enligt alkohollagen, är mellan kl. 11.00 och 01.00. I Karlshamns kommun kan
en tillståndshavare dock meddelas senare serveringstid till klockan 02.00 men att det då
krävs en särskild prövning hos Polismyndigheten och Miljöförbundet Blekinge Väst.
Polismyndigheten anser att sökanden för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet
vid de fem tillfällena med utökad serveringstid under 2017 och 2018 på egen bekostnad
ska anlita minst en entrévärd och två förordnade ordningsvakter mellan klockan 21.00 och
03.30. Utifrån polisens väldokumenterade kunskap om ordningsläget i Karlshamns
centrum, där i stort sett alla brott är krogrelaterade, innebär ett beviljande av förlängd
serveringstid sämre möjligheter att förhindra olägenheter i fråga om ordning och säkerhet
samt en risk för ökade närboendestörningar.
Miljöförbundet Blekinge Väst har inget att erinra.
Kommunstyrelsen bifaller ansökan.
Beslutsunderlag
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvists tjänsteskrivelse, 2018-02-28
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ansökan ska bifallas.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet
med detsamma. Kommunstyrelsen har därmed bifallit ansökan.
Beslutet skickas till
Loch Ness Restaurang & Pub AB,
Polismyndigheten
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvist
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§ 64 Ansökan om utökad serveringstid, Hotellbaren 2017/4182
Kommunstyrelsens beslut
att med stöd av alkohollagens 9 kap. 11 § bevilja Hotellbaren AB, org.nr. 556859-1043,
Varvsgatan 1, 374 35 Karlshamn, tillfälliga ändring i serveringstillstånd angående utökad
serveringstid till klockan 03.00 avseende påskafton den 31/3 2018, 20/7 2018 samt 21/7
2018
Sammanfattning
har, såsom företrädare för Hotellbaren AB, org.nr. 556859- 1043,
Varvsgatan 1, 374 35 Karlshamn, 2017-12-12 med stöd av 9 kap. 11 § alkohollagen, anmält
tillfällig ändring i serveringstillstånd avseende utökad serveringstid för allmänheten fram
till klockan 03.00 påskafton den 31/3 2018, 20/7 2018 samt 21/7 2018.
I Karlshamns kommuns riktlinjer gällande serveringstillstånd framgår att normal
serveringstid, enligt alkohollagen, är mellan kl. 11.00 och 01.00. I Karlshamns kommun kan
en tillståndshavare dock meddelas senare serveringstid till klockan 02.00 men att det då
krävs en särskild prövning hos Polismyndigheten och Miljöförbundet Blekinge väst.
Polismyndigheten framför att utifrån polisens väldokumenterade kunskap om
ordningsläget i Karlshamns centrum, där i stort sett alla brott är krogrelaterade, innebär
ett beviljande av förlängd serveringstid sämre möjligheter att förhindra olägenheter i fråga
om ordning och säkerhet samt en risk för ökade närboendestörningar. Flest våldsbrott i
Karlshamns centrum sker på Ågatan.
Miljöförbundet Blekinge Väst har inget att erinra.
Kommunstyrelsen bifaller ansökan.
Beslutsunderlag
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvists tjänsteskrivelse, 2018-02-28
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ansökan ska bifallas.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet
med detsamma. Kommunstyrelsen har därmed bifallit ansökan.
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§ 65 Motion om anläggande av hundrastgård av Claes-Göran Mårlind (M) 2016/3975
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Sammanfattning
Claes-Göran Mårlind (M) har i motion, inlämnad 2016-11-10, föreslagit
kommunfullmäktige besluta:
att en snabb utredning görs vad en hundlekplats (enligt ovanstående) kostar
att komma med förslag om var en sådan kan placeras
Utifrån att drygt ett år har förflutit sedan motionens inlämnande är motionens första attsats ej längre aktuell. I budget för 2018 har fritidsnämnden anslagit 2 555 tkr för
anläggandet av en hundrastplats. Genom det uppfylls motionärens förslag.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion om anläggande av hundrastplats/hundlekplats
Protokollsutdrag FN § 84/2017 Investeringsbudget mindre än 7 mnkr fritidsnämnden
2018
Investeringsbudget mindre än 7 mnkr fritidsnämnden 2018
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 66 Motion om avloppsrening av Anders Englesson (MP) med flera 2017/240
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Sammanfattning
Miljöpartiet har i motion, inkommen 2017-01-17, föreslagit följande:
att kommunfullmäktige ger VA - enheten i uppdrag att rena det kommunala avloppsvatten
som släpps ut i Karlshamnsfjärden från bakterier och läkemedelsrester.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som beslutat föreslå kommunfullmäktige
avslå motionen. Nämnden anför att lagen inte ställer krav på den rening som motionärerna
efterfrågar, dock har försök genomförts i laboratorium med gott resultat.
Sternö reningsverk har fått nytt tillstånd, tekniska nämnden 2018-01-24 § 4, till befintlig
och utökad verksamhet för Sternö avloppsanläggning.
Miljöprövningsdelegationen skjuter under en prövotid upp frågan om vilka slutliga villkor
som ska gälla beträffande desinfektion för att förhindra spridning av
sjukdomsframkallande organismer från avloppsreningsverkets utsläpp i
Karlshamnsfjärden. Särskilt fokus ska läggas på förhållandena under badsäsong vid
Väggabadet.
Miljöprövningsdelegationen skjuter även upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla
för utsläpp av vissa särskilt förorenande ämnen (diklofenak, östradiol och etinylöstradiol)
upptagna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
Utredning och förslag till slutliga villkor ska lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen Skåne senast tre år efter det att tillståndet tagits i anspråk.
Utifrån Miljöprövningsdelegationens beslut kommer den fråga som motionärerna
adresserar att utredas inför att de slutliga villkoren ska tas i anspråk.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion om avloppsrening
Protokollsutdrag TN § 117/2017 Utökad rening vid Sternö Avloppsreningsverk
Protokollsutdrag TN § 4/2018 Information om tillstånd till befintlig och utökad
verksamhet vid Sternö avloppsreningsverk
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§ 67 Motion om sysselsättning som slutmål av Elin Petersson (M) 2017/2305
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att första att-satsen förklaras besvarad
att andra att-satsen avslås
Sammanfattning
Elin Petersson (M) har i motion, inlämnad 2017-06-14, föreslagit kommunfullmäktige
besluta:
att aktivitetskravet för försörjningsstöd skall breddas och skärpas till ökad
arbetsmarknadskoppling
att alla individuella handlingsplaner för ekonomiskt bistånd skall ha sysselsättning som
slutmål
Motionen har remitterats till nämnden för arbete och välfärd, som i beslut 2017-11-23 §
543 föreslog kommunfullmäktige avslå motionen. Nämnden anför bland annat att vad
gäller den första att-satsen så faller det inom ramen för det pågående arbetet med FIA (Fler
i arbete) och förbättrad samverkan mellan försörjningsenheten och
arbetsmarknadsenheten. Vad avser den andra att-satsen så är det reglerat i
socialtjänstlagen att om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd
även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att det inte
är möjligt att i alla individuella handlingsplaner ha sysselsättning som slutmål.
Nämnden för arbete och välfärd övertog under 2017 ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna
från kommunstyrelsen, och inom nämnden pågår ett arbete för fördjupad samverkan
mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion angående sysselsättning som slutmål av Elin Petersson (M)
Protokollsutdrag AV 2017-11-23 § 543 Yttrande gällande motion angående sysselsättning
som slutmål
Yrkanden
Elin Petersson (M) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Elin Peterssons yrkande och
finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottet förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 68 Motion om att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt av Elin Petersson
(M) 2017/2306
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Sammanfattning
Elin Petersson (M) har i motion, inlämnad 2017-06-14, föreslagit att kommunfullmäktige
ska besluta:
att ge kommundirektören i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa
utmaningsrätt
Utmaningsrätt är en etablerad metod i landets kommuner för att möjliggöra en prövning av
huruvida en upphandling ska genomföras. Det kan gå till så att en grupp anställda eller ett
företag utmanar en del av den kommunala verksamheten i syfte att en upphandling av
verksamheten ska genomföras. Kommunen får sedan ta ställning till om en upphandling
ska genomföras, vilket då sker i enlighet med reglerna i lagen om offentlig upphandling. Det
är alltså ingen garanti för att den som initierar utmaningen sedan får driva verksamheten.
All kommunal verksamhet får inte upphandlas. Några exempel på sådan verksamhet är
myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och sådant som i lag anges ska utföras
av kommunen.
29 kommuner tillämpar i dagsläget utmaningsrätt.
Motionären menar i sitt förslag att utmaningsrätt stimulerar verksamhetsutveckling och
nytänkande i den kommunala organisationen. Vidare menar motionären att det är ett sätt
att ta till vara på idéer, öka mångfalden och förbättra kommunens verksamhet.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion om att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt av Elin Petersson (M)
Yrkanden
Elin Petersson (M) yrkar, med instämmande av Ted Olander (MP), att motionen ska
bifallas.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Elin Peterssons yrkande och
finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottet förslag.

Karlshamns
kommun

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-06
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-06
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§ 69 Motion om kurs i dataprogrammering på högstadiet av Tommy Strannemalm (SD)
2017/2329
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Sammanfattning
Tommy Strannemalm (SD) har i motion, inkommen 2017-06-15, föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar:
att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ”Grundkurs i
Datorprogrammering” enligt motionen
Motionen remitteras till BUS-nämnden, som i beslut 2018-01-16 § 9 föreslog att motionen
skulle avslå motionen. Nämnden anförde bland annat följande.
Regeringen tog 2017-03-09 beslut om förtydligande och förstärkningar i grundskolans och
gymnasieskolans styrdokument, för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas
digitala kompetens. En viktig del i beslutet är att programmering införs som ett
obligatoriskt inslag i flera olika ämnen, framförallt i teknik och matematik.
Under läsåret 2017/2018 finns en valmöjlighet att följa den nya eller den gamla läroplanen.
Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen.
Då läroplanen förändras blir alltså programmering ett obligatoriskt inslag i flera ämnen
från och med höstterminen 2018.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion – Kurs i dataprogrammering i Karlshamn
Protokollsutdrag BUS § 9/2018 Yttrande över motion om att införa datorprogrammering
på högstadiet
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-06
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§ 70 Motion om rökfria utomhusmiljöer av Magnus Sandgren (M) och Emanuel Norén (M)
2016/968
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen besvarad
Sammanfattning
Magnus Sandgren (M) och Emanuel Norén (M) har i motion daterad 2016-03-08 föreslagit
att Karlshamns kommun inte ska vänta till dess att Riksdagen lagstiftar om rökfria
utomhusmiljöer. Motionärerna anser att det redan nu i känsliga miljöer bör anslås tydliga
uppmaningar att rökning undanbeds och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag
att tillse så erforderlig skyltning sätts upp.
Rubricerad motion återremitterades i kommunfullmäktige 2016-12-19 för kompletterande
beredning. Folkhälsostrategen har, 2018-01-10, tagit fram kompletterande material, bilaga
1 och därmed anses den kompletterande beredningen vara genomförd.
Under beaktande av bifogad komplettering och tekniska nämndens yttrande överlämnas
motionen för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Komplettering till yttrande angående motion rökfria utomhusmiljöer
Motion – Rökfria utomhusmiljöer
Protokollsutdrag KF § 173/2016 Motion om rökfria utomhusmiljöer
Protokollsutdrag § 142/2016 Yttrande motion rökfria utomhusmiljöer
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska förklaras besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Per-Ola Mattssons yrkande
och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med yrkandet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-06
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§ 71 Beslutsuppföljning februari 2018 2018/218
Kommunstyrelsens beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Beslutsuppföljning för kommunstyrelsen har upprättats. Beslutsuppföljningen innehåller
elva ärenden för återrapportering.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-12
Beslutsuppföljning februari 2018

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-06
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§ 72 Redovisning av delegationsbeslut mars 2018 2018/475
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen
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 30 januari–27 februari 2018.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut mars 2018

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-06

Karlshamns
kommun
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§ 73 Handlingar för kännedom mars 2018 2018/460
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 30 januari–23 februari 2018
redovisas:
Ärendenr §

Datum

Ärende

2017/2821 5/18

2018-01-30 Nya rutiner för bolagens dokumenthantering samt rapportering till Stadsvapnet

2017/3026 6/18

2018-01-30 Svar på uppföljande revision
av bolagens protokoll

2018/536

7/18

2018-02-01 Granskning fastighetsunderhåll

2018/516

8/18

2018-02-01 Förstudie om Stadsvapnets
ledningsansvar

2018/518

9/18

2018-02-01 Granskningsrapport mutor och oegentligheter

2018/785

10/18

2018-02-20 Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2018

2018/516

11/18

2018-02-01 Förstudie Stadsvapnets ledningsansvar

2017/1450 12/18

2018-02-20 Dom i mål 4299-17 Laglighetsprövning enligt
kommunallagen

2016/4447 13/18

2018-02-27 TN § 33/2018 Slutredovisning tillbyggnad
av vagnhall på Stenbackanavet.

