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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30-16:30, ajournering 15:40–15:55

Beslutande:

Per-Ola Mattsson
Gertrud Ivarsson
Magnus Gärdebring
Magnus Sandgren
Jan Bremberg
Anders Englesson
Leif Håkansson
Tor Billing
Paul Hedlund
Ted Olander

Tjänstgörande
ersättare:

Bärthil Ottosson (M)
Andreas Saleskog (S)
§106-128
Tobias Folkesson (S)
§ 129-142
Ulf Lind (SD)
Lena Sandgren (S)
Jan-Åke Berg (S) § 106-116,
122-128
Vivianne Andersson (S)
§ 117-121,129-142

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

ersätter
Elin Petersson (M)
Annika Westerlund (S)

Tommy Strannemalm
Marie Sällström (S)
Sara Sakhnini (S)

Närvarande
ersättare:

Pär Erlandsson (M)
Anna Arlid (M)
Göran Svensson (S)
Kenneth Svanberg (L)
Charlotte Lorentzen (MP)

Övriga:

Daniel Wäppling, kommundirektör
Annette Sandberg, kommunikationschef
Mathias Wijk, Näringslivschef § 108
William Lavesson, projektledare § 117-121
Joakim Svanhall, Karlshamnsbostäder AB § 117-121
Patrik Håkansson, förvaltningschef § 117-121
Rosita Wendell, nämndsekreterare

Utses att justera: Ted Olander (MP)
Paragrafer:

106 - 142

Justeringsdatum: 2018-05-11

(S)
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(M)
(M)
(S)
(MP)
(S)
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(MP)
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§ 106 Val av justerare /
Kommunstyrelsens beslut
att utse Ted Olander (MP) att justera protokollet.
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§ 107 Godkännande av dagordning /
Kommunstyrelsens beslut
att ärende 32 kompletteras med ny text och beslutsförslag
att ta upp ärende 37, Utseende av beredningsgrupp för elitidrottssatsning
att därmed godkänna dagordningen.
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§ 108 Näringslivsuppföljning - näringslivschef Mathias Wijk /
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Näringslivschef Mathias Wijk redovisar näringslivsarbetet i kommunen samt den
undersökning av näringslivsklimatet i kommunen som gjort med anledning av Svenskt
Näringslivs kommunundersökning.
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§ 109 Information från kommundirektören /
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar
-

Kommundirektören har tillförordnats som VD för Kreativum i Blekinge AB under
pågående rekryteringsprocess av ny VD
Omsorgsförvaltningen har tagit fram en broschyr om sin verksamhet
En kort avstämning av lokalutredningsuppdraget
Kallelse till bolagsstämmor i de helägda kommunala bolagen kommer att tillställas
kommunstyrelsen
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§ 110 Region Blekinge, överföring av verksamheter samt skatteväxling 2018/1300
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och låta Region
Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av Region
Blekinge, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan kommunerna och landstinget
upphör
att genomföra en skatteväxling genom att hemställa till finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i § 2 och § 3 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk
utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs med 45 öre för Region Blekinge från
och med 1 januari 2019
att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga 2
att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av förbundet per
den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och åtagande överförs till Region
Blekinge per den 31 december 2018, kommunalförbundets egna kapital per samma datum
regleras till alla medlemmar enligt gällande förbundsordning
att i övrigt godkänna inriktningen i PM:et
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget fattar
samma beslut.
Sammanfattning
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge det regionala utvecklingsansvaret i
Blekinge län. Kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge läggs
samman till Region Blekinge, som blir en så kallad sekundärkommun. Blivande Region
Blekinges uppdrag är landstingets nuvarande uppgifter, kommunalförbundet Region
Blekinges nuvarande uppgifter, eventuellt tillkommande uppgifter samt andra uppdrag
från regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut.
Därutöver ska regionala tillväxtmedel tillföras regionkommunen Region Blekinge från
Länsstyrelsen i Blekinge.
Region Blekinge kompenseras genom skatteväxling för ett ökat kostnadsåtagande.
Skatteväxlingen omfattar medlemsavgiften till allmän regional verksamhet (förslag budget
2018) och medlemsbidraget avseende trafiken (förslag budget 2018).
Skatteväxlingsförslaget innebär att allt ingår som idag sköts och administreras via Region
Blekinge (Blekingetrafiken) förutom tilläggstrafik buss och båt. Detta innebär att 185 mkr
skatteväxlas. Se bilaga 1 effekter av detta.
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Förslaget till skatteväxling innebär att Landstinget Blekinge höjer utdebiteringen med 45
öre och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad avseende kostnaderna
för dessa verksamheter. Slutlig skattesats för 2019 fastställs av respektive kommun- och
landstingsfullmäktige på sedvanligt sätt.
Länets kommuner och Landstinget Blekinge ska hemställa hos finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk
utjämning sänks respektive höjs enligt ovan fr.o.m. 1 januari 2019.
För att kompensera vissa fördelningsmässiga effekter mellan kommunerna föreslås en
mellankommunal utjämning under 5 år (enligt bilaga 2).
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-29
Underlag för beslut om skatteväxling, Region Blekinge
Beslutet skickas till
Region Blekinge
Landstinget Blekinge
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg,
Finansdepartementet
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§ 111 Överföring av medel för extratjänster 2018 2018/1159
Kommunstyrelsens beslut
att medge nämnden för arbete och välfärds äskande om utbetalning av statsbidrag för
extratjänster.
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd har i beslut, 2018-03-22 § 155, hemställt hos
kommunstyrelsen att nämnden tillförs statsbidrag för extratjänster om 1 732 517 kr.
Regeringen avsatte i budgetpropositionen för 2018 (2017/18:1 utgiftsområde 25) 500
miljoner kronor att fördelas 2018 till kommuner och landsting som tar ett särskilt ansvar
för att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden med hjälp av extratjänster i
välfärden. Fördelningen av de 500 miljoner kronorna är i huvudsak kopplad till antalet
extratjänster i kommuner och landsting.
Nu har regeringen gett uppdrag till Arbetsförmedlingen att göra utbetalningar till
kommuner och landsting enligt fastställda belopp, se bilaga 2 och 3. För Karlshamns del
innebär det ett bidrag med 1 732 517 kr.
Karlshamns kommun och Svenska Kommunalarbetarförbundet har en lokal
överenskommelse om extratjänster. Överenskommelsen reglerar förutsättningar,
handledaruppdraget samt antalet extratjänster. Parterna är överens om 60 extratjänster,
som i dagsläget är fyllda. Personalchefen har för avsikt att omförhandla om 120
extratjänster.
Bidraget är tänkt att användas till att:
- täcka för merkostnader kring lönerörelsen och eventuella semesterkostnader.
- öka stödet ut till verksamheterna i form av tex språkstödjare, handledarskap och
administration.
- arbeta aktivt med en coach för att de anställda på extratjänster ska gå vidare till akassegrundande arbete eller arbete hos privata arbetsgivare.
Statsbidraget utbetalas centralt, varför nämnden för arbete och välfärd nu gör detta
äskande för att medlen ska överföras till nämndens arbetsmarknadsenhet.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-29
Protokollsutdrag § 155 2018-03-22 Äskande om medel för arbete med extratjänster 2018
Regeringsbeslut Uppdrag om utbetalning av 500 Mkr till kommuner och landsting för
arbete med extratjänster 20180313
Bilaga till regeringsbeslut Uppdrag om utbetalning av 500 Mkr till kommuner och landsting
för arbete med extratjänster 20180313
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Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd
Förvaltningschef Thomas Svensson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Ekonom Faruk Saric
Enhetschef Martin Kemi
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§ 112 Trafikutredning Oljehamnsvägen 2018/897
Kommunstyrelsens beslut
att avslå tekniska nämndens äskande och uppmana nämnden att genomföra förstudien
inom befintlig ram.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-03-21 § 47, äskat hos kommunstyrelsen om 300 tkr
för en förstudie i syfte att utreda trafiksituationen längs med Oljehamnsvägen ut till
Oljehamnen och Sternövägen.
Kommunen har för avsikt att se över trafiksituationen för de flöden av tung trafik som
påverkar infrastrukturen in mot stadskärnan via Hinseleden och Hinsetunneln.
I redovisad skiss visas kritiska korsningspunkter på Oljehamnsvägen. Trafiksäkerheten
kommer att vara en viktig del i utredningen. På sikt förutspås den tunga trafiken att öka
från och till hamnområdet via Munkahusvägen och Oljehamnsvägen.
Det finns planer på att förlänga cykelvägen som går längs med Diabasbrottet i Sternö in
mot stadskärnan och det innebär att nödvändiga åtgärder vid trafikkorsningen mellan
Sternövägen och Oljehamnsvägen behöver utredas.
Kommunstyrelsen bedömer att förstudien kan rymmas inom tekniska nämndens ram och
avslår därför äskandet.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-28
Protokollsutdrag TN § 47 2018 Trafikutredning Oljehamnsvägen
Skiss Oljehamnsvägen
Trafikutredning Oljehamnsvägen
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Projektledare Christer Martinsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Stadsarkitekt Emina Kovacic
Utredningsingenjör Daniel Camenell
Ekonom Susanne Andersen
Ekonom Lisbeth Sunesson
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§ 113 Årligt Landsbygdsstipendium 2018/111
Kommunstyrelsens beslut
att årligen utdela ett Landsbygdsstipendium till en eldsjäl eller organisation som genom
sitt engagemang, sina initiativ och sin strävan, arbetat för landsbygden i Karlshamns
kommun
att stipendiet utgörs av 10 000 kronor, diplom och blommor
att medel tas från kommunstyrelsens konto för landsbygd
att fastställa följande statuter
- Stipendiet utdelas till en person eller organisation som visat på stort engagemang och
initiativ
- Stipendiet utgörs av 10 000 kronor, diplom och blommor
- Stipendiet ska ej vara föremål för ansökan
- Landsbygdsutvecklaren beslutar, efter förslag från landsbygds- och skärgårdsrådet, om
vem som ska tilldelas stipendiet
- Utdelning av stipendiet sker på sätt och vid tidpunkt som landsbygds- och skärgårdsrådet
beslutar.
Sammanfattning
Landsbygds- och skärgårdsrådet önskar införa ett årligt Landsbygdsstipendium som ska gå
till en person eller organisation som genom sitt engagemang, sina initiativ och sin strävan,
arbetat för landsbygden i Karlshamns kommun. Stipendiet ska utgöras av 10 000 kronor,
diplom och blommor och stipendievinnaren utses på förslag av landsbygds- och
skärgårdsrådet.
Bakgrund
Landsbygds- och skärgårdsrådet vill uppmärksamma de ideella krafterna som arbetar för
en levande landsbygd i kommunen. Detta genom att införa ett stipendium som årligen ska
delas ut till en eldsjäl som genom sitt engagemang, sina initiativ och sin strävan, arbetat för
landsbygden i Karlshamns kommun. De ideella krafterna är viktiga för utan dem stannar
landsbygden och genom införande av ett stipendium vill landsbygds- och skärgårdsrådet
lyfta eldsjälarnas idoga arbete.
2017-08-30 fattades, genom ett ordförandebeslut, beslut om att under 2017 utdela ett
landsbygdsstipendium. Beslutet omfattande endast 2017 varför förevarande beslut om
årligt stipendium föreslås.
Beslutsunderlag
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerbergs tjänsteskrivelse, 2018-01-08
Delegationsbeslut - Införande av landsbygdsstipendium, 2017-08-30
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Beslutet skickas till
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerberg
Landsbygds- och skärgårdsrådet
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§ 114 Revidering av delegationsordning 2016/4056
Kommunstyrelsens beslut
att anta reviderad delegationsordning
Sammanfattning
Med anledning av att en ny kanslichef anställts har delegationsordningen reviderats. På
några områden har kommunjurist blivit delegat i första hand, och kanslichefen ersättare. I
Det föreslås även att kommunstyrelsens arbetsutskott får rätten att besluta om
godkännande av entreprenadavtal över 2 mnkr eller då driftkostnaden överstiger 0,5
mnkr.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-04-10
Förslag på reviderad delegationsordning
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Förvaltningens ledningsgrupp
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§ 115 Antagande av ny förbundsordning för Sydarkivera 2018/1429
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ny förbundsordning för Sydarkivera
Sammanfattning
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny förbundsordning att
gälla från och med 2019-01-01. Sydarkiveras förbundsfullmäktige samma datum § 7
antagit följande nya förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och
Nybro Kommun. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive
kommunstyrelse. I dag har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar. 2019 blir Sydarkivera 27
medlemmar.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande
förbundsordning daterad 2018-04-06.
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En
grundläggande bevarandeplattform finns på plats och information överlämnas fortlöpande
till bevarandeplattformen. Förbundets råd och stödverksamhet är i gång.
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners
kommunfullmäktige på grund av följdförändringar som har skett i och med att
kommunallagen har ändrats från och med den 1 januari 2018 samt att förbundsfullmäktige
har gjort förändringar i utträdesparafen 13 i förbundsordningen.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-04-12
Förbundsordning följebrev
Förbundsordning Sydarkivera antagen 2018-04-06 ikraftträdande 2019-01-01
Beslutet skickas till
Sydarkivera
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§ 116 Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) 2013/1842
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) enligt 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen med plankarta daterad 2018-03-06.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har 2018-03-28, § 55 beslutat att överlämna ett förslag till detaljplan
för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.
Karlshamns kommun har konstaterat att det finns ett stort behov av mer isyta i anslutning
till befintlig ishall i Mörrum, Jössarinken. Syftet med planen är att bekräfta befintlig
verksamhet, idrottsanläggning, och att möjliggöra för utveckling av denna.
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.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2013, § 164, att samråd skulle genomföras.
Samrådet genomfördes under perioden 9 september – 4 oktober 2013. Totalt inkom 20
yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse.
Byggnadsnämnden beslutade 1 februari 2017 att granskning skulle genomföras.
Granskningen genomfördes under perioden 10 april – 8 maj 2017. Totalt inkom 19
yttranden under granskningstiden. Bland annat framförde de boende väster om ishallen
förslag på att flytta Jössastigen till ett östligare läge. Länsstyrelsen och Miljöförbundet
Blekinge Väst hade synpunkter på föreslagen dagvattenhantering, varför detta studerades i
ytterligare en utredning. Kommunen har också för vidare diskussioner med E.ON om krav
kring kablifiering av befintlig luftledning, flytt av markkablar och behov av
transformatorstation.
Förändringar i plankartan har gjorts utifrån ovan nämnda aspekter, det vill säga gällande
infartsvägen, bestämmelser för befintliga ledningar som ska flyttas och införande av
område för transformatorstation. Ändringarna går de boende till mötes och har godkänts
av berörda parter så som E.ON och Fritidsenheten. Utifrån detta bedöms en förnyad
granskning inte behöva genomföras.
Beslutsunderlag
1
2
3

Protokoll BN 2018-03-28 § 55 Godkännande
Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) - beslut om antagande
Plankarta del av Hästaryd 1:2

Karlshamns
kommun
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-08

Planbeskrivning del av Hästaryd 1:2
Granskningsutlåtande del av Hästaryd 1:2
Samrådsredogörelse del av Hästaryd 1:2
Fastighetsförteckning Hästaryd 1:2
Dagvattenutredning Hästaryd 1:2
Förstudie avseende dagvatten
Beslutsunderlag för behovsbedömning
Studie av anslutningsalternativ vid Byggesvägen
Naturvärdesbedömning
Yttrande, samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken
Särskild utredning Hästaryd 1:2
Bullerberäkningar Jössastigen
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§ 117 Fastställande av förfrågningsunderlag strategiskt partnering samt tecknande av avtal
2018/1394
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa förfrågningsunderlaget och att godkänna att det annonseras med tillägget att
en förutsättning är att entreprenören tar in lärlingar i projekten och i sin organisation
att delegera till arbetsutskottet att fatta tilldelningsbeslutet samt teckna kontrakt
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förfrågningsunderlag för strategisk
partnering. Upphandlingen kommer att innefatta följande strategiska objekt:
- Tillbyggnad av Jössarinken i Mörrum med därtill tillhörande kringarbeten. Planen är
att kommunen bygger en ny ishall på baksidan av befintlig hall. Det kan även ingå i
projektet att anpassa och bygga om befintlig hall med därtill tillhörande
kringarbeten.
- Ny brandstation i Karlshamn med därtill hörande kringarbeten. Brandstationen blir
en huvudbrandstation för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Brandstationen
planeras att uppföras på Tubbarydsområdet i Karlshamn.
- Ny återvinningsstation i Karlshamn med därtill hörande kringarbeten. Planen är att
återvinningsstationen ska kunna hantera cirka 25 containerfraktioner med
tillhörande personalbyggnad m.m.
- Ombyggnad av kommunens lokaler för utförarverksamhet inom
Tubbarydsområdet. Planen är att det ska bli nya kontor, tvätthallar, verkstäder m.m.
- Ny skola inom Karlshamns kommun för cirka 400–600 elever, inkluderande
utrymmen såsom idrottshall, kök, bibliotek, skolgård m.m.
- Ombyggnad/tillbyggnad av Hällaryds skola/förskola/bibliotek med därtill hörande
kringarbeten.
- Nybyggnad av LSS boende om ca 6 lägenheter med personal- och
gemensamhetsutrymmen inom Karlshamns kommun och där tillhörande
kringarbeten.
För att i upphandlingen inleda fas1/Förstudie/förprojektering krävs att startbesked ges.
För att inleda fas 2, entreprenadkontrakt, krävs att kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut.
För fas 1 och fas 2 krävs att avtal tecknas för respektive fas och objekt vart för sig. Om
något av projekten inte blir av eller kommer annan politiskt viljeinriktning så behöver man
inte genomföra projektet i partnering och då teckna varken fas 1 eller fas 2.
Om det skulle komma ändrad politisk viljeinriktning eller andra förutsättningar som
ändras innan eller under genomförandet av fas1/förstudie/förprojektering så har
kommunen möjlighet att avbryta projektet eller projektena, och ska då betala
entreprenören enligt självkostnad vad dem lagt ner i projektet.
För att kunna aktivera partneringupphandlingen efter tilldelning krävs det att kontrakt
tecknas, vilket arbetsutskottet delegeras i detta fall.
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Upphandlingsunderlaget omfattas av sekretess fram tills dess att det utannonserats.
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2108-04-09
1. Kontrakt
6. Administrativa föreskrifter
7. Uteslutnings- och kvalificeringskrav samt anbudsutvärdering
8. Anbudsformulär
ESPD – egenförsäkran (exempel)
Beslutet skickas till
Projektledare William Lavesson
Fastighetschef Magnus Persson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 118 Förprojektering av brandstation och Tubbarydsprojektet 2016/2395
Kommunstyrelsens beslut
att projekt ”nybyggnad omklädningsrum och kontor” samt projekt ”ny brandstation”
förprojekteras tillsammans inom ramen för tilldelade medel
att ge startbesked för förprojektering.
Sammanfattning
Enligt tidigare förstudie har det visat sig att bästa placeringen av ny brandstation är på
Tubbaryd, tillsammans med befintlig verksamhet. Planen är att genomför fortsatt förstudie
och förprojekteringen i partering, varför avtal om detta måste tecknas.
Projekteringen sker gemensamt men hanteras åtskilt med olika projektnummer.
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-04-09.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Projektledare William Lavesson
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 119 Projektuppstart av återvinningscentral för VMAB på Munkahus. 2018/1400
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 10 000 tkr år 2018 och 9 300 tkr år 2019 i investeringsbudgeten och att
finansiering sker genom ökad upplåning
Kommunstyrelsen beslutar före egen del
att ge startbesked för förprojektering under förutsättning av att VMAB inkommer med
avsiktsförklaring
att delegera till arbetsutskottet att teckna fas2 i partneringupphandling, under
förutsättning att hyresavtal tecknats i tekniska nämnden med VMAB
att bemyndiga ombud att i övrigt teckna erforderliga handlingar för projektets
genomförande
Sammanfattning
För att kunna bygga en ny brandstation i Karlshamn behöver yta frigöras på Tubbaryd.
Planen är att åstadkomma denna yta genom att flytta befintlig återvinningsstation till
Munkahus, det vill säga bygga en ny återvinningsstation. Det är lämpligt även med
utgångspunkt i kraven på en modern återvinningsstation. Dagens återvinningsstation på
Tubbaryd är liten och inte lever upp till dagens krav utifrån arbetsmiljö, antal fraktioner,
utvecklingsmöjligheter m.m.
Tanken är att VMAB ska hyra återvinningstationen av Karlshamns kommun genom ett
hyresavtal på 25 år med avskrivningstid 25 år, med kommunens genomsnittliga
upplåningsränta plus borgensavgift med årlig justering. Borgensavgiften är 0,3 %.
Genomsnittsräntan för 2017 var den 1,96 %.
Projektplan - mål
Målet med projektet är att skapa en ny modern återvinningstation där aspekterna
arbetsmiljö, miljö och bättre angöring för kunder har beaktats samt att frigöra yta för en ny
brandstation.
Projektplan - tid genomförande
Återvinningsstationen måste byggas och komma i bruk innan den gamla på Tubbaryd kan
avvecklas och byggnation av ny brandstation kan ske. Det är därför viktigt att prioritera
projektet.
Start
2018-05-01

Stopp
2019-08-31
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Projektplan - planerade leveranser
Milstolpeplan
Upphandling(Med i partneringupphandling)
Projektering
Genomförande
Överlämning

april – maj 2018
juni – okt 2018
nov 2018 – maj 2019
september 2019

Projektplan - övergripande budget
Budgetmässiga förutsättningar
Entreprenadkostnader
Besiktning, kontroll, upphandling
Anslutningsavgifter

23 000 tkr
200 tkr
600 tkr

Personal kostnader
Övriga kostnader

400 tkr
800 tkr

Summa kostnader

25 000 tkr

Projektplan - projektorganisation
Projektgrupp
VMAB, projektledare och ombud
Styrgrupp
KSAU
Referensgrupp
VMAB och projektledare
Projektledare
William Lavesson
Ombud
Fastighetschef, ersättare samhällsbyggnadschef
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Investeringskalkyl VMAB
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Projektledare William Lavesson
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 120 Lokalutredning skola 2018/1393
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet
Sammanfattning
Strategi- och beredanderådet hade frågan gällande skolutredningen uppe 2018-03-02.
Frågan har beretts i BUS 2018-04-17, fritidsnämnden 2017-12-07, kulturnämnden 201803-28 och information i tekniska nämnden 2018-04-18.
Kommunstyrelsen är samordnande nämnd i frågor som gäller större investeringar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har därför sammanställt
lokalbehoven inom skola så de ska kunna beredas av kommunstyrelsen inför budget 2019.
Medel begärs, i separat ärende, för att kunna göra förprojekteringar/-studier. Syftet med
dessa är att ta fram ett bättre beslutsunderlag. Förstudierna/-projekteringarna kommer
genomföras enligt beslutad projektmodell och generera i kompletta beslutsunderlag där
exakt budget, driftkostnader m.m. ska framgå. Efter varje avslutad förstudie/-projektering
kommer det därför finnas underlag för att äska medel vart projekt.
För att projekten skall kunna hanteras i befintligt budget så har en total sammanställning
gjorts. Denna visar vad det kommer att kosta om man ska genomföra prioriterade
skolprojekten de kommande åren. Nedan redovisas en totalram vad som behöver sättas
undan till skolorna om projekten ska kunna genomföras inom gällande tidsplan.
Skolprojektet(tkr).
2018
Fortsatt skolutredning och kvalitetsprogram
Hällaryd Skola/Förskola/bibliotek
Mörrums Skola/Förskola/bibliotek
Ny förskola karlshamns kommun(Förskola i Mörrum
högst prioriterad)
Ombyggnad/Tillbyggnad Österställt/Bodetorpskolan
Summa Skolprjekten

x
x

6 000

2019

2020

2021

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

140 000

200 000

2022
x

x

170 000

x
80 000

Sammanställningen visar att det behöver reserveras: 140 000 tkr år 2019, 200 000 tkr år
2020 och 180 000 tkr år 2021 för skolprojekten.
Man ska vara medveten om att det, utöver listan, kommer att bli aktuellt med byggstart för
ytterligare skolprojekt under exempelvis år 2022. En fortsatt lokalutredning för skolan
kommer att utröna behoven och därmed vilka projekt som kommer att bli aktuella
framöver.
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Befolkningsprognos Karlshamn 2018-2027
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Informationsmaterial Lokalutredning
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Projektledare William Lavesson
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§ 121 Projekteringsmedel till skola/förskola samt lokalutredning och kvalitetsprogram
2018/1393
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tilläggsfinansiera investeringsbudgeten med 5 000 tkr genom ökad upplåning
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att ett investeringskonto skapas, för rubricerat ärende, omfattande 7 800 tkr under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan
att omfördela medel i investeringsbudgeten 2018 till ovan nämnda konto i enlighet med:
Utredning förskola/skolor
- 1 800 tkr
Hällaryds skola
- 1 000 tkr
att i budgetberedningen för kommande år avsätta 4 000 tkr år 2019, 3 000 tkr år 2020 och
3 000 tkr år 2021
att påbörja förprojektering för de mest prioriterade skolprojekt fortsätta arbetet med
lokalutredningen för förskola och skola
att ta fram en kvalitetsmanual utifrån hållbarhet
att ge startbesked för projektering och fortsatt arbete för projekt ”projekteringsmedel
skola/förskola samt lokalutredning och kvalitetsprogram”
Sammanfattning
Strategi- och bredanderådet hade frågan gällande fortsatt lokalutredning uppe den 2 mars
2018.
BUS-nämnden tog den 17 april 2018 beslut över de mest prioriterade projekten:
1.
Ny F-6 skola i Mörrum, projektstart 2018
2.
Hällarydsskola och förskola, projektstart 2018
3.
Ny förskola i Mörrum, projektstart 2019
4.
Österslättsskolan/Bodestorpsskolan, projektstart 2018/2019
5.
Hitta tomt i Karlshamn för strategisk mark för skola och förskola
Vid mötet tog nämnden även upp frågorna om att fortsätta lokalutredning samt frågan om
en kvalitetsmanual för hållbart byggande och hållbar verksamhet.
Den 28 mars 2018 behandlade kulturnämnden frågan. De kom fram till att de vill se ett
beslutsförslag gällande ett nytt lokalbibliotek på Mörrumsskolan respektive Hällaryd. Detta
kommer att tas med i förprojektering. På framtidsforum, den 7 december 2017, har
fritidsnämnden beslutat att man t.ex. vill ha en fullstor gymnastiksal i Mörrum.
Fritidsnämndens underlag kommer även att beaktas för övriga objekt.
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Utredningen har varit upp för information i tekniska nämnden 2018-04-18.
Förprojektering för de mest prioriterade projekten samt för den fortsatta lokalutredningen
bör påbörjas snarast. Den fortsatta lokalutredningen är väsentlig då den ska utmynna i en
tidsatt prioriteringsordning för skolor och förskolor i Karlshamns kommun de kommande
10 åren. Resultatet av lokalutredningen kommer då även att utgöra ett underlag till
markstrategi och översiktsplan.
I den fortsatta lokalutredningen gällande förskola och skola ska hänsyn till behoven inom
kultur- respektive fritidsområdena samt kostområdet. I lokalutredningen ska även
inledande förstudier göras, bland annat för en ny förskola i Mörrum.
För att kunna sätta igång med förprojektering och arbeta mer rationellt föreslås
omfördelningar i innevarande års investeringsbudget. Omfördelningen innebär att medel
samlas för gemensamma lokalutredningar inom skolområdet. Medel omfördelas från
befintliga skolprojekt, som självfallet fortsätter men under gemensamt projektnamn.
Därutöver krävs en tilläggsfinansiering om 5 000 tkr.
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Protokollsutdrag BUS 2018-04-17 § 44 Prioriterade byggprojekt
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Projektledare William Lavesson
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 122 Exploatering av Stillerydsplan 2018/1206
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna tecknande av entreprenadavtal för exploatering av Stillerydsplan
att fastställa förfrågningsunderlaget och annonsera detsamma
att finansiering av exploateringen sker med medel ur 2018 års investeringsbudget, 7 000
tkr från projekt 0018
att bemyndiga projektets ombud att teckna erforderliga handlingar för projektets
genomförande
Sammanfattning
Nästa exploateringsområde i Stilleryd kallar vi för Stillerydsplan och det avser området
enligt bilagd översiktskarta. Delar av marken är redan såld och fler intressenter står på kö
för att etablera sin verksamhet i Stilleryd. Projektering av infrastrukturen för Stillerydsplan
pågår och upphandling av entreprenör är planerat att genomföras under våren 2018.
Beslutsunderlag
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjers tjänsteskrivelse, 2018-04-15
Översiktskarta
Exploateringskalkyl
Förfrågningsunderlag
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Projektledare Frida Stålebjer
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§ 123 Igångsättningsbeslut för projekt Kapten Holm 2 2018/1508
Kommunstyrelsens beslut
att ge igångsättningsbeslut för projektet Kapten Holm 2
att finansiering av projektet sker med medel ur investeringsbudget (projekt 0018) med
2 000 tkr under 2018, 6 500 tkr under 2019 och 1 000 tkr under 2022
att omfördela medel till projekt 0018 med 2 000 tkr varav 1 000 tkr från 0304 Guöplatån
och 1 000 tkr från 0030 Vettekulla östra
att delegera arbetsutskottet att teckna entreprenadavtal
att bemyndiga projektets ombud att teckna erforderliga handlingar för projektets
genomförande
Sammanfattning
Kapten Holm 2 är fortsättningen på det redan etablerade område för småindustri som idag
finns i Stilleryd längs med Vekerumsvägen. Utbyggnaden är tänkt att ske söder om det
första området, på andra sidan järnvägen. Tidigare har geotekniska undersökningar visat
på dåliga markförhållanden inom det tilltänkta exploateringsområdet men en ytterligare
utvärdering av resultaten från den geotekniska undersökningen visar att förberedande
markarbeten inte behöver bli så omfattande som man först trodde. Därför föreslås nu att
projektering påbörjas och kompletterande undersökningar som behövs genomförs innan
entreprenad kan upphandlas och genomföras.
Finansiering
För att finansiera projektet att omfördela medel till projekt 0018 med 2 000 tkr varav 1
000 tkr från 0304 Guöplatån och 1 000 tkr från 0030 Vettekulla östra. Finansiering från
2019 och framåt sker också genom projekt 0018, 6,5 mkr i budget 2019 och 1 mkr i budget
2022
Projektmål
Att på kortast möjliga tid exploatera aktuellt området så att byggbara tomter kan erbjudas
för småindustri.
Projektplan- tid
Projektering/utredning
Entreprenad
Beläggning
Projektplan- övergripande budget

2018-05 till 2018-12
2019-01 till 2019-12
2022

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-08
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Projektering/utredning, inkl. projektledning
Inlösen fastighet
Entreprenad, inkl. projektledning och rivning fastigheter
Beläggning
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1 000 tkr
1 000 tkr
6 500 tkr
1 000 tkr

Projektplan- övergripande budget
Ombud
Projektledare
Projektgrupp

Förvaltningschef samhällsbyggnad
Resurs från projektkontoret
Konsulter för projektering och utredningar
Ansvarig hos kommunen för drift och underhåll av väg/gc-väg
Ansvarig hos kommunen för drift och underhåll av naturmark
Ansvarig hos kommunen för mark- och exploatering
Ansvarig hos kommunen för VA-nätet
Ansvarig hos kommunen för drift och underhåll av belysning
Ansvariga hos KEAB för el, fjärrvärme och fiber

Styrgrupp

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
Översiktskarta
Ekonomisk projektkalkyl
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Projektledare Frida Stålebjer
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§ 124 Utbyggnad av järnväg i Stilleryd 2018/1208
Kommunstyrelsens beslut
att viljeinriktningen är att flytta rangeringsverksamheten till Stilleryd
att ge igångsättningsbesked för projektet ”utbyggnad av järnväg i Stilleryd”, till och med
etapp 1, vilket finansieras med 8 500 tkr 2018, 12 000 tkr 2019 och 15 000 tkr 2020
att bemyndiga projektets ombud att teckna erforderliga handlingar för projektets
genomförande
Sammanfattning
Som en del av det långsiktiga arbetet med att utveckla Stillerydsområdet och Karlshamn
som helhet har det sedan flera år tillbaka funnits planer på att flytta dagens bangård vid
Karlshamns resecentrum ut till Stilleryd. På så vis försvinner godstrafiken från de centrala
delarna av staden och mark frigörs i områden som är utpekade för nya bostäder i
översiktsplanen. I bilagt PM ”Stilleryds industriområde – utbyggnad av järnväg” föreslås
utbyggnad i tre etapper, det är dessa etapper som avses i tidplanen för projektet nedan.
Projektmål
En fullt utbyggd järnvägsanläggning i Stilleryd som kan ersätta den godsbangård som idag
finns vid Karlshamns resecentrum
Effektmål
En järnvägsanläggning i anslutning till kombiterminal och hamn som bidrar till att
Stillerydsområdet blir en ännu viktigare hubb till Europa och vidare österut.
Flytten av godsbangården från Karlshamns resecentrum till Stilleryd frigör mark för nya
bostäder vilket gör att kommunen kan växa.
Projektplan - tid
Funktionsutredning
Projektering och ombyggnad östersjövägen
Projektering etapp 1
Entreprenad etapp 1
Projektering etapp 2
Projektering etapp 3
Entreprenad etapp 2
Entreprenad etapp 3
Ansökan om upphörande av underhåll
Ansökan om nedläggning av järnväg
Ansökan om rivning av järnväg
Projektplan - övergripande budget
Kostnader från 2017
Inlösen fastighet
Projektering Östersjövägen inkl. toppbeläggning

2018-05 till 2019-03
2018-05 till 2019-12
2019-04 till 2019-12
2020-01 till 2020-12
2020-01 till 2020-12
2021-01 till 2021-12
2022-01 till 2022-12
2023-01 till 2023-12
2023-01 till 2024-06
2027-07 till 2028-12
2029-01 till 2029-12
1 500 tkr
2 500 tkr
5 000 tkr

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-08
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Funktionsutredning
Ombyggnad Östersjövägen
Byggherrekostnader etapp 1
Entreprenad etapp 1
Byggherrekostnader etapp 2
Entreprenad etapp 2
Nytt ställverk
Byggherrekostnader etapp 3
Entreprenad etapp 3

1 000 tkr
7 000 tkr
5 000 tkr
15 000 tkr
16 000 tkr
49 000 tkr
100 000 tkr
25 000 tkr
75 000 tkr

Summa kostnader

302 000 tkr

Projektplan – organisation
Ombud
Projektledare
Projektgrupp

Förvaltningschef samhällsbyggnad
Resurs från projektkontoret
Konsulter för projektering
Ansvarig hos kommunen för drift och underhåll av järnväg
Ansvarig hos kommunen för mark och exploatering
Representanter från Trafikverket
Representanter från tågoperatörer

Styrgrupp

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
Bilaga 1 – PM ”Stilleryds industriområde – utbyggnad av järnväg”
Bilaga 2 – Utbyggnadsalternativ
Bilaga 3 – Ekonomisk projektkalkyl
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Projektledare Frida Stålebjer

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-08

sid 35 av 55

§ 125 Finansiering för exploatering av etapp 2 och 3, flygfältet Asarum 2016/4304
Kommunstyrelsens beslut
att tilläggsfinansiera utbyggnaden av etapp 2 och 3 på flygfältet i Asarum (projekt 0106)
med 2 500 tkr
att tilläggsfinansiering sker genom omfördelning av medel inom 2018 års
investeringsbudget, 2 500 tkr från projekt 0304 Guöplatån
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen § 216 2017-10-10 ska utbyggnaden av infrastruktur inom
etapp 2 och 3 på flygfältet i Asarum finansieras med medel ur investeringsbudget (projekt
0106), totalt 8 000 tkr. Detta innebar en ökning av vad som fanns beslutat i budget vilket
inte framgick tydligt i beslutet. Projektet behöver tilläggsfinansieras med 2 500 tkr om det
ska vara möjligt att genomföra enligt kalkyl.
I investeringsbudget 2018, under projekt 0304 Guöplatån, finns det 4 500 tkr
(utgiftsbudget) som med största sannolikhet inte kommer hinna förbrukas.
Tilläggsfinansiering av projekt 0106 skulle därför kunna göras med medel från projekt
0304, 2 500 tkr under 2018.
Redovisad nettoinvestering ekonomisk projektkalkyl är samma som när beslut § 216 togs i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Projektingenjör Frida Stålebjers tjänsteskrivelse, 2018-04-12
Ekonomisk projektkalkyl
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Projektledare Frida Stålebjer
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§ 126 Detaljplan för del av Karlshamn 6:1 - Stärnöplan 2018/1170
Kommunstyrelsens beslut
att beställa detaljplan av byggnadsnämnden avseende del av fastigheten Karlshamn 6:1,
markerade markområden i enlighet med kartbilaga A
att finansieringen av detaljplanen om 500 tkr för år 2018 och om 250 tkr för år 2019 sker
genom kommunstyrelsens anslag för övriga investeringar (projekten 0050 och 0051)
Sammanfattning
Det har kommit in en förfrågan om att förvärva mark på Stärnöplan. Önskat
markförvärv är idag inte detaljplanelagt. Politiskt har framförts ett behov av mark
för parkering i stadsnära lägen då kommande byggnation av Östra piren minskar
antalet parkeringsplatser i staden. Kommunstyrelsen föreslås beställa detaljplan av
byggnadsnämnden för att skapa möjlighet att bebygga Stärnöplan med
verksamhetsytor och parkeringsytor.
Detaljplan för del av Karlshamn 6:1 (Stärnöplan) saknas sedan tidigare. Precis
väster om Stärnöplan finns en detaljplan som medger bensinstation och öster om
finns en detaljplan som medger parkmark och område för småindustriändamål. I
översiktsplanen är Stärnöplan utpekad som ett område där det finns nya byggnader
för verksamheter och parkeringsytor. Området ska också omvandlas från sankmark
till attraktiv vårmark med öppna vattenytor. Naturområdet är en del av en
representativ och välkomnande entré till staden från väster.
Området ligger lågt och behov av en geoteknisk undersökning kommer att behövas i
samband med detaljplanearbetet. Kontakt har tagits med AAK om också de vill vara
med i samband med detaljplaneläggningen för att göra något på Karlshamn 8:15 för
att få en helhetslösning inom området. I samband med förstudien har dock inget
svar kommit från AAK, men ny kontakt bör tas i samband med detaljplanestarten för
att veta om de vill vara med eller inte. Tillskapandet av parkering skulle kunna
minska behovet av arbetsparkering ute på piren och i och med det lösa
parkeringsproblemet på Piren i samband med byggnation.
Beslutsunderlag
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Eks tjänsteskrivelse, 2018-03-20
Kartbilaga A
Budget
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Ek
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
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§ 127 Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Karlshamn 4:1 2018/1555
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna avtal om marköverlåtelse mellan kommunen och Bleking Bygg AB och ge
kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet.
Sammanfattning
Karlshamns kommun har detaljplanelagt ett område av fastigheten Karlshamn 4:1, som är
den första etappen i den kommande omvandlingen av Stationsområdet, för bostäder,
handel och kontor. Detta går i linje med kommunens översiktsplan där inriktningen är att
skapa områden med en god boendemiljö i attraktiva lägen med god tillgänglighet nära
befintlig infrastruktur och service.
Ett optionsavtal, daterat 2015-06-03, har sedan tidigare träffats mellan Kommunen och
Blekinge Bygg AB där kommunen har ansvarat för detaljplaneläggningen men där Blekinge
Bygg AB har tagit fram förslag på exploatering. Intentionen vid optionsavtalets tecknande,
var från Blekinge Byggs sida att upplåta lägenheterna med bostadsrätt. Kommunen ser
dock gärna att upplåtelseformen i området blir hyresrätt vilket Blekinge Bygg AB varit
positiv till.
Beslutsunderlag
2018-04-17 Avtal om Marköverlåtelse
Bilaga A - Område som ska överlåtas
Bilaga B1 - Planbeskrivning endast framsida
Bilaga B2 - Plankarta
Bilaga C - Miljöteknisk markundersökning 170906
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsingenjör Fredrik Ek
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§ 128 Upprustning av parkeringsytor 2018/1494
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tilläggsfinansiera investeringsbudgeten med 800 tkr, som finansieras genom ökad
upplåning, för upprustning av parkeringsytor
Sammanfattning
Syftet med att iordningsställa och omdisponera parkeringsytorna är att befintliga
parkeringsplatser ska användas på det sätt som kommunen önskar. Då flertalet
parkeringsplatser kommer att försvinna på östra Piren i samband med framtida
byggnation kan ett bättre nyttjande av befintliga parkeringar skapa fler parkering på redan
nyttjade ytor.
De platser som föreslås upprustas inom kommunal kvartersmark är del av Karlshamn 2:1
(Östra Piren) - Bilaga A, Kompassen 1 – Bilaga B, del av Karlshamn 2:1 (Bryggeritomten) –
Bilaga C och Älgen 5 – Bilaga D.
Efterfrågan på parkeringsplatser är bland annat beroende av bilinnehavet. Omvänt kan
utbudet av parkering i ett samhälle också påverka bilinnehavet. Vid nyexploatering kan
kommunen vidta olika åtgärder för att påverka resvanorna, till exempel genom att
förbättra kollektivtrafiken. Vid gles bebyggelse är god tillgång till parkering ofta önskvärt
och kan tillgodoses utan större prioriteringar, oftast som ytparkering. Vid tät exploatering
däremot finns normalt inte utrymme för ytparkering utan parkeringsplatserna måste
lokaliseras under mark. Kostnaderna för att anlägga dessa platser, vanligen flera hundra
tusen kronor per plats, överstiger normalt de boendes betalningsvilja (Trafikverket 2013).
Konsekvensen blir att underskottet måste täckas av samtliga lägenhetsinnehavare. I
centrala lägen kan det innebära att de som inte äger någon bil subventionerar bilägare med
flera hundra kronor i månaden. Även i mindre centrala lägen och utanför
storstadsområden subventioneras parkeringsplatser i garage.
Syftet är att upprusta och omdisponera befintliga parkeringsplatser är att befintliga
parkeringsplatser ska användas på det sätt som kommunen önskar. Då flertalet
parkeringsplatser kommer att försvinna på östra Piren i samband med framtida
byggnation kan ett bättre nyttjande av befintliga parkeringar skapa fler parkering på redan
nyttjade ytor.
De platser som föreslås rustas upp inom kommunal kvartersmark är del av Karlshamn 2:1
(Östra Piren) - Bilaga A, Kompassen 1 – Bilaga B, del av Karlshamn 2:1 (Bryggeritomten) –
Bilaga C och Älgen 5 – Bilaga D.
I samband med omdisponeringen behöver parkeringsytor ses över avseende beläggning,
målning och skyltning. Beräknad kostnad för detta är 800 000 kr, se Bilaga E.
Beslutsunderlag
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Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Eks tjänsteskrivelse, 2018-04-18
Parkeringsytor Investering budget 2019
Bryggeritomten
Kompassen 1
Älgen 5
Östra piren
Beslutet skickas till
Marförvaltare Martin Einarsson
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Ek
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
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§ 129 Beställning av detaljplan för del av Hällaryd 1:56, 1:60 och 1:123 2018/1572
Kommunstyrelsens beslut
att beställa detaljplan av byggnadsnämnden avseende fastigheterna Hällaryd 1:56,
Hällaryd 1:60 och Hällaryd 1:123, markerade markområden i enlighet med
kartbilaga A
att finansieringen av detaljplanen om 650 000 kronor för år 2018 och om 150 000
kr för år 2019 sker genom kommunstyrelsens anslag för övriga investeringar
(projekt 0050 och 0051)
Sammanfattning
I det strategiska programmet för Hällaryd som genomfördes under 2016/2017 har det
tryckts på ett antal åtgärder som behöver komma till i Hällaryd. Dels behöver det
möjliggöras för nya lokaler för förskola och skola samt nya bostäder. Önskemålet är också
att få till en platsbildning som skapar en centrumkänsla och att allmänna platser rustas
upp. En välkomnande entré till Hällaryd och en aktivitetsyta samt lekplats.
Beslutsunderlag
Övergripande budget Hällaryd
Kartbilaga A
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Ek
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 130 Beslutsuppföljning april 2018 2018/218
Kommunstyrelsens beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Beslutsuppföljningen innehåller åtta ärenden för uppföljning. Sedan förra redovisningen
har tre ärenden utgått.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-04-12
Beslutsuppföljning april 2018
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§ 131 Instruktion till valt ombud i Mörrumsåns vattenråd 2018/1584
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa instruktionen
Sammanfattning
Årsstämma ska hållas i föreningen Mörrumsåns vattenråd. Stämman äger rum den 24 maj
kl 09:30, Laxens hus, Mörrum.
På förevarande stämma representerar Marie Sällström (S) Karlshamns kommun.
Följande instruktion ska gälla:
- Styrelsen i Mörrums vattenråd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker detsamma.
- Ombudet yrkar på ett fastställande av redovisad årsredovisning för 2017.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-04-23
Kallelse stämma 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Revisionsberättelse 2017
Mörrumsån RR BR 2017
Budget 2018
Verksamhetsplan 2017-2018
Beslutet skickas till
Föreningen Mörrumsåns vattenråd
Valt ombud
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§ 132 Bidrag till Ung Företagsamhet 2018 2018/1622
Kommunstyrelsens beslut
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för komplettering med föreningens
verksamhetsberättelse.
Sammanfattning
Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla ansöker om 4 kr/invånare i
Karlshamns Kommun, för verksamhetsår 2018.
Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla är en ideell förening som i dagsläget har en
tillsvidare anställd och en projektanställd medarbetare.
De arbetar med entreprenöriella utbildningskoncept från 6 års till 20 års ålder, varav 4 är
nationella koncept. Övriga koncept som de arbetar med är tilläggsmoment till deras
nationella koncept och temadagar samt utbildning/utveckling för lärare i entreprenörskap
och entreprenöriellt lärande.
Beslutsunderlag
Ansökan från Ung Företagssamhet
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 133 Mottagande av gåva - Tavla till Karlshamns kommun 2018/1634
Kommunstyrelsens beslut
att med tacksamhet ta emot gåvan, som registreras i Karlshamns kommuns konstdatabas
Sammanfattning
Moustafa Jano skänkte, vid ett besök i Rådhuset, i slutet av mars ett verk som tack till
Karlshamns kommun. Gåvan mottogs av kanslichef Erik Bergman och assistent Aili
Martinsson den 29 mars 2018.
Mustafa Jano föddes i Aleppo, Syrien och är sedan ett antal år bosatt i Karlshamn.
Mustafa Jano arbetar med digitala fotografiska montage. Hans bildspråk präglas starkt av
hans egna erfarenheter från krigets Syrien och flykten från hemlandet. I sina montage tar
Jano in element med stor igenkänning vilket leder betraktarna till tankar och reflektioner
kring krig och flykt. Mustafa Janos bilder har spridits världen över via sociala medier.
Moustafa Jano har bland annat haft utställningar på Fotografiska i Stockholm och på
Karlshamns konsthall.

Beslutsunderlag
Kultursamordnare Simon Bergs tjänsteskrivelse, 2018-04-24
Beslutet skickas till
Moustafa Jano
Kulturnämnden
Kultursamordnare Simon Berg
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§ 134 Förslag till förlikning med Trafikverket angående VA-ledningar i Hällaryd 2017/3317
Kommunstyrelsens beslut
att ingå förlikning med Trafikverket och godkänna ersättningen om sammanlagt 400 tkr.
Sammanfattning
Den 15 april 2017 började två VA-ledningar under riksväg 620 i Hällaryd att läcka.
Trafikverket hade vid tidpunkten påbörjat ett vägarbete på den aktuella platsen som
innefattade att anlägga en ny cykelväg. I vägarbetet ingick att den entreprenör som
Trafikverket hade anlitat skulle flytta ett skyddsrör i marken innehållande de aktuella
ledningarna.
Vägarbetet föregicks av ett möte den 5 september 2016 där bland annat tjänstemän från
kommunens VA-enhet och företrädare från Trafikverket samt Trafikverkets entreprenör
deltog. Under mötet redogjorde Trafikverket för arbetets utförande och det framkom även
att den nya cykelvägen skulle anläggas ca 3 m över kommunens VA-ledningar. VA-enhetens
tjänstemän framförde under mötet att sättet Trafikverket ville utföra vägarbetet på var
förenat med en viss risk för att ledningarna skulle skadas, samt att de inte var överens om
vägarbetet skulle genomföras. Vidare bad VA-enhetens tjänstemän om att få granska och
godkänna Trafikverkets projekteringshandlingar innan ett eventuellt startmöte med
Trafikverkets entreprenör. Några projekteringshandlingar inkom inte till VA-enheten.
Däremot påbörjades anläggandet av den nya cykelvägen.
Skadans omfattning
När ledningarna brast den 15 april 2017 fick VA-enheten larm om att flera hushåll i
Hällaryd var utan vatten. Det första SOS-samtalet kom från en VA-abonnent kl. 21:44. VAenhetens bedömning var att situationen var så akut att de var tvungna att agera direkt. De
transporterade ut vattentankar till de drabbade abonnenterna, nya ledningar drogs, och
marken på fastigheten, som förorenats efter att vattnet hade runnit ut från ledningarna,
rengjordes.
I samband med att vattenläckan uppstod kom det till VA-enhetens kännedom att rören som
hade schaktats fram hade legat oskyddade i tre månader innan läckan uppstod. Under den
tiden hade ledningarna blivit utsatta för regn, vind och kyla, vilket ledde till att vatten hade
runnit in i det öppna skyddsröret som ledningarna låg i. Detta medförde att de började röra
på sig och brast.
VA-enheten har beräknat att kostnaderna för skadorna sammanlagt uppgick till 1 mkr.
Ansvarsfrågan
Lagligt stöd att utkräva ansvar återfinns i detta fall i 2 kap. 1 § skadeståndslagen, i vilken
det anges att den som av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. VAenhetens bedömning är att vattenläckan har orsakats genom vårdslöshet, då Trafikverket,
genom sin anlitade entreprenör, inte skyddade VA-ledningarna under det pågående
vägarbetet, utan lät de ligga blottade under flera månader, vilket medförde att de brast.
Både under tiden för kommunikationen om arbetets utförande och under den period som
arbetet har pågått har det stått klart för båda parter att Trafikverket är den part som har
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haft insikt både i arbetets utförande och i ansvaret för själva utförandet. Ett
ersättningskrav riktades mot Trafikverket på 1 mkr.
Under ett möte med företrädare för Trafikverket framfördes att Trafikverket inte delade
kommunens uppfattning gällande ansvarsfrågan. Trafikverket anförde att kommunen inte
hade rätt till en ersättning om 1 mkr med motiveringen att kommunen har fått en helt ny
ledningspassage genom vägen.
Förslag till överenskommelse
Efter mötet har Trafikverket framfört ett förslag till förlikning. Förlikningen innebär att
Trafikverket betalar en ersättning om sammanlagt 400 tkr till Karlshamns kommun för det
inträffade och att Karlshamns kommun därmed avstår från att inleda en domstolsprocess.
När VA-enheten påbörjade lagningsarbetet av de brustna VA-ledningarna så ersattes de
gamla VA-ledningarna med nya, ett arbete som fick utföras tidigare än planerat. Enligt den
kostnadsberäkning som VA-enheten har gjort så skulle ett planerat utbyte av de aktuella
ledningarna ha kostat ca 560 tkr. Tidigare låg ett skyddsrör innehållande fyra ledningar
under vägen. I samband med åtgärdandet av de brustna ledningarna lades tre nya
skyddsrör ner så att varje skyddsrör numera endast innehåller en ledning. Enligt VAenheten är det en avsevärd förbättring som i framtiden kommer underlätta eventuella
driftproblem. VA-enhetens bedömning är mot denna bakgrund att det därmed inte torde
vara orimligt att godkänna en överenskommelse som innebär att Trafikverket betalar ut en
förlikningsersättning om sammanlagt 400 tkr.
Av 9 § i kommunstyrelsens reglemente följer att kommunstyrelsen ska besluta i
försäkrings- och skadeståndsärenden. Försäkrings och skadeståndsärenden är i
kommunstyrelsens delegationsordning i punkten B 14 delegerade till kommunjurist.
Bedömningen är dock att det aktuella ärendet inte är något ärende av rutinmässig karaktär
som bör tas på delegation, främst på grund av de höga beloppen skadorna har beräknats
uppgå till.
Beslutsunderlag
1
2
3

Inlaga från VA-enheten
Mailkorrespondens med Trafikverket
Kalkyl planerat utbyte av VA-ledningar Hällaryd

Beslutet skickas till
Kommunjurist Annabel Cifuentes
VA-enheten
Ekonomikontoret
Trafikverket

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-08

sid 47 av 55

§ 135 Tekniska justeringar och förändrade avskrivningar 2017/1448
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna förslaget till tekniska justeringar enligt bifogad bilaga
att godkänna att effekten av lägre investeringsnivå 2017, innebärande lägre
avskrivningskostnader, förbättrar 2018 års budgeterade resultat med 6 556 tkr
att nytt budgeterat resultat 2018 fastställs till 32 816 tkr

Sammanfattning
Tekniska budgetjusteringar (exkl VA)
Följande justeringar behöver göras i befintlig budget 2018. Genomförs ramförändringarna nedan
innebär det att dessa verksamheter blir ”nollbudgeterade”. Justeringen påverkar däremot inte
nämndernas verksamhetsutrymme.
Måltidsservice, Städservice och Fastighetsservice har nettobudgetar som ska fördelas ut i kundernas
priser för att ge rättvisande statistik.
Kapitalkostnaderna för Gustavsborg ska lyftas in i omsorgsförvaltningens internhyra till
Fastighetsförvaltningen med en teknisk budgetjustering.

Förändrade avskrivningar (exkl VA)
Investeringsnivån 2017 blev lägre än budgeterat. Effekten av den lägre nivån blir att
kapitalkostnaderna (internränta och avskrivningar) minskar med 8 142 tkr.
Lägre avskrivningskostnader innebär att kommunens budgeterade resultat förbättras med 6 556
tkr till 32 816 tkr.
Av bifogad sammanställning framgår hur budgetramarna, enligt KF § 75 och KF § 74, förändras av
ovan redovisade tekniska justeringar och förändrade avskrivningar.

Beslutsunderlag
1

Tekniska budgetjusteringar 2018

Beslutet skickas till
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-08

sid 48 av 55

§ 136 Yttrande avseende samråd av detaljplan för del av fastigheten Froarp 4:7 m fl (Nytt
vattenverk) 2017/3856
Kommunstyrelsens beslut
att anta nedanstående yttrande som sitt eget.
Sammanfattning
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Froarp 4:7 m.fl. (nytt vattenverk), Asarum.
Karlshamns kommun, Blekinge län, finns för granskning under tiden från den 16 april till
och med den 14 maj 2018. Under granskningstiden ges tillfälle att lämna synpunkter på
förslaget.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och
garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på
så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt vattenverk
ingår i planområdet.
Yttrande

Inget att erinra.

Beslutsunderlag
1

2
3

Tjänsteskrivelse 2018-04-26

Plankarta del av Froarp 4-7 m.fl. granskning
Planbeskrivning del av Froarp 4-7 m.fl

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-08

sid 49 av 55

§ 137 Förordnande av dataskyddsombud - Kommunstyrelsen 2018/477
Kommunstyrelsens beslut
att Anders Danielsson på kommunalförbundet Sydarkivera utses till dataskyddsombud
mellan den 25 maj till den 15 augusti 2018.
att Therese Jigsved på kommunalförbundet Sydarkivera utses som dataskyddsombud från
den 15 augusti 2018.
Sammanfattning
Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft
inom EU:s samtliga medlemsländer 2018-05-25. En EU-förordning blir direkt tillämplig i
medlemsländerna till skillnad från EU-direktiv. Genom att nya regler träder i kraft upphör
nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är att skydda fysiska
personers integritet vid behandling av personuppgifter samt att det ska vara fritt flöde av
personuppgifter inom EU.
Kommunalförbundet Sydarkivera har tagit fram en gemensam funktion som
dataskyddsombud för de som ansluter sig till tjänsten genom avtal. Ett team inom
Sydarkivera med olika kompetenser utgör tillsammans funktionen dataskyddsombud.
Sydarkivera står för funktionen dataskyddsombud för samtliga personuppgiftsansvariga
inom avtalsslutande part. Varje personuppgiftsansvarig behöver bygga upp en lokalt
anpassad organisation som gör t ex inventeringar och förteckningar enligt avtalet.
Den nya förordningen bygger på tidigare regler på området, men innehåller också en del
nyheter. En nyhet är att varje personuppgiftsansvarig som är en myndighet måste utse ett
dataskyddsombud. Tidigare PuL-ombud var frivilliga för kommunerna. PuL-ombudens
uppdrag upphör genom att PuL upphör att gälla när dataskyddsförordningen träder i kraft.
Ett dataskyddsombud ska informera och ge råd och stöd till de personuppgiftsansvariga
och till de anställda som hanterar personuppgifter om deras skyldigheter enligt
dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Vidare ska
dataskyddsombud övervaka efterlevnaden, hjälpa till att ta fram riktlinjer och policies på
området, samarbeta med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vara kontaktperson
till de som är registrerade. Uppgifterna som dataskyddsombud kan utföras av en eller flera
personer i grupp.
Inom kommunen är varje myndighet (styrelse eller nämnd) personuppgiftsansvarig. Därför
ska varje styrelse och nämnd utse dataskyddsombud för sin myndighet.
Arbetet med att förteckna personuppgiftsbehandlingar, bestämma ändamål och syfte med
behandlingen, göra inventeringar för att se vilka lagliga grunder myndigheten har för sin
behandling av personuppgifter landar in på varje nämnd och styrelse. Dataskyddsombudets
uppgift är att övervaka detta arbete och att ge råd och stöd, men inte att utföra t ex
förteckningar och inventeringar.
I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft 2018-05-25 behöver ett
dataskyddsombud vara utsett och det ska också anmälas till Datainspektionen.
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Beslutet skickas till
Datainspektionen
Sydarkivera
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist
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§ 138 Instruktion till ombud vid årsmöte i NetPort.Karlshamn ideell förening och årsstämma
vid NetPort Science Park AB 2018/1684
Kommunstyrelsens beslut
att meddela utsett stämmoombud att angiven instruktion ska gälla för ordinarie
föreningsstämma/årsstämma 2018.
Sammanfattning
Årsmöte ska hållas i NetPort.Karlshamn ideell förening och årsstämma i NetPort Science
Park AB 2018-05-17.
För av kommunfullmäktige utsett ombud föreslås följande instruktion gälla.
-

Ombudet yrkar på ett fastställande av redovisad årsredovisning för år 2017.

-

Styrelsen i NetPort.Karlshamn AB ideell förening respektive NetPort Science Park
AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2017, under förutsättning att
revisorerna tillstyrker det.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Kallelse årsmöte 20180425
Kallelse årsstämma NetPort 20180425
Verksamhetsberättelse 2017
Årsredovisning Netport Science Park AB (svb) 2017 underskriven
Årsredovsining NetPort 2017 underskriven

Beslutet skickas till
Valt ombud
NetPort.Karlshamn ideell förening
NetPort Science Park AB
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§ 139 Redovisning av delegationsbeslut maj 2018 2018/475
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen
2018-03-06, § 48. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 12 april 2018–1 maj 2018.
Beslutsunderlag
1

Redovisning av delegationsbeslut maj 2018.
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§ 140 Godkännandebeslut inför tecknande av entreprenadavtal VA-utbyggnad i Granefors
2015/3810
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna att entreprenadavtal gällande VA-utbyggnad i Granefors tecknas.
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade, 2018-04-18 § 77, att begära tilläggsfinansiering och
godkännandebeslut avseende VA-utbyggnaden i Granefors.
Genom kommunstyrelsen beslut 2015-11-24 § 269 beviljades starttillstånd för
projektering och framtagande av förfrågningsunderlag gällande utbyggnad av VA i
Granefors. Projektet ingick som en del i tekniska nämndens investeringsbudget för 2015
och 2016 med 9 000 tkr. Tidplanen har skjutits fram vid flera tillfällen och projektet finns
nu inte upptagen i budget för 2018.
Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag utfördes av konsultfirman WSP
under 2016. Projekteringsarbetet blev emellertid förlängt på grund av
markundersökningar där ledningsschakten passerar Granefors Bruks område.
Förfrågningsunderlaget omarbetades till att omfatta de krav och riktlinjer som
Miljöförbundet Blekinge Väst ställt när det gäller schakt i förorenad mark.
Förfrågningsunderlaget färdigställdes i februari 2018 och upphandlingen påbörjades efter
att förfrågningsunderlaget fastställts och annonsering godkänts KSAU 2018-03-13 §71.
Annonseringen är slutförd och 3 anbud har inkommit varvid ledande anbud är på
9 856 tkr.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-02
Protokollsutdrag TN § 77/2018 Godkännandebeslut inför tecknande av entreprenadavtal
VA-utbyggnad i Granefors
Kalkyl Granefors VA
Beslutet skickas till
Entreprenadingenjör Peter Hammarström
VA-chef Marika Mårtensson
Ekonom Susanne Andersen
Abonnenthandläggare Liselott Johansson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 141 Ombyggnad av Stortorget - beslut att avbryta projektet 2017/491
Kommunstyrelsens beslut
att omedelbart avbryta projekt Stortorget och därmed upphäva kommunstyrelsens beslut
2017-10-10 § 227 om igångsättning av projektet samt rivning av torgpaviljongen
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med
ett förslag på utveckling av befintlig plats/byggnad samt kostnader för detta under 2018
att en planeringsförutsättning är att det på torget ska finnas offentliga toaletter och publika
verksamheter som t.ex kafé och glassförsäljning.
Sammanfattning
Projekt Stortorget har av olika skäl nått en kostnadsnivå som ligger betydligt över den
initialt beslutade. I samband med en översyn av investeringsnivåerna som totalt ligger
mycket högt i kommunen och koncernen har koalitionen beslutat att föreslå att projektet
stoppas för att ge utrymme till investeringar i framförallt skola, vård och omsorg.
I samband med detta vill koalitionen att det görs en analys av förutsättningarna för att göra
något med platsen för nuvarande byggnad som ska kunna innehålla offentlig toalett, kafé
och glassförsäljning. Övriga delar av projektet ska i nuläget inte genomföras.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson
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§ 142 Utseende av beredningsgrupp för stöd till elitidrottssatsningar /
Kommunstyrelsens beslut
att för år 2018 utse kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och
oppositionsrådet samt fritidsnämndens ordförande, vice ordförande och en ledamot från
oppositionen som kommunstyrelsens arbetsutskott utser att ingå i beredningsgruppen
att för år 2019 utse presidierna i kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden att
ingå i beredningsgruppen.
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att en beredningsgrupp för stöd till elitsatsningar utses.
Beslutet skickas till
Fritidsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott

