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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30–16:25, ajournering kl 14:55–15:15 samt
16:05–16:10.
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Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Gertrud Ivarsson
Magnus Gärdebring
Tommy Strannemalm §§ 74–91
Marie Sällström
Magnus Sandgren
Jan Bremberg
Leif Håkansson
Tor Billing
Paul Hedlund
Ted Olander §§ 78–105

Tjänstgörande
ersättare:

Närvarande
ersättare:
Övriga:

Anna Arlid (M)
Ulf Lind (SD) §§ 92–105
Andreas Saleskog (S)
Charlott Lorentzen (MP)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
§§ 74–77

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

ersätter
Elin Petersson (M)
Tommy Strannemalm (SD)
Sara Sahknini (S)
Anders Englesson (MP)
Ted Olander (MP)

Vivianne Andersson (S), Tobias Folkesson (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind
(M), Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD)
Daniel Wäppling, kommundirektör
Erik Bergman, nämndsekreterare
Annette Sandberg, kommunikationschef
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist § 77
Ulrika Hägvall Lundberg, ekonomichef §§ 79–81
Anette Ericson, verksamhetscontroller §§ 79–81
Susanne Norlindh, mark- och exploateringsingenjör §§ 93–94
Anna Dahlqvist, alkoholhandläggare § 97

Utses att justera: Paul Hedlund
Paragrafer:

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

Kris- och krigsberedskapsarbetet skärps generellt i samhället, och även de
kommunala myndigheterna behöver höja ambitionsnivån i arbetet. Bland annat
behöver kommunal personal i vissa positioner säkerhetsklassas.
Den nya kommunallagen ställer krav på en instruktion till kommundirektören, som
kommunstyrelsen ska fastställa, vilket kommer att bli ett ärende under våren.
Ny ekonomichef ska rekryteras efter Ulrika Hägvall Lundberg.
Ny kanslichef har rekryterats, Erik Bergman, som tillträder tjänsten i april.
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§ 77 Information om nya dataskyddsförordningen (GDPR)
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet
Sammanfattning
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson informerar.
-

Lagstiftningen syftar till att stärka den enskildes rätt till skydd av personuppgifter.
Dataskyddsförordningen omfattar all behandling som sker automatiserat, det vill
säga elektroniskt. Den så kallade missbruksregeln försvinner.
Personuppgifter är inte bara namn och adress, utan även sådana uppgifter som kan
knytas till en fysisk person. Den enskildes rätt stärks när det gäller
personuppgiftsbehandlingarna.
Alla verksamheter måste ha en personuppgiftsansvarig, vilken i kommunens fall är
varje enskild nämnd. För att hantera personuppgifter finns så kallade
personuppgiftsbiträden, kring vilket det pågår ett stort arbete inom kommunen.
Kommunen har som huvudregel rätt att hantera personuppgifter inom ramen för
myndighetsutövning.
Alla myndigheter ska ha ett dataskyddsombud, vars roll är kontrollerande och
rådgivande sett till förordningens krav. Karlshamns kommuns dataskyddsombud
löses inom kommunalförbundet Sydarkivera.
Implementeringen av dataskyddsförordningen kräver ett omfattande arbete inom
kommunen. Arbete pågår, under ledning av kommunjurist Cecilia Bernhardsson.
Varje nämnd och varje bolag behöver bedriva arbete med dataskyddsfrågor
kontinuerligt.
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§ 78 Information om nya externa webben
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet
Sammanfattning
Kommunikationschef Annette Sandberg informerar.
-

En ny extern webbplats är under framtagande och planen är att den ska lanseras
under sensommaren.
Den nya webbplatsen har ett tydligt användarfokus, förtydligad struktur, tydlighet,
utifrånperspektiv och en avskalad design.
Sökfunktionen är numera en av de viktigaste på en webbsida, och där kommer den
nya webben vara ett stort steg framåt jämfört med nuvarande webb.
Vissa funktioner måste finnas på förstasidan, exempelvis anslagstavlan.
Utifrånperspektivet dominerar, den kommunala organisationen är sekundär och
medborgarnas behov och vad de efterfrågar är det primära.
Framgent ska kommunstyrelsens ledamöter och ersättare finnas på bild.
Fotografering genomförs innan kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj.
Ambitionen är att även kommunfullmäktige ska fotograferas.
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§ 79 Kommunens årsredovisning 2017 2018/143
Kommunstyrelsens beslut
Koalitionen föreslår beslut om årsredovisning 2017 i enlighet med följande
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att godkänna upprättat förslag till årsredovisning och överlämna det till revisionen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2017
att kommunen avskriver fordran på 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 med mera
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
Sammanfattning
Årsredovisning 2017 för Karlshamns kommun har upprättats med hänsyn taget till beslut i
kommunstyrelsen 2018-03-06 § 46 om bokslutsdispositioner. Årets resultat uppgår till
plus 27 miljoner kronor för kommunen, varav för VA plus 2 miljoner kronor.
Till årsredovisningen finns två bilagor, dels nämnders och bolags samlade
resultatrapporter och dels personalekonomisk redovisning.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017
Nämnders och bolags resultatrapporter 2017
Personalekonomisk redovisning 2017
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Revisionen
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§ 80 Förändring av nämndernas driftbudgetramar (tekniska justeringar) och förändring av
investeringsbudget 2018 2017/1448
Kommunstyrelsens beslut
Koalitionen föreslår beslut i enlighet med följande
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta tekniska justeringar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tekniskt justera nämndernas budgetramar med
anledning av förändrade kapitalkostnader
att föreslå att investeringsbudgeten för 2018 ökas med 21 495 tkr till 246 663 tkr och att
ökningen finansieras med ökad upplåning
Sammanfattning
Den av kommunfullmäktige 2017-09-18 § 142 fastställda driftbudgeten för 2018 redovisar
en resultatnivå på 26 260 tkr.
I samband med beredningen av 2017 års bokslut har framkommit behov av förändringar i
2018 års drift- och investeringsbudget.
I bilaga 1 redovisas de tekniska justeringar av nämndernas budgetramar som koalitionen
föreslår och som inte är resultatpåverkande.
Som en följd av lägre investeringsvolym 2017 kommer kapitalkostnaderna 2018 att
förändras. Beräkning av nya kapitalkostnader är inte klar. Kommunstyrelsen får därför i
uppdrag att som teknisk justering förändra nämndernas budgetramar, då nya
kapitalkostnader beräknats.
Koalitionen föreslår att investeringsbudgeten för 2018 ökas med 21 495 tkr beroende på
tidsförskjutningar i pågående projekt och att ökningen finansieras med ökad upplåning.
Tillsammans med fastställd investeringsbudget kommer den budgeterade
investeringsvolymen för 2018 därefter att uppgå till 246 663 tkr. Sammanställning på
projektnivå framgår i bilaga 2.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Tekniska justeringar budget 2018
Bilaga 2 - Investeringsbudget
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§ 81 Fondering av VA-medel för investering i ny reservvattentäkt 2015/244
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 2 117 tkr i en investeringsfond som ska täcka de kapitalkostnader som
uppkommer i och med den nyinvestering som en reservvattenanläggning innebär
Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-03-21 § 43, föreslagit kommunfullmäktige att avsätta
9 309 tkr i en investeringsfond som ska täcka de kapitalkostnader som uppkommer i och
med den nyinvestering som en reservvattenanläggning innebär.
Bakgrunden är att kommunens VA-anläggning står inför stora investeringar de kommande
åren. En av de största är att komplettera ordinarie dricksvattenförsörjning med
reservvatten från Mörrumsån. Lagen om allmänna vattentjänster möjliggör för VAhuvudmannen (kommunfullmäktige) att fondera medel för kommande nyinvesteringar. I
balansräkningen ska en investeringskalkyl kunna visa vad medlen ska användas till.
Tekniska nämnden har i sitt beslut föreslagit avsättningar för åren 2014-2017.
Kommunstyrelsen konstaterar vid ärendets beredning att för åren 2015-2016 har
kommunfullmäktige, 2017-06-19 § 95, avsatt överskotten till VA-fonden.
Kommunfullmäktige har vidare, 2017-12-18 § 197, beslutat att 3 181 tkr av VAverksamhetens eget kapital flyttas till investeringsfond.
Det finns således redan beslut om att hantera avsättningar inom VA-verksamheten.
Förevarande beslut innebär därmed en avsättning av 2017 års överskott, 2 117 tkr, till
fonden.
Förevarande beslut innebär således att kommunfullmäktige avsatt VA-verksamhetens
överskott för åren 2014-2017 i enlighet med följande:
- 2014 – 3 182 tkr
- 2015 – 705 tkr
- 2016 – 3 305 tkr
- 2017 – 2 117 tkr
Totalt 9 309 tkr.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-22
Protokollsutdrag TN § 43 Fondering av VA-medel för investering av reservvatten
Fondering av VA-medel för investering av reservvatten
Kostnadsberäkning från WSP
Investeringskalkyl
Protokollsutdrag KF § 95/2017 Hantering av VA-verksamhetens resultat 2016
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Protokollsutdrag KF § 197/2017 Va-enheten eget kapital
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
VA-chef Marika Mårtensson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Susanne Andersen
Abonnenthandläggare Liselott Johansson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 82 Nya taxor för arrenden 2017/3265
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nya taxor för arrenden
Sammanfattning
Inom Karlshamns kommun finns det sex upplåtelseformer för arrenden, bostad, tomträtt,
lägenhet, jakt, jordbruk- och betesarrenden.
I dagsläget finns det ingen tydlig struktur och rättvis bedömningsprocess för hur vi på
Karlshamns kommun värderar och prissätter våra arrenden. Det finns inte heller någon
antagen taxa för de olika upplåtelseformerna.
Det är markförvaltarna som gör en individuell bedömning varje gång ett arrende ska
upplåtas eller omförhandlas.
Förslaget som presenteras för beslut bygger på att det ska finnas en tydlig struktur och
rättvis bedömningsprocess som markförvaltarna kan utgå ifrån när de gör sina
bedömningar. Detta för att skapa trovärdighet gentemot våra arrendatorer, intäktskontroll
och säkerställa att kommunen förvaltar sina tillgångar på ett korrekt sätt.
Beslutsunderlag
Nya taxor för arrenden
Karlshamns kommuns upplåtelseformer
Uppdaterad version – Nya taxor för arrenden
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Verksamhetschef Magnus Persson
Markförvaltare Martin Einarsson
Utredningsingenjör Linnea Persson
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§ 83 Justering av driftsbudget avseende hyreskostnader 2018/143
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fördela hyreskostnader på 365 tkr utifrån respektive nämnds nettoram
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har som en del i arbetet med en ny kontorsanläggning för
de tekniska verksamheterna hyrt lokaler av Karlshamnsbostäder AB vilka inte behövts
nyttjas fullt ut. I samband med att platsbrist uppstod i Rådhuset flyttades delar av
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet in i dessa lokaler för att frigöra utrymme för
annan verksamhet i Rådhuset.
De verksamheter som finns i Rådhuset belastas inte i nuvarande system av direkta
hyreskostnader. I detta fall innebär det att den verksamhet som gör plats åt andra får
kostnader på 365 tkr per år medan de som drar nytta av flytten i form av utrymmen i
Rådhuset inte får några kostnader.
För att hantera detta kan de tillkommande kostnaderna för den utflyttade fördelas på
samtliga förvaltningar genom mindre omfördelningar inom nämndernas ramar för att
tydligare spegla de faktiska förhållandena. Fördelningen kan ske utifrån nämndernas, dock
ej fullmäktiges och valnämndens, nettokostnader och bör kunna ske i samband med att
kommunfullmäktige hanterar bokslut samt underskotts- och överskottshanteringen.
Den uppkomna situationen talar för att nuvarande internhyressystem bör ses över så att
det kan hantera denna typ av förändringar.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-05
Beslutet skickas till
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 84 Gallringsbeslut avseende karlshamn.se 2018/935
Kommunstyrelsens beslut
att den gamla webben stängs ned efter att uttag för bevarande gjorts av Sydarkivera och
när den nya webben är publicerad
att sök- och sammanställningar gallras då bland annat möjligheten att ta med alla
dynamiska länkar i webbarkiveringen inte finns
att gallra de delar av webben som bevaras på annat håll i kommunen samt de delar som
inte bedöms ha bevarandevärde
Sammanfattning
Karlshamns kommun har fattat beslut om att byta kommunwebbplats och skapa en helt ny
webbplats.
Sydarkivera har till uppgift att årligen samla in förbundsmedlemmarnas externa webb.
Insamlingarna kommer att göras en gång per år. Om någon förbundsmedlem ska ta ner sin
webb och ersätta med ny kan Sydarkivera göra extra insamlingar innan sidorna tas ner,
vilket kommer ske i fallet med Karlshamns gamla webb. Om detta har kommunen tecknat
en överenskommelse med Sydarkivera om (dnr 2018/924).
Arkivering av webb görs i flera steg. Webbsidorna samlas in med hjälp av crawlingteknik
och läggs i formatet WARC. Efter insamlingarna kommer varje förbundsmedlem ha
möjlighet att granska insamlingarna för att se att de är tillfredsställande. Sydarkivera
kommer sedan att dela ut access till den insamlade webben vid behov.
Sydarkivera kommer att avgränsa insamlandet och skapa ett filter som tar bort dynamiska
länkar, kalender, kopplade resurser i form av exempelvis blanketter, e-tjänster och externa
databaser, webbisar det vill säga integritetshänvisningar, kontakt och adressregister.
Det som inte tas med bedöms antingen bevaras på annat sätt genom att tas med i den nya
webben men exempelvis blanketter, kalender och ärenden inom e-tjänster bedöms vara av
sådan art att informationen har begränsat värde och därför kan gallras i samband med
uttaget.
Den gamla webben stängs i samband med att en ny webb att tas i bruk under tredje
kvartalet 2018.
Enligt Arkivlagen krävs gallringsbeslut för att få förstöra allmänna handlingar av den
myndighet som är ansvarig för informationen. Gallringsbeslut krävs inte bara för
informationen utan även för de sök- och sammanställningsmöjligheter som finns. Eftersom
även en webb för en kommun räknas som allmän handling så måste ett gallringbeslut till.
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Beslutsunderlag
Kommunikationschef Annette Sandbergs tjänsteskrivelse, 2018-03-05
Beslutet skickas till
Kommunikationschef Annette Sandberg
Arkivföreståndare Julia Solokof
Sydarkivera
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§ 85 Revidering av bredbandsstrategi för Karlshamns kommun 2018-2022 2016/3595
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta den reviderade bredbandsstrategin för Karlshamns kommun 2018-2022
Sammanfattning
Bredbandsstrategin har varit föremål för revidering.
Koppling finns till den nationella bredbandsstrategin. Den regionala är under uppdatering
och går den igenom så går den stick i stäv med Karlshamns strategi vad det gäller synen på
marknadsaktörer och vikten att kunna ha kontroll över infrastrukturen för bredband.
Förslaget på revideringar framgår i dokumentet.
Beslutsunderlag
Förslag på reviderad bredbandsstrategi
Gällande Bredbandsstrategi
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar justeringar i enlighet med följande:
2.4 Mål
Sista punkten tas bort: ”Karlshamns kommun genom Karlshamns Energi skall äga
fiberinfrastruktur i Karlshamns kommun…..”
2.5 Strategi
Hela stycket tas bort och ersätts med:
- Kommunen ska genom Karlshamns Energi vara pådrivande i att säkerställa att
målen i denna strategi nås. För att få en så snabb och heltäckande utbyggnad som
möjligt ska privata investeringar uppmuntras och bejakas. Kommunen ska agera för
att säkerställa fri konkurrens och en fungerande marknad.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebrings förslag
och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Karlshamn Energi AB
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§ 86 Remissyttrande Regional Bredbandsstrategi 2018-2020 2018/406
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna det reviderade yttrandet och översända det till Region Blekinge.
Sammanfattning
Region Blekinge har översänt förslag till Regional bredbandsstrategi för Blekinge
2018–2020 för synpunkter senast 31 mars 2018.
Region Blekinge har inom regeringsuppdraget för regional koordinering av
bredbandsutvecklingen i Blekinge aktualiserat den regionala bredbandsstrategin för
perioden 2018–2020. Strategin tar sin utgångspunkt i den nationella bredbandsstrategin
som regeringen beslutade i december 2016. Syftet är att öka möjligheten för länet att nå de,
av regeringen beslutade, bredbandsmålen samt ge regionen goda möjligheter att ta del av
digitaliseringens möjligheter.
Anders Strange, VD Karlshamn Energi har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett
förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Yttrande remiss regional bredbandsstrategi
Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018-2020 remissversion
Marknadsanalys Bredbandsutmaningen i Blekinge
Reviderat Yttrande remiss regional bredbandsstrategi
Yrkande
Magnus Gärdebring (M) framlägger ett eget yttrande och yrkar kommunstyrelsen anta det
som sitt eget.
Marie Sällström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets reviderade förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebrings yrkande mot arbetsutskottets
reviderade förslag och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med det senare.
Reservationer
Moderaterna reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebrings yrkande.
Beslutet skickas till
kansli@regionblekinge.se
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§ 87 Ansökan om minnessten 2018/827
Kommunstyrelsens beslut
att avslå ansökan
Sammanfattning
Armeniska föreningen Masis i Karlshamn har, 2018-02-22, ansökt om att på kommunal
mark anlägga en minnessten över det armeniska folkmordet. Det armeniska folkmordet
begicks i det dåvarande Osmanska riket och pågick åren 1915–1917.
Föreningen har i sin ansökan angett att minnesstenen kommer uppta cirka 10
kvadratmeter, vara cirka 2 meter hög, 1 meter bred och 035 m djup.
Karlshamns kommun har som markägare ingen skyldighet att upplåta mark för
minnesstenar, statyer, konstverk eller andra liknande installationer.
Det bedöms inte ligga i kommunens intresse att avsätt mark för anläggande av den
minnessten som ansökts om. Mot bakgrund av ovan föreslås kommunstyrelsen avslå
ansökan.
Beslutsunderlag
Markförvaltare Martin Einarssons tjänsteskrivelse, 2018-03-05
Ansökan om minnessten
Beslutet skickas till
Armeniska föreningen Masis i Karlshamn
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§ 88 Instruktion till ombud vid ordinarie bolagsstämma Västblekinge Miljö AB 2018/889
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna nedan angivna instruktion att gälla för ordinarie bolagsstämma 2018
Sammanfattning
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Västblekinge Miljö AB. Stämman äger
rum den 19 april kl 11, hotell Valhalla i Mörrum.
Kommunfullmäktige har 2014-12-01, § 59 utsett Per-Ola Mattsson (S) till ombud. Såsom
ersättare har utsetts Annika Westerlund (S) och Gertrud Ivarsson (C).
På förevarande bolagsstämma representerar Gertrud Ivarsson (C) Karlshamns kommun.
Följande instruktion ska gälla:
-

Styrelsen och VD i Västblekinge Miljö AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017
Ombudet yrkar på ett fastställande av redovisad årsredovisning för 2017
Bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda arvodesreglerna.

Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse, 2018-03-15
Beslutet skickas till
Västblekinge Miljö AB
Valt ombud
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§ 89 Arbetsmiljörapport 2017 avseende kommunstyrelsen 2018/828
Kommunstyrelsens beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Kommunstyrelsen är nämnd för kommunledningsförvaltningen och i egenskap av det ska
årligen redovisas hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits i förvaltningen.
Bifogat dokument innehåller denna årliga redovisning. Likaså ingår Redovisning av
Avonovas insatser mot Karlshamns kommun under 2017 samt sammanställning över
arbetsskadeanmälningar som inkommit under år 2017.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-15
Presentation arbetsmiljörapport
Redovisning av Avonovas insatser mot Karlshamns kommun under 2017
Sammanställning av arbetsskadestatistiken inom Karlshamns kommun 2017
Beslutet skickas till
Personalchef Jonas Jönsson
Personalstrateg Ingeborg Braun
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§ 90 Uppföljning projekt Hästnäringen i Blekinge 2017/3136
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna återrapporteringen
att uppdra åt näringslivschefen att särskilt uppmärksamma den gröna näringen inklusive
hästnäringen i näringslivsarbetet
att näringslivschefen återrapporterar vid kommunstyrelsens sammanträde i september
2018
Sammanfattning
Karlshamns kommun bedrev under år 2013 projektet, Hästnäringen i Karlshamn. Åren
2014 - 2016 medverkade kommunen i det länsövergripande projektet, Hästnäringen i
Blekinge. Under projektets gång har näringens betydelse belysts liksom utvecklingsbehov
för företagare. Projektet är slutrapporterat och kommunstyrelsen har begärt en
återrapportering av hur erfarenheterna från projektet tas tillvara.
Bakgrund
Inom Karlshamns kommun är företagen på landsbygden till största delen verksamma inom
skog-, jordbruk och fiske. De gröna näringarna i Karlshamns kommun utgör ca 18 % av
antalet företag i kommunen men har relativt få sysselsatta per företag. Hästnäringen, som
är en del i de gröna näringarna, är en verksamhet på frammarsch med potential att
utvecklas ytterligare. För detta krävs fler professionella företag med lönsamhet och
konkurrenskraft i fokus. Blekinge och dess landsbygd kan vara en lämplig och attraktiv
plats för nya etableringar inom hästnäringen.
Karlshamns kommun bedrev under år 2013 projektet, Hästnäringen i Karlshamn. Åren
2014 - 2016 medverkade kommunen i det länsövergripande projektet, Hästnäringen i
Blekinge. Syftet med dessa projekt var att stärka och skapa bättre förutsättningar för
företagandet inom hästnäringen. Hästnäringen är många gånger en osynlig bransch trots
att det bara i Karlshamn finns ca 80 företag som tillsammans sysselsätter ca 200 personer
på hel – eller deltid. Hästsporten har också vuxit under de senaste 10-15 åren och intresset
ökar i takt med den ökade urbaniseringen. Hästrelaterade aktiviteter nära naturen lockar
och allt fler är engagerade i detta på sin fritid.
Hästen har en betydelse i vårt samhälle både socialt, kulturellt och ekonomiskt och det i sin
tur leder till förändrade förutsättningar, både för utövarna själva och för det omgivande
samhället.
En av aktiviteterna i de båda projekten var att göra en kartläggning av vilka behov som
företagarna inom branschen har. De behov som framkom var dels hur kommunerna kan
främja företagens utveckling och även sådant som näringen själva behöver arbeta med.
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Hästnäringen kräver plats vilket är en anledning till att den oftast bedrivs på landsbygden.
Hästarna behöver kunna röra på sig fysiskt i rasthagar och på bete. Den minsta nödvändiga
arean för att hästar ska kunna röra sig fritt i sina naturliga gångarter varierar mellan olika
typer av hästar. Men det är inte bara den fysiska hästen som behöver utrymme utan även
möjligheter till att kunna odla foder till djuren. Kommunerna kan behöva ta hänsyn till de
gröna näringarna så att verksamheterna inte byggs in när nya områden planeras.
Möjligheterna att kunna ta sig ut i naturen med häst kan underlättas. I och med att nya
bostadsområden växer upp hänvisas man oftast till att rida igenom bostadsområden och på
cykelvägar. Hästen är ett flyktdjur så det kan vara lätt för en häst att reagera på något och
sticka iväg med olyckor som följd. Detta är en säkerhetsfråga både för de som rider och de
som möter ett hästekipage. Det är därför viktigt att i trafikplaneringen ta hänsyn till detta
på vägar som går igenom hästtäta områden. Kommuner kan i sin planering ta hänsyn till
ridvägar när nya bostadsområden planeras och byggs samt när nya cykelvägar planeras.
Det finns goda exempel på anpassade cykelbanor i hästtäta områden där ridning är tillåten
i anslutning till cykelbanan.
I Karlshamns kommuns översiktsplan beskrivs hur ett nytt häst- och hundsportcentra med
tillhörande kringverksamhet och näringsverksamheter kan utvecklas i Tostarp. Detta är ett
exempel på hur Karlshamns kommun kan stimulera utvecklingen av hästsporten.
En del av de behov som framkommit handlar om saker som näringen själva behöver
hantera såsom utökat samarbete mellan olika företagare inom branschen, samverkan inom
näringen för gemensamma mål i länet, fler hästevenemang samt utveckling av
tävlingsverksamheten och kursutbud i länet.
Näringslivsenheten har omorganiserats under senhösten 2017 och en ny Näringslivschef
har tillträtt. De gröna näringarna där hästnäringen ingår är en del av Karlshamns näringsliv
och detta tillsammans med att ansvaret för landsbygdsfrågor ligger inom enheten gör att
dessa kan uppmärksammas på ett bra sätt. Sedan ett par år har hästnäringen en
representant i kommunens näringslivsråd där det sedan tidigare fanns företrädare för den
gröna näringen vilket gör att dessa näringar hamnar ännu mer i fokus.
När det gäller hästrelaterad verksamhet som mer är att betrakta som idrott och/eller
fritidsaktiviteter inom olika föreningars ram har stödet från kommunen ökat under senare
år. Detta har skett som en del i kommunens arbete med mångfald och jämlikhet.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-15
Beslutet skickas till
Näringslivschef Mathias Wijk
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§ 91 Policy - Stöd till socialt företagande 2017/4068
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Policy – Stöd till socialt företagande
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd har i beslut § 582 2017-12-14 föreslagit
kommunfullmäktige anta rubricerad policy.
Policyn syftar till att tydliggöra möjligheter och avgränsningar kring i Karlshamns
kommuns stöd till socialt företagande.
I policyn används Sofisams definition av arbetsintegrerade sociala företag (ASF):
-

ASF ska jobba med att integrera människor som har svårt att komma in på
arbetsmarknaden.
ASF ska skapa delaktighet för medarbetarna.
ASF ska i huvudsak återinvestera sina vinster i den egna verksamheten.
ASF ska vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Socialt företagande kan bidra till fler arbetstillfällen, sysselsättning och arbetsintegrering.
Samarbete bör ske genom avtal, inte ekonomiska bidrag. Kommunen bör köpa varor,
tjänster och rehabiliteringsplatser direkt från ASF, samt upphandla med social hänsyn.
För att arbetet med att främja socialt företagande ska bli bra krävs helhetssyn, delaktiga,
kommunikation och samverkar mellan förvaltningarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2018-01-25 förslaget till
kommunledningsförvaltningen i syfte att utreda policyns konsekvenser. Utifrån det har
kommunledningsförvaltningen föreslagit vissa justeringar av det ursprungliga förslaget
under rubriken förhållningssätt.
Utifrån justeringarna föreslås kommunfullmäktige anta policyn.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-16
Policy - Stöd till socialt företagande - Reviderad efter återremiss
Protokollsutdrag KSAU 2018-01-25 § 13 Policy - Stöd till socialt företagande
Protokollsutdrag AV 2017-12-14 § 582 Policy - Stöd till socialt företagande
Utkast på Policy - Stöd till socialt företagande
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Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Samtliga nämnder
Förvaltningschef Thomas Svensson
Enhetschef Martin Bordes Kemi
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 92 Revidering av torghandelsföreskrifter 2018/1107
Kommunstyrelsens beslut
att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen
Sammanfattning
Revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel medför begränsade
förändringar. Tekniska nämndens och festivalkommitténs roller stryks och ersätts av
Karlshamns kommun, tider justeras, reglerna kring julgransförsäljning förtydligas, cykling
förbjuds på stortorget och i övrigt genomförs smärre redaktionella justeringar. I
kartbilagan har den allmänna försäljningsplatsen utökats i den sydöstra delen.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-15
Förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Bilaga 1 Karta
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet
med detsamma.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 93 Förvärv av strategisk mark, stadsdel Janneberg 2018/515
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtal, överenskommelse om fastighetsreglering, där Karlshamns kommun
förvärvar fastigheterna Asarum 12:88, 48:1, 47:1 och 12:2 samt del av fastigheten
Frostenstorp 4:1 i Karlshamns kommun för sammanlagt trettiosjumiljonerfemhundratusen
(37 500 000) och ge kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i uppdrag att
efter säljarnas påskrift underteckna avtalet
att kostnaden för förvärvet, kostnaden för lantmäteriförrättning samt eventuella övriga
erforderliga investeringsmedel tas ur kommunstyrelsens projekt 1100 för strategisk
utveckling
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att, under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner avtalet, ge
kommundirektören i uppdrag att ansöka om lantmäteriförrättning
att, under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner avtalet, ge
kommundirektören i uppdrag att underteckna avtal om jordbruksarrende inom Asarum
12:88 och 48:1, jordbruksarrende inom del av Frostenstorp 4:1, jakträttsavtal samt
nyttjanderättsavtal
Sammanfattning
Förvärvet avser fastigheter som ligger strategiskt mellan Karlshamn och Asarum, helt inom
utvecklingsområde för verksamheter enligt översiktsplanen. Ett förvärv av dessa
fastigheter möjliggör för utveckling i linje med översiktsplanens intentioner i område B5
Janneberg, B6 Duveryd och J3 Västra infarten samt ny väg inklusive cykelväg mellan
Janneberg och Rv 29.
Beslutsunderlag
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse, 2018-03-15
Avtal om fastighetsreglering Asarum 12:88, 48:1, 47:1, 12:2 samt del av Frostenstorp 4:1
inklusive arrende- och nyttjanderättsavtal
ÖK Frgl Janneberg kartbilaga
Jakträttsavtal
Jakträttsavtal kartbilaga
Jordbruksarrende Asarum 12:2 och 48:1
Jordbruksarrende kartbilaga Asarum
Jordbruksarrende Frostenstorp 4:1
Jordbruksarrende kartbilaga Frostenstorp
Nyttjanderättsavtal hyresavtal Janneberg
Nyttjanderättsavtal kartbilaga
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Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 94 Yttrande angående utrivning av Mariebergs kraftstation och damm samt ansökan om
lagligförklaring av utfyllnad i Mörrumsån 2018/948
Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet som sitt eget
Sammanfattning
Yrkanden
Karlshamns kommun, kommunstyrelsen och tekniska nämnden, samt det kommunägda
bolaget Karlshamnsfastigheter AB, yrkar, mot bakgrund av nedanstående, att:
• tiden för talan om oförutsedd skada sätts till 10 år efter att arbetena slutförts.
• det tydligt framgår att tillståndet innefattar alla åtgärder som kan behövas som
föranleds av sänkningen
• det tydligt framgår av tillståndet att sökanden fullt ut ansvarar för eventuella
arbeten på t.ex. VA-ledningar, GC-vägsbro och strandkanter vilket innebär bl.a. att
sökanden ansvar för att erforderliga tillstånd innehas samt bekostar och genomför
åtgärderna
Ansökan
Sydkraft Hydropower AB har vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om
tillstånd till vattenverksamhet för utrivning av Mariebergs kraftstation och damm samt
ansökt om lagligförklaring av utfyllnad som erosionsskydd i Mörrumsån, Karlshamns
kommun, Blekinge län. Synpunkter med anledning av ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen till Växjö tingsrätt, mark- och
miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se senast den 9
april 2018. Domstolens målnummer M 566-18 ska anges. Yrkanden om ersättning
framställs helst skriftligen inom samma tid och senast vid domstolens kommande
huvudförhandling.
Ansökan innehåller bl.a. teknisk beskrivning, miljöbedömning och PM angående
hydrauliska effekter.
Utrivningen bedöms påverka fastigheter uppströms kraftverket till Möllegården på en
sträcka om ca 3,5 km genom att vattennivåerna kommer att återgå till de naturliga
nivåerna, d.v.s. ett lägre vattenstånd, mindre utbredningsområde för ån och högre
flödeshastigheter än idag.
Sträckan (ca 1,1 km) mellan kraftverket och Nyebro bedöms vara den som påverkas mest.
Störst avsänkning kommer att erhållas strax uppströms dammläget, ca 3 m. Uppströms
Nyebro kommer vattennivån vid medelvattenföring att sänkas med ca 0,3 m.
VA-ledningar
I ansökan (bl. a. i den tekniska beskrivningen s. 10-11) beskriver sökande hur de tre
befintliga VA-ledningarna som korsar Mörrumsån kommer att hanteras.
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Utöver dessa korsande ledningar har kommunen fem stycken dagvattenledningar som
mynnar i Mörrumsån på sträckan Mariebergs kraftstation till Landsvägsbron, väg 128. Tre
av dessa ligger norr om Nyebro och förväntas därmed att påverkas marginellt. Två av
dagvattenutloppen ligger 700 - 800 meter uppströms kraftstationen. Dessa kommer
sannolikt att påverkas av utrivningen och eventuella justeringar som t.ex. dikesanvisningar
och erosionsskydd kan behöva göras.
Söder om Nyebro finns dessutom två stycken kommunala avloppspumpstationer vars
nödavlopp mynnar i Mörrumsån. Även dessa nödavlopp kan komma att behöva justeras.
Kommunen förutsätter att ovanstående åtgärder omfattas av det nu sökta tillståndet samt
att sökande även ansvarar och bekostar utförandet.
Reservvattentäkt
Man har bedömt att det blir ca 0,1 -0,6 m sänkning vid kommunens planerade
reservvattenintag. Detta finns med i arbetet med reservvatten sedan tidigare och bedöms
inte påverka möjligheterna för reservvattenuttag.
GC-bro
Bro nr. 2 i den tekniska beskrivningen är kommunens GC-bro. Det är svårt att säga nu ifall
det blir någon effekt av att delar som alltid stått under vatten inte längre alltid kommer att
stå under vatten. Det är också svårt att förutse om det blir några konsekvenser av att
strömmen i vattnet flyttas.
Kommunen förutsätter att eventuella åtgärder t.ex. om något extra stöd skulle behövas,
omfattas av det nu sökta tillståndet samt att sökande även ansvarar och bekostar
utförandet.
Sediment
Provtagning och analys av föroreningar i sediment visade på olika grad av förekomst av
klorerade dibensofuraner och dibensodioxiner, PAH:er (bl. a. antracen), tungmetaller (bl. a.
kvicksilver, kadmium och krom) samt halogenerade ämnen. Sökande menar att det är låg
risk att stora mängder sediment ska transporteras ner i åns nedre delar när dammen rivs.
Med tanke på förekomst av antracen menar sökande att det finns anledning att planera
utrivningen till sommaren, för att risken för exponering av fiskrom då är låg. Det framgår
även exempel på skyddsåtgärder som sökanden kan göra för att minska spridning av
sediment, bl. a. kan vattenmagasinet långsamt sänkas av tidigt under arbetstiden och
sedimentationsbassäng kan vid behov användas.
För att minska risken att föroreningar sprids samt risken för grumling anser kommunen
det vara av stor vikt att spridning av sediment minimeras. Villkor bör sättas angående
spridning av sediment och grumling. I kontrollprogrammet bör det ingå kontroll av
grumling och föroreningar.
Oförutsedd skada
Enligt ansökan gjordes den första dämningen på platsen 1908 och Mariebergs kraftstation
togs i drift 1918. Detta innebär att bebyggelse i närområdet kan ha tillkommit efter
fördämningen och konstruerats/grundlagts med dammen som en förutsättning.
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Kommunen anser att tiden för talan om oförutsedd skada ska vara tio år från arbetstidens
utgång. Efter utrivning av dammen kommer bl. a. vattennivån att sänkas och
strömningshastigheten att öka. Detta medför risk för t.ex. sättningar och erosionsskador.
Sökande har i ansökan angett tiden för oförutsedd skada till fem år. Kommunen menar att
det måste framgå tydligt att denna tid gäller från arbetstidens utgång. Vidare menar
kommunen att en tid på tio år behövs för att eventuella sättningar, erosionsskador m. m.
ska kunna upptäckas. Vattenföringen i ån under denna tid påverkar risken för skador och
då vattenföringen inte kan förutses är det rimligt att tiden för oförutsedd skada sätts till
längre än fem år.
Längs stora delar av ån kommer strandkanten att bli brant när vattennivån sänks. Skulle
detta bli ett problem eller leda till ras eller skred som i sin tur innebär problem som
behöver åtgärdas skall sökanden svara för dessa åtgärder.
Beslutsunderlag
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse 2018-03-16
Kungörelse av ansökan
M 566-18 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet
Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen
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§ 95 Begäran om utökad finansiering samt tecknande av entreprenadavtal för projekt 1134
Rörmokaren 2 2016/1581
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka finansieringen av projekt 1134 med 7 400 tkr
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar utökad finansiering, bevilja
tecknande av entreprenadavtal för genomförandet av ombyggnationen för projekt 1134
att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar utökad finansiering, bevilja
rivningstillstånd för fastigheterna på fastigheten Pilen. Rivning sker efter Arbetsmarknads
flytt till Rörmokaren 2
Sammanfattning
Arbetsmarknadsenheten verkar idag i lokaler belägna på fastigheten Pilen i Karlshamn.
Dessa lokaler är inte ändamålsenliga och bör rivas. Karlshamns kommun har inom
projektet köpt in fastigheten Rörmokaren 2, Photomics gamla lokaler, av
Karlshamnsfastigheter samt projekterat för att bygga om fastigheten enl.
Arbetsmarknadsenhetens önskemål. Ombyggnationen blir dyrare än beräknat pga. behov
av omfattande el och ventilationsarbeten. Kostnaden för att riva fastigheten Pilen då detta
ej ingick i den sedan tidigare beslutade budgeten. Rivningen beräknas till 2 000 tkr och
oförutsedda kostnader är 1 200 tkr av den totalt äskade summan.
Undersökningar och utredningar kring fastigheten Pilen, där Arbetsmarknadsenheten idag
har mycket av sin verksamhet visar att fastigheten är dålig. Den har bland annat satt sig
och arbetsmiljön är idag inte optimal för de som vistas i lokalerna.
Det är förankrat i AV-nämnden att Arbetsmarknad ska flytta till Rörmokaren 2, gamla
Photomics lokaler. I de beräkningar som ligger till grund för budgeten till detta projekt
ingick inte ventilation samt det var inte känt att all el måste dras om i fastigheten. Detta
medför att det ej går att genomföra projektet inom beviljad budget.
AV-nämnden har resonerat kring frågan och tittat på andra alternativa lösningar mot att
bygga om Rörmokaren 2. Resultatet av detta resonemang är att tidigare inriktning står fast,
att etablera Arbetsmarknadsenheten i fastigheten Rörmokaren 2.
Fastighetschefen har gjort bedömningen att det utöver inköp och renovering i projekt 1134
även bör inrymmas rivning samt återställning av fastigheten Pilen där Arbetsmarknad idag
bedriver sin verksamhet. Detta var ej tidigare med i projektet, men behovet av att riva
fastigheten är stort och bör genomföras omgående efter avflytt.
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Beslutsunderlag
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, 2018-03-21
Beslutet skickas till
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Ekonom Susanne Andersen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Förvaltningschef Thomas Svensson
Fastighetschef Magnus Persson
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson,
Tekniska nämnden
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§ 96 Kartläggning av avslutade chefstjänster 2017/4072
Kommunstyrelsens beslut
att avge yttrande till revisionen
Sammanfattning
På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en kartläggning av avslutade chefstjänster. I
EY:s rapport finns en sammanställning över antalet avslutade chefstjänster under de
senaste 2,5 åren. I svaret på denna rapport önskar revisionen ta del av den analys som
kommunstyrelsen gör av rapportens sammanställningar och slutsatser samt de åtgärder
som pågår eller kommer att vidtas.
Under perioden januari 2015 till juni 2017 avslutade 51 av totalt 107 chefer sina tjänster.
Av dessa var 44 tillsvidare och 7 visstidsanställda. Av de 44 tillsvidareanställda gick 11 i
pension. Alltså är det 33 chefer av 107 som aktivt valt att säga upp sig, vilket motsvarar c:a
31 procent. Den högsta andelen chefer som avslutat sin tjänst finns inom
omsorgsförvaltningen.
Revisionens kartläggning lyfter fram ett antal riskområden utifrån en hög chefsomsättning,
nämligen bristande arbetsmiljö för chefer och medarbetare, en brist på styrning och
ledning samt bristande uppföljning och åtgärder av nämnderna. Man lyfter också risken
med skenande kostnader vid fortsatt hög chefsomsättning. Detta är högst relevanta
riskbedömningar och till viss del också effekter som kommunens tjänstemannaledning sett
till följd av den höga omsättningen.
Ett antal åtgärder har satts in för att motverka den höga chefsomsättningen, bland annat
att stärka cheferna på olika nivåer med utbildning och stöd (till exempel mentorskap), att
organisera arbetet på ett mer hållbart sätt (rimliga chefsuppdrag) samt att skapa en stabil
central ledningsgrupp vilken ökar tryggheten och tydligheten i organisationen. Dessa
åtgärder har börjat ge resultat och vi ser att omsättningen av chefer nu börjar minska. Dock
återstår en hel del arbete för att säkerställa en attraktiv och hållbar
arbetsmiljö/arbetssituation för våra chefer.
Beslutsunderlag
Personalchef Jonas Jönssons tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Missiv - kartläggning av avslutade chefstjänster
Rapport - kartläggning av avslutade chefstjänster
Beslutet skickas till
Revisionen
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§ 97 Sanktionsärende angående Brooklyn 1664 AB 2018/1130
Kommunstyrelsens beslut
att B 1664 AB, org.nr. 556509-3753, Ågatan 12, 374 36 Karlshamn, med stöd av
alkohollagens 9 kap. 17 § och det aktuella tillsynsbesöket, meddelas en varning
Sammanfattning
I samband med ett tillsynsbesök 2017-12-25 som utfördes av kommunens tillförordnade
alkoholhandläggare samt folkhälsostrateg vid Karlshamns kommun kunde brister
gentemot alkohollagen konstateras. Bristerna bedömdes så allvarliga att ett
sanktionsärende inleddes. Utredningen har visat att det är återkommande överträdelser av
de krav som ställs enligt alkohollagen för att inneha ett serveringstillstånd och en erinran
kan därför inte anses tillräcklig.
Tillståndshavaren har haft möjlighet att yttra sig över utredningen och har anfört att
förslaget om att tilldela B 1664 AB en varning baserat på den utredningen som gjorts är
direkt felaktig och enbart kommer verka kontraproduktiv på det fungerande arbete som
görs idag.
Tillsynsmyndigheten kunde observera överservering och gör bedömningen att
tillståndshavaren inte levt upp till de krav som ställs på ordning och nykterhet enligt
alkohollagen. En varning ska därför meddelas.
Beslutsmotivering
Enligt 9 kap. 17 § alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade försummelser, en
varning om denne inte
1. fullgör de krav som gäller för tillståndets meddelande, eller
2. följer de regler som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen.
I allvarliga fall, dock inte i sådan grad att återkallelse synes nödvändig, ska varning
utfärdas. Det kan till exempel handla om upprepade förseelser som inte åtgärdas av
tillståndshavaren.
Alkohollagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Det är tillståndshavaren som har ansvaret både för sina gästers och sin
personals säkerhet. För att leva upp till lagens krav måste tillståndshavaren eller
serveringsansvarig personal ha kontroll över serveringen till gästerna och de serverade
dryckerna.
Med hänsyn till den berusningsnivån som rådde på Brooklyn 1664 när kontrollanterna
kom till klubben, sovande gäster och att man från tillsynsmyndigheten kunde observera
överservering görs bedömningen att man inte levt upp till de krav som ställs på ordning
och nykterhet enligt alkohollagen. En varning ska därför meddelas.
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Beslutsunderlag
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvists tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Beslutet skickas till
Brooklyn 1664 AB
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvists
Länsstyrelsen i Blekinge län
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§ 98 Ansökan om utökad serveringstid, Brooklyn 1664 2017/4181
Kommunstyrelsens beslut
att med stöd av alkohollagens 8 kap. 17 § avslå B 1664 Karlshamn AB, org.nr. 5565093753, Ågatan 12, 374 36 Karlshamn, tillfälliga ändring i serveringstillstånd avseende
utökad serveringstid till klockan 03.00 på påskafton den 31/3 2018
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 skall 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.
Efter tillsynsbesök som genomförts 2017-12-25 efter det att Brooklyn 1664 genom
ordförandebeslut beviljats förlängd öppettid till kl. 03 på nämnda datum, har
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tillsynsmyndigheten öppnat sanktionsärende gällande ordning och nykterhet. Detta med
anledning av sovande gäster och observerad överservering till gäster som redan var mer
än salongsberusade på tillsynsbesöket samt yttrande från Polismyndigheten som begärdes
in gällande inrapporterade händelserapporter och anmälningar under 2017 samt januari
månad 2018 där 65 händelserapporter och 41 brottsanmälningar upprättats.
Bedömningen görs att, med hänsyn till Polismyndighetens yttrande, ett beviljande av
Brooklyn 1664:s 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 ska därmed avslås.
Beslutsunderlag
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvists tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Beslutet skickas till
Brooklyn 1664 AB
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvist
Länsstyrelsen i Blekinge län
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§ 99 Motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer pga kön eller sexuell
läggning - Tommy Strannemalm (SD) 2017/2326
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige besluta
att första och tredje att-satsen avslås
att andra att-satsen förklaras bifallen
Sammanfattning
Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår i en
motion, inkommen 2017-06-15:
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som grundar sig på
etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som diskriminerar på
grund av kön eller sexuell läggning
att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som måste fyllas i där
föreningarna klart och tydligt kan redovisa att de inte på något sätt diskriminerar på grund
av kön eller sexuell läggning
Motionen har remitterats till fritidsnämnden som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen. Nämnden anför bland annat att i dag kan tre olika typer av föreningar söka
föreningsbidrag hos fritidsnämnden. Det är de som räknas till kategorierna
pensionärsföreningar, handikappföreningar och ungdomsföreningar. Föreningarna får
lämna in sina stadgar och om dessa inte följer grundläggande demokratiska principer
utbetalas inget föreningsbidrag.
Därutöver menar fritidsnämnden att det ur ett juridiskt perspektiv, sett till
diskrimineringslagen och kommunallagen, är tveksamt om förslaget inte strider mot
nämnda lagar.
Vidare finns möjligheten att, inom nämnden för arbete och välfärds ansvar, söka
föreningsbidrag för verksamheter närliggande nämndens ansvarsområde, det vill säga att
hjälpa och stödja utsatta människor. För att få bidrag krävs, enligt nämndens riktlinjer, att
föreningen
-

har säte och stämma i Karlshamns kommun
är godkänd av nämnden
har eget bank- eller postgiro
nämnden äger rätt att granska handlingar som har betydelse för bidrag.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-27

sid 43 av 51

Därutöver finns, inom kulturnämndens ansvar, bidrag till de lokala studieförbunden. För
att erhålla bidrag finns följande krav:
-

verksamhet bedrivs i Karlshamns kommun
studieförbundets verksamhet ska vara öppen för alla
studieförbund som beviljas bidrag har skyldighet att ställa sin verksamhetsplan
med utvärderingsplan och verksamhetsberättelse till förfogande för granskning på
det sätt som kulturnämnden beslutar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Karlshamns kommun idag ger föreningsbidrag till
pensionärs-, handikapp-, ungdomsföreningar och till föreningar inom det sociala området
samt till lokala studieförbund. För samtliga föreningsbidrag finns antagna regler som anger
vilka kriterier som krävs för att erhålla bidrag. Det finns stadganden som ger nämnderna
rätt att granska ansökande föreningars handlingar och om de visar sig innehålla delar som
strider mot lag eller i annat hänseende är olämpliga kan ansökan avslås.
Yrkanden
Tor Billing (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet mot arbetsutskottets förslag och finner
kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-06

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-27

sid 44 av 51

§ 100 Remissvar angående ansökan om nätkoncession från Nybro till Hemsjö 2014/2183
Kommunstyrelsens beslut
att avge yttrande till Energimarknadsinspektionen
Sammanfattning
Karlshamns kommun har fått ansökan om nätkoncession för en 420 kV luftledning från
Nybro till Hemsjö på remiss från Energimarknadsinspektionen (EI). Ledningen börjar i
Oskarshamn och är ca 19 mil lång. Alla nio berörda kommuner önskar att den byggs med
marksnål teknik. Den tekniken är känd och har tillämpats i andra kraftledningsprojekt i
Sverige. Markvinsten är fundamental mellan en 70 m bred luftledningsgata och en 10 m
bred kabelgata. Det finns begränsningar med markkabel, men också realistiska möjligheter
att kombinera olika tekniska alternativ som begränsar markintrånget.
Den aktuella ledningssträckan ligger utanför tätbebyggda områden och påverkar därmed
inte några bostäder, skolor, förskolor eller liknande. Dragningen berör inga detaljplaner
eller områdesbestämmelser. Många fastighetsägare berörs dock genom att mark tas i
anspråk för ledningsgator. Denna mark kan då inte längre brukas som tidigare vilket
påverkar försörjningen för jord- och skogsbruket. Det måste till styrmedel, som tvingar
ledningsägare och andra exploatörer till samarbete när de vill ta mark i anspråk. Intrånget
måste begränsas och hushållning med naturresurser måste ske. Samhället ska stimulera
innovation och nytänkande kring utveckling av marksnål överföringsteknik. Myndigheter
och statliga affärsverk ska vara pådrivande och vara goda exempel för att inför den
tekniken.
Byggandet av luftledning uppnår inte långsiktig hushållning med mark och andra resurser
enligt miljöbalken. Enligt miljöbalken skall verksamhetsutövaren vidta de försiktighetsmått
av olika slag som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska
enligt miljöbalken bästa möjliga teknik användas. Miljöbalkens försiktighetsprincip måste
tillämpas för den aktuella ledningen. Det är ett minimikrav att statliga och privata aktörer
som bygger ny infrastruktur ska ha skyldighet att samverka och presentera alternativ som
minimerar markintrång. Särskilt när det handlar om anläggningar som förväntas finnas
kanske 70-80 år. Här behövs ny lagstiftning.
Ersättningen till markägarna ger idag ingen kompensation för markförlust, upprepade
intrång och ännu mindre för en 200 m bred zon där människor inte varaktigt bör vistas på
grund av elektromagnetisk strålning. Det omöjliggör till exempel kommunal expansion,
byggande av bostäder, stallar och turistverksamhet.
Det är orimligt att detta strålningsintrång i verksamheter i dag värderas till 0 kronor.
Länsstyrelser och kommuner måste involveras i planeringsprocessen mycket tidigt för att
det ska vara möjligt att diskutera sträckningar, teknikval och kostnadsjämförelser. Varken
länsstyrelser eller kommuner visste om att ledningen var på gång. Då kan man inte på ett
effektivt och demokratiskt sätt vara bygdens företrädare.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-01
Begäran om yttrande från energimarknadsinspektionen
Svenska kraftnäts ansökan
Koncessionskarta
Yttrande från koalitionen, 2018-03-20
Beslutet skickas till
Energimarknadsinspektionen, Dnr 2017-101611, registrator@ei.se
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovačić
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§ 101 Avtal om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud 2018/477
Kommunstyrelsens beslut
att ingå avtal med Sydarkivera om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud
att finansiering sker på kommunstyrelsens konto till förfogande
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 ersätter EU:s allmänna dataskyddsförordningen, och kompletterande
svensk dataskyddslag, den nu gällande personuppgiftslagen (PUL). Det övergripande syftet
med den nya lagstiftningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina
personuppgifter. Enligt PUL gäller att varje myndighet i egenskap av
personuppgiftsansvarig ska utse ett personuppgiftsombud. Inom en kommun är varje
nämnd en myndighet och personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter
inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ansvarar därmed för att utse ett
personuppgiftsombud. I Karlshamns kommun har samtliga nämnder utsett
kommunjuristerna Annabel Cifuentes och Cecilia Bernhardsson till personuppgiftsombud.
I dataskyddsförordningen stadgas istället att varje myndighet ska utse ett
dataskyddsombud. Rollen som dataskyddsombud skiljer sig från personuppgiftsombudet
på så sätt att ombudets kontrollerande och rådgivande funktion renodlas. Det innebär att
myndigheten självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av
dataskyddsombudet. En annan förändring är att förordningen ställer nya krav på
dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den person som utses till
dataskyddsombud ska ha tillräckliga kunskaper om dataskydd och ska utses på grundval
av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet
ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till
högsta ledningen.
Dataskyddsombudet ska ges möjlighet att delta i hanteringen av alla frågor som rör
behandling av personuppgifter. Vidare ska dataskyddsombudet bland annat övervaka att
dataskyddsförordningen följs, utbilda organisationens personal, ge råd i frågor om
konsekvensbedömningar och samarbeta med tillsynsmyndigheten.
Det är enligt dataskyddsförordningen möjligt att utse ett dataskyddsombud för samtliga
nämnder inom kommunen. Det finns också utrymme i förordningen för flera kommuner att
utse ett gemensamt dataskyddsombud. Detta kan enligt SKL lämpligen samordnas genom
ett redan befintligt kommunalförbund.
Kommunalförbundet Sydarkivera har utrett möjligheten att erbjuda rollen som
dataskyddsombud som en anslutande tjänst. Detta gjordes genom ett projekt som
finansierades av 18 deltagande förbundsmedlemmar. Med bakgrund av utredningen har
Sydarkiveras direktion beslutat att de kommer att inrätta en verksamhet med gemensamt
dataskyddsombud för de förbundsmedlemmar som tecknar avtal om anslutande tjänst. De
kommunala bolagen omfattas inte av kommunens avtal, men kan teckna ett eget avtal med
Sydarkivera.
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En av fördelarna med att teckna tjänsten hos Sydarkivera är att Sydarkivera kan anställa
ett team av dataskyddsombud med olika kompetenser (inom dataskydd,
informationssäkerhet, it och arkiv). Dataskyddsombudet blir med denna lösning inte helt
personberoende, utan det minskar utsattheten vid frånvaro och uppsägning med mera. En
nackdel är att kontaktvägarna kan blir längre än om kommunen anställer ett eget
dataskyddsombud. Samtliga nämnder inom kommunen ska ha utsett ett eller flera
dataskyddsombud till dess att förordningen ska börja tillämpas den 25 maj. Även om
kommunen ingår avtal med Sydarkviera om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud,
ska nämnderna utse en eller flera personer hos Sydarkivera till dataskyddsombud. Detta
ärende kommer att lyftas till samtliga nämnder när det är klart vem eller vilka personer
hos Sydarkivera som ska vara dataskyddsombud för Karlshamns kommun.
Avgiften för tjänsten som dataskyddsombud uppgår för Karlshamns kommun till 275 000
kr och är fastställd enligt självkostnadsprincipen. Tjänsten finansieras initialt över
kommunstyrelsens konto till förfogande.
Avtalet gäller från den 1 maj 2018 till den 31 december 2019. Uppsägning ska äga rum
senast 3 månader före avtalstidens utgång. Om avtalet inte sägs upp förlängs avtalet med 3
år varje gång med 6 månaders uppsägningstid. Tjänsten kommer efter första
avtalsperioden att utvärderas.
Avtalet är för sin giltighet beroende av att tjänsten genererar en årlig intäkt för
Sydarkivera av sammanlagt minst 1 200 000 kr och att kommunen fattat erforderligt beslut
om att ingå avtalet.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, 2018-03-21
Avtal om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud
Utredning om anslutande tjänst gällande dataskyddombud
Avtal om utredning av anslutande tjänst gällande dataskyddsombud
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Kommunjurist Annabel Cifuentes
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson
Sydarkivera
Samtliga nämnder
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-27
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§ 102 Handlingar för kännedom mars 2018 2018/460
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom 26 februari – 20 mars 2018 redovisas:
Ärendenr §

Datum

2017/2779 15/18

2018-03-02 Förvaltningsrättens dom Laglighetsprövning
enligt kommunallagen, Oscar Lundgrens
Väggafonder

2018/1056 16/18

2018-03-13 Fokusområden för Svängsta Samhällsförening
2018 och framåt

2018/2228 17/18

2018-03-16 Dom 2018-03-01 att inte bevilja prövningstillstånd, Stationsområdet

2018/215

2018-03-19 Beslut om varumärkesstrategi med verksamhetsidé, vision och uppdrag för Region
Blekinge

18/18
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§ 103 Redovisning av delegationsbeslut mars 2018 2018/475
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 6
mars 2018, § 48. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 26 februari–20 mars 2018.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut
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§ 104 Beslutsuppföljning mars 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, 2018-03-06
Beslutsuppföljning mars 2018
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§ 105 Val av vice ordförande i festivalkommittén 2014/4016
Kommunstyrelsens beslut
att välja nuvarande ledamot Marie Sällström (S) till vice ordförande i festivalkommittén för
innevarande mandatperiod
Sammanfattning
En vice ordförande i festivalkommittén behöver utses.
Nominering har inkommit från Socialdemokraterna att välja Marie Sällström (S) som vice
ordförande.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-20
Beslutet skickas till
Festivalkommittén
Christel Friskopp
Marie Sällström
Anna Persson
Lönechefen
Cecilia Thomasson
Christina Gustafsson
Matrikeln
Hemsidan

