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§ 145 Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet
Sammanfattning
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar.
-

-

Det varma vädret har inneburit en viss påfrestning på den kommunala
organisationen. Branden utanför Svängsta sysselsatte förutom Räddningstjänsten
Blekinge Väst även andra kommunala räddningstjänster, Försvarsmakten och
interna kommunala resurser. Vattenförbrukningen är hög och bevattningsförbud
har införts. Det beror inte på vattenbrist, utan på att konsumtionen är för hög.
Kreativum i Blekinge AB har fått en ny VD, Mathias Roos.
Revisorerna gör en granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen.
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§ 146 Prövning av de helägda kommunala bolagens verksamhet 2017 enligt 6 kap. 9 §
kommunallagen 2018/807
Kommunstyrelsens beslut
att de helägda kommunala bolagen bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda
ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna
Sammanfattning
I kommunallagens 6 kap. § 9 framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant
aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § (helägda kommunala aktiebolag) pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Årsredovisningar för bolagen föreligger och årsstämmor har hållits. I samtliga fall har
ansvarsfrihet beviljats.
Prövningen om bolagens verksamhet ligger inom ramen för det kommunala ändamålet och
de kommunala befogenheterna presenteras i enlighet med nedan.
Karlshamns Hamn AB
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder:
Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande bedriva och utveckla
hamnverksamhet och all slags godshantering inom bolagets verksamhetsområde.
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Karlshamn Energi AB
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder:
Bolaget syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja
en god elförsörjning och en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom
koncessionsområdet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.
Bolaget syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leverans- säkerhet främja
en god värmeförsörjning och en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom
verksamhetsområdet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.
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Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja tillgången till
bredband för boende och företag inom Karlshamns kommun.
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Karlshamnsfastigheter AB
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder:
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och
självkostnadsprincipen stärka kommunens attraktionskraft för boende och
näringslivsetableringar. Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på
affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja
näringslivets utveckling inom kommunen.
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Karlshamnsbostäder AB
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder:
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun och erbjuda
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska
bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Kreativum i Blekinge AB
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder:
Bolagets ska bedriva Science center. Science centers bedriver utbildning och
utställningsverksamhet som stimulerar nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen
inom naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap samt därmed förenlig
verksamhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för de kommunala
befogenheterna, vilka stadgas i kommunallagens 2 kapitel, såsom lokaliseringsprincipen
och självkostnadsprincipen.
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Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder:
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och samordna
den ekonomiska verksamheten i de kommunala företagen samt bidra till utvecklingen på
det näringspolitiska området inom Karlshamns kommun.
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Årsredovisning Stadsvapnet 2017 inklusive koncernredovisning
Granskningsrapport för år 2017 - Stadsvapnet i Karlshamn AB
Årsredovisning (publik) Karlshamn Energi AB
Granskningsrapport för år 2017 - Karlshamn Energi AB
Granskningsrapport för år 2017 - Karlshamn Energi Elförsäljning AB
Årsredovisning 2017 Karlshamns Hamn AB
Årsredovisning 2017 Karlshamns Kombiterminal AB
Granskningsrapport för år 2017 - Karlshamns Hamn AB
Granskningsrapport för år 2017 - Karlshamn Kombiterminal AB
Årsredovisning 2017 Karlshamnsfastigheter AB
Granskningsrapport för år 2017 - Karlshamnsfastigheter
Årsredovisning 2017 Kreativum i Blekinge AB
Granskningsrapport för år 2017 - Kreativum i Blekinge AB
Årsredovisning Karlshamnsbostäder AB 2017
Granskningsrapport för år 2017 - Karlshamnsbostäder AB
Beslutet skickas till
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Helägda kommunala bolag
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 147 Bolagisering av VA-verksamheten 2018/1921
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att VA-verksamheten ska bolagiseras
att bolaget organiseras som helägt dotterbolag till Karlshamn Energi AB inom Stadsvapnet
i Karlshamn AB
att uppdra åt kommunstyrelsen och Stadsvapnet att genomföra förändringen så att den
nya organisationen kan träda i kraft senast 2019-01-01
Sammanfattning
Utredningsuppdraget
Kommunstyrelsens ordförande har gett kommundirektören i uppdrag att utreda alternativ
för organisation av VA-verksamheten. Utgångspunkten ligger i det omfattande analys- och
utvecklingsarbete som pågått inom VA-verksamheten vilket identifierat ett antal
frågeställningar som behöver hanteras i en anpassning till förändrade krav och behov. En
ändamålsenlig organisation är en tydlig framtidsfråga då flera utvecklingsområden har en
direkt eller indirekt koppling till val av organisationsform. Uppdraget ska innehålla ett
förslag till fortsatt arbete och redovisas under maj 2018.
Kommundirektörens förslag
VA-verksamheten drivs i förvaltningsform inom samhällsbyggnadsförvaltningen och är lite
förenklat indelad i drift, ledning och planering samt laboratorietjänster. Ansvarig nämnd är
tekniska nämnden medan den långsiktiga planeringen hanteras i kommunfullmäktige.
VA är en kommunal monopolverksamhet som regleras i särskild lagstiftning med en
ekonomi som ska vara skild från skattekollektivet. Möjliga organisationsformer är egen
förvaltningsdrift, förvaltningsdrift i gemensam nämnd, kommunalförbund och kommunalt
bolag (eget eller samägt med andra kommuner).
Utredningen och det tidigare genomförda analysarbetet visar på behov som en framtida vaorganisation behöver möta. Det handlar bland annat om tydligare kundfokus, ett ökat
teknikinnehåll, samarbete utanför kommunen, ökade krav på rationalitet och
kostnadseffektivitet samt en mer proaktiv organisation.
Det finns för och nackdelar inom alla driftsformer men den sammantagna bilden är att ett
kommunalt bolag bäst uppfyller de krav som ställs på en effektiv och kundorienterad
organisation. Den ökade komplexitet och därmed ökade kompetensbehov möts också bäst
då erfarenheterna från andra kommuner visar på att bolag uppfattas som mer attraktiva
arbetsgivare för målgruppen jämfört med kommunal förvaltning. Slutligen ger
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bolagsformen störst möjligheter till enkel samverkan med andra va-bolag i vårt
närområde.
Skulle VA bedrivas i bolagsform finns inom Karlshamns bolagskoncern tydliga
samordningsfördelar med Karlshamn Energi AB (KEAB) som är fördelaktiga för bägge
parter och kan leda till effektiviseringsvinster som kommer kunderna till del. Det nybildade
VA-bolaget föreslås därför organiseras som ett helägt dotterbolag till KEAB.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-05-17
Utredning av VA-organisation
Presentation
Yrkanden
Anders Englesson (MP), med instämmande av Magnus Gärdebring (M), yrkar avslag.
Pär Erlandsson (M), med instämmande av Gertrud Ivarsson (C), Jan-Åke Berg (S), Paul
Hedlund (L) och Tor Billing (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot avslagsyrkandet och finner
kommunstyrelsen beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Karlshamn Energi AB
VA-chef Marika Mårtensson
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§ 148 Ansökan om fiberanslutning av Stålagården 2018/1953
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla ansökan och medge ett bidrag om 20 tkr för fiberanslutning
att finansiering sker över kommunstyrelsens anslag till förfogande
Sammanfattning
Föreningen Mörrums Hembygds- och fornminnesförening har, 2018-05-18, inkommit med
ansökan om fiberanslutning av Stålagården. Föreningen är hyresgäst i en kommunägd
fastighet.
I ansökan anförs att föreningen arbetar med digital dokumentation av föreningens föremål
i syfte att tillgängliggöra dessa för allmänheten. För att arbetet ska kunna bedrivas på ett
effektivt sätt krävs en fiberanslutning.
Bedömningen görs att föreningar i liknande situationer vid tidigare tillfällen har medgivits
bidrag för att finansiera en fiberanslutning. Eftersom det handlar om en kommunägd
fastighet har kommunen för framtiden nytta av att en fiberanslutning görs. Ansökan ska
därför bifallas. Finansiering sker över kommunstyrelsens konto till förfogande.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Ansökan om fiberanslutning av Stålagården
Beslutet skickas till
Föreningen Mörrums Hembygds- och fornminnesförening
Ekonom Susanne Andersen
Fastighetschef Magnus Persson
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§ 149 Riktlinjer för hjärtstartare 2018/1891
Kommunstyrelsens beslut
att uppdra åt kanslichefen att lämna förslag på nya riktlinjer för hjärtstartare, så att inte
endast den kommunala organisationen omfattas
Sammanfattning
Enligt nu gällande riktlinjer för hjärtstartare, fastställda av kommunstyrelsen 2016-11-08 §
222, är det endast kommunala arbetsplatser samt andra kommunala anläggningar som
omfattas och som kan få en hjärtstartare utplacerad.
Dock finns det även andra platser där det rör sig mycket folk och där hjärtstartare kunde
göra god nytt. Med nuvarande regelverk finns dock inte förutsättningar för att bevilja dessa
hjärtstartare.
Kommunledningsförvaltningen föreslås få uppdraget att lämna förslag på nya riktlinjer,
som utökas i den meningen att inte endast den kommunala organisationen omfattas.
Följande ska beaktas:
- Föreningar och andra organisationer ska kunna få ett bidrag till hjärtstartare
- Den som mottar bidrag för en hjärtstartare ansvarar själv för utrustningen och för
utbildning i handhavande av densamma
- Den som mottar bidrag för en hjärtstartare ansvarar för att den registreras och hålls
á jour i Hjärtstartarregistret
- Hjärtstartaren ska vara så placerad att den är lätt tillgänglig, inte bara för sökande
förenings eller organisations medlemmar utan också för allmänheten
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-15
Riktlinjer för hjärtstartare i Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Kanslichef Erik Bergman
Kris- och säkerhetssamordnare Anna Sunnetoft
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§ 150 Antagande av IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022 2018/1819
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta IT- och informationssäkerhetspolicy
Sammanfattning
Kommunen har behov av att anta en ny IT- och informationssäkerhetspolicy. Med
anledning av översyn av arbetssätt och rutiner i samband med ny dataskyddsförordning
har behovet uppstått att anta ett nytt övergripande styrdokument för IT-området.
IT- och informationssäkerhetspolicyn är det styrande dokument som anger kommunens
förhållningssätt till och användande av informations- och kommunikationsteknik. Policyn
klargör omfattning, roller och ansvar för IT-användning inom kommunens verksamheter.
Användningen av IT ska syfta till att underlätta och utveckla servicen för kommunens
invånare och medarbetare. Ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt bidrar till att
handläggning inom kommunen hålls enkel, tillgänglig, säker och kostnadseffektiv. ITanvändningen i kommunen ska även stödja en hållbar utveckling och resursåtervinning.
För att uppnå dessa mål bör kommunen arbeta med standardisering och samordning av
system och resurser.
I enlighet med Riktlinjer för styrdokument i Karlshamns kommun (KS § 24, 2017-01-31)
ska ett policydokument endast ange eller beskriva kommunens förhållningssätt eller
inställning till en företeelse eller fråga. Det ska inte ange några detaljerade föreskrifter,
utan endast ange principer att hålla sig till som vägledning. Policyn för IT- och
informationssäkerhet behöver således kompletteras med kommunövergripande riktlinjer
som ger konkret stöd för handlande i IT-frågor. Inom vissa verksamhetsområden behöver
också tillämpningsföreskrifter eller handläggarstöd ses över eller tas fram.
Policyn föreslås gälla kommunens IT-plattform(-ar) och samtliga IT-system som ägs,
används eller förvaltas av kommunen. Policyn gäller för de helägda bolag som använder
kommunens IT-tjänster.
IT- och informationssäkerhetspolicyn bör årligen ses över av kommunens E-råd, vilka även
bör ge förslag till kommunfullmäktige vid behov av revidering. Policyn ska dock revideras
senast utgången av 2022.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans och systemförvaltare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2018-0508
Förslag till IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022
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Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Chef för kontorsservice Frank Hansson
E-rådet, via sammankallande Annette Sandberg
Systemförvaltare Anna Persson
Författningssamlingen
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§ 151 Förslag till dataskyddspolicy för Karlshamns kommun 2018/2091
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun
Sammanfattning
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) för
behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen, PuL (1998:204) har därmed upphört
att gälla. I dataskyddsförordningen ställs krav på att den personuppgiftsansvarige ska
kunna visa att behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med
dataskyddsförordningen.
Förslag till Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun föreligger enligt beslutsunderlag.
Policyn syftar till att, för anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter i Karlshamns
kommuns nämnder och helägda bolag, klargöra på vilket sätt personuppgifter får
behandlas i Karlshamns kommun.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons och kommunjurist Cecilia Bernhardssons
tjänsteskrivelse 2018-05-30
Förslag till Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Samtliga bolag
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar
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§ 152 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 2018/1107
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade ordningsföreskrifter
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 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
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Markförvaltare Martin Einarsson
Handläggare Daniel Svensson
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 153 Ansökan om bidrag/avgiftsbefrielse för kajplats för fiskebåten Edit 2018/1763
Kommunstyrelsens beslut
att medge föreningen Edits vänner ett årligt bidrag motsvarande avgiften för kajplats för
fiskebåten Edit
att kostnaden ska föras på kommunstyrelsens verksamhetskonto 10200
Sammanfattning
Föreningen Edits vänner har ansökt om bidrag alternativt avgiftsbefrielse avseende
fiskebåten Edit vid kajplats 11, Vägga fiskehamn.
Drift av Edit sköts av föreningen, som verkar för att sprida kunskap och väcka intresse för
den K-märkta fiskebåten Edit, som är byggd 1932 på Joggesö i Karlshamns skärgård. Edit
bidrar till en positiv upplevelsen av Vägga fiskehamn.
Redan idag har föreningen en nedsatt avgift med 50 procent. För innevarande år uppgår
avgiften till 6 608 kr plus moms.
Mot bakgrund av föreningens ansökan och den positiva upplevelsen av Vägga fiskehamn
som Edit bidrar till föreslås kommunstyrelsen medge föreningen Edits vänner ett årligt
bidrag motsvarande avgiften för kajplats för fiskebåten Edit.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-16
Ansökan från Kulturföreningen Edits Vänner, inkommen 2018-05-03
Beslutet skickas till
Kulturföreningen Edits Vänner
Hamnfogde Jonny Johansson
Tekniska nämnden
Ekonom Susanne Andersen
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§ 154 Yttrande - förslag till Havsplan Östersjön, samrådshandling 2018/1120
Kommunstyrelsens beslut
att avge yttrande enligt nedan
Bakgrund
Den 1 september 2014 infördes en ny bestämmelse i miljöbalken (4 kap. 10 §) om statlig
havsplanering i Sverige. Enligt bestämmelsen ska det för vart och ett av
havsplaneområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet finnas en havsplan som
ger vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk.
Havs- och vattenmyndigheten har getts uppdraget att ta fram havsplanerna och för
Blekinges del är det aktuellt att samråda kring Östersjön. Havsplaneringsförordningen
(2015:400) reglerar genomförandet av havsplaneringen.
Havsplanerna beslutas av regeringen och vägleder nationella myndigheter, kommuner och
domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare vägleds
också av planen.
Havsplanen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling och vägleda vid motstående
intressen. Förslag till användningar grundar sig på avvägningar och en
lämplighetsbedömning utifrån läge, beskaffenhet och behov. Riksintressen och andra
allmänna intressen är viktiga för avvägningen. I de flesta fall anses intressen kunna
samexistera.
I remissen skickar HaV med tre frågor som de gärna vill ha svar på:
1. Hur ser ni på planens ställningstaganden om användning i olika områden?
2. Vilka ytterligare konsekvenser, som är relevanta för havsplaneringen, behöver
miljökonsekvensbeskrivningen och hållbarhetsbedömningen fånga upp?
3. Vilka ytterligare befintliga planerings- och kunskapsunderlag bör ligga till grund för
havsplanerna?
Mellankommunal havsplan
Parallellt med framtagandet av de statliga havsplanerna pågår ett mellankommunalt
havsplanearbete mellan Blekinges fyra kustkommuner; Karlskrona, Ronneby, Karlshamn
och Sölvesborg. Den mellankommunala havsplanen har varit på samråd under perioden 21
februari till 4 maj 2018. Den mellankommunala havsplanen överlappar den statliga
havsplanen geografiskt inom en del av territorialhavet. Målsättningen är att de båda
havsplanerna ska ha samsyn inom de olika intresseområdena och stödja varandra.
Omfattning och avgränsning
Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en nautisk
mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. Fastighetsindelat vatten är undantaget.
Havsplanen omfattar alla utrymmen inom planområdet – havet, utrymmet ovanför
havsytan, havsbotten och underliggande jordlager.
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I havsplanen redovisas åtta användningsområden i Östersjön: Attraktiva livsmiljöer,
Energiutvinning, Försvar, Generell användning, Natur, Sandutvinning, Sjöfart och
Yrkesfiske. Havsplanen anger också områden där särskild hänsyn ska tas till höga
naturvärden eller till totalförsvarets intressen. Förslag till användningar grundar sig på
avvägningar och en lämplighetsbedömning utifrån läge, beskaffenhet och behov.
Konsekvenserna av havsplanen bedöms utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala
perspektiv och redovisas i en separat miljökonsekvensbeskrivning samt
hållbarhetsbedömning.
Bedömning av Havsplan Östersjön
I kapitel tre beskrivs planeringsmålen som tar sikte på år 2030. Samtidigt används år 2050
för att måla upp en framtid i ett längre perspektiv. Det är samma mål som den
kommungemensamma havsplanen utgår ifrån.
Havet 2050
År 2050 nyttjar vi havet genom konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima
näringar. Havet har god miljöstatus och en rik biologisk mångfald. Vi bevarar natur- och
kulturmiljöer i havet och tillvaratar dess ekosystemtjänster. Det finns gott om
upplevelsevärden och möjlighet till rekreation. Havet är till glädje och nytta för alla.
Näringsliv och förvaltning samverkar och havsplanerna bidrar med helhetssyn,
framförhållning och förutsägbarhet. År 2050 lever vi i fortsatt fred och frihet i Östersjö- och
Nordsjöregionen.
Planens ställningstaganden om användning i olika områden
Kapitel fyra och fem av havsplanen innehåller vägledning i text och kartor. Plankartan visar
den mest lämpliga användningen av havsområdet, exempelvis totalförsvar, yrkesfiske,
sjöfart och energiutvinning.
För Karlshamns kommuns havsområde, som omfattas av den statliga havsplanen, anges
användningarna attraktiva livsmiljöer, försvar, sjöfart, yrkesfiske och särskild hänsyn till
höga naturvärden. Området har beteckningen Ö262.
Attraktiva livsmiljöer: Områden utpekade för attraktiva livsmiljöer (det vill säga områden
för friluftsliv, kulturmiljö, naturmiljö och turism) baseras på riksintresseområden i havet
för det rörliga friluftslivet, obruten kust och högexploaterad kust samt riksintresseanspråk
för kulturmiljö och friluftsliv där fritidsfiske ingår. Karlshamn kommun omfattas av
riksintresse enligt 4 kap 4§ MB, högexploaterad kust.
Försvar: Användning försvar baseras på riksintresseanspråk för totalförsvaret eller
områden som anses vara av väsentligt allmänt intresse för totalförsvaret. Områdena
sammanfaller i den kommungemensamma och den statliga havsplanen.
Sjöfart: De områden i plankartan där sjöfart anges som användning i Blekinge är områden
som omfattas av riksintresseanspråk för kommunikation, sjöfart. Områdena sammanfaller i
den kommungemensamma och den statliga havsplanen.
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Yrkesfiske: De områden i plankartan där yrkesfiske anges som användning är antingen
områden som omfattas av riksintresseanspråk för yrkesfisket som fångstområden, eller
områden som anses vara av allmänt intresse av väsentlig betydelse för yrkesfisket. Lekoch uppväxtområden som är riksintresseanspråk för yrkesfisket omfattas istället i planen
av särskild hänsyn till höga naturvärden.
Jämfört med den kommunala havsplanen är området för yrkesfiske större i den statliga
planen, yrkesfisket täcker hela Karlshamns vattenområde. I den kommunala planen har
området angetts utifrån riksintresseområde för yrkesfisket medan den statliga planen
omfattar både riksintresseområde och områden som anses vara av allmänt intresse av
väsentlig betydelse för yrkesfisket. Allmänt intresse av väsentlig betydelse för yrkesfiske
baseras på de största landningsvärden för tolv olika definierade fiskerier under åren 20032015. För varje fiskeri har 75 procent av fångstvärdet tagits med när summan av värdet för
respektive fiskeri har beräknats. De delar av de identifierade områdena som inte utgör
riksintresseanspråk bedöms som allmänt intresse av väsentlig betydelse.
Särskild hänsyn till naturvärden: Inom område Ö262 bör all användning visa särskild
hänsyn till områdets höga naturvärden som är revmiljö, lek- och däggdjursområde och
klimattillflykt för blåmussla (en miljö där en art kan överleva fast omgivningen förändras).
Identifieringen av områden med särskild hänsyn till höga naturvärden bygger på en stor
mängd underlagsinformation. Processen och kriterierna avses dock justeras och förbättras
i takt med att metoder och kunskapsläge förbättras.
I havsplanen för Östersjön anges att planen ska främja samexistens mellan olika
verksamheter och användningar. I många fall kan användningarna samexistera utan
problem och i vissa fall kan samexistens kräva viss eller mer anpassning. I en del fall
bedöms samexistens mer komplicerad att hantera. Det gäller till exempel mellan försvar
och vindbruk. Vindkraftparker påverkar möjligheten att bedriva försvarsverksamhet.
Användningen energiutvinning föreslås därför vanligen inte i områden med användningen
försvar. Flera av totalförsvarets intressen kan påverkas negativt av vindkraftverk och
andra höga objekt. Samtidigt anges i havsplanen att förhållanden kan ändras så att
energiutvinning och försvar i framtiden kan samexistera på platser där planen i dagsläget
inte tillgodoser energiintresset. Teknisk utveckling kan till exempel komma att ske inom
såväl energi- som försvarssektorn.
Områden där det är tydligt att samexistens inte fungerar idag har plockats bort från
havsplanen för Östersjön. Riksintresseområdena finns kvar men har inte tillgodosetts i
planen. Ett sådant område finns inom Blekinge, i Karlshamn och Sölvesborgs kommuner
och utgör ett riksintresseanspråk för vindbruk som pekats ut av Energimyndigheten.
Området omfattas även av riksintresseanspråk för totalförsvaret. Inom området har
regeringen avslagit en ansökan om vindkraft med hänvisning till att riksintresseanspråk
för totalförsvaret har företräde framför riksintresseanspråk för vindbruk.
I den kommungemensamma havsplanen är utgångspunkten att så lång möjligt pröva
förutsättningarna för samexistens mellan försvar och anläggningar för energiutvinning
genom gemensamt acceptabla lösningar för att tillgodose intressenas behov av
havsområdet.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-06-05

sid 23 av 53

Havsplanen för Östersjön sammanfaller till övervägande del med den
kommungemensamma havsplanen för Blekinge. Den tydligaste diskrepansen i de två
planerna, förutom yrkesfiskets utbredning, är hur försvars- och energifrågan hanterats.
Kan man nå fram till en samexistens mellan försvar och energiutvinning genom gemensamt
acceptabla lösningar, vilket är utgångspunkten i Blekinge havsplan, så skulle de goda
förutsättningar för energiutvinning och det stora behov av el som finns i södra Sverige
tillgodoses på ett bättre sätt än vad förslaget till havsplan för Östersjön gör. Denna
utgångspunkt tar höjd för en teknisk utveckling som kan komma att ske inom såväl energisom försvarssektorn.
Karlshamns kommun anser att även den statliga havsplanen ska verka för en möjlig
samexistens mellan försvar och energi i högre utsträckning än vad som görs i
samrådsförslaget. Mot denna bakgrund anser Karlshamns kommun att
riksintresseområdet för vindbruk ska medtas i havsplan Östersjön så att den
överensstämmer med förslaget till havsplan för Blekinges kustkommuner.
Planerings- och kunskapsunderlag som bör ligga till grund för havsplan Östersjön
Muddring är en förutsättning för sjöfartens verksamhet. Blekinges hamnar kommer behöva
fortsätta att växa för att kunna ta emot en ökande trafik och större fartyg. För att klara
detta finns det behov att bygga ut kajer och skapa djupare inre farleder vilket i sin tur leder
till att muddring kommer bli nödvändigt. Om massorna inte är förorenade kan det mest
kostnadseffektiva och minst miljöpåverkande vara att placera muddermassor i havet. I
samband med arbetet med Blekinge havsplan har behovet av att kartlägga och identifiera
platser där det kan vara möjligt att pröva lämpligheten av dumpning av muddermassor
lyfts fram.
Miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning
Vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen har bedömningsmetoden Symphony
använts. Symphony beräknar den kumulativa miljöeffekten för ett visst område. Detta
innebär att varje yta (250 x 250 m) i havet ges ett värde som beskriver hur stor den
mänskliga påverkan är. Vid denna beräkning används kartor över belastning, kartor över
ekosystemkomponenter och en matris som anger hur känslig varje ekosystemkomponent
är för varje belastning. Resultatet blir en skattning av den sammanlagda miljöpåverkan och
ska på grund av osäkerheten i kunskapsunderlaget tolkas med försiktighet.
Bedömningsmetoden ger dock en grov, långsiktig bedömning för att kunna jämföra de
större områden som ingår i havsplaneringen. En bedömning av miljöpåverkan har gjorts av
nuläget, av ett nollalternativ som visar miljöeffekten till år 2030 utan havsplan samt en
bedömning av miljöeffekten till år 2030 med havsplan.
För Södra Östersjön innebär planalternativet en ökad miljöeffekt med 1 % jämfört med
nollalternativet. Miljöeffekten kommer från sektorerna Transport och kommunikation (11
%), Yrkesfiske (9 %), Försvar (2 %) samt Lagring och utvinning av material (1 %). En
majoritet av miljöeffekten kan härledas till landbaserade eller historiska utsläpp och bidrar
med ca 76 %. Effekterna av dessa utsläpp har bidragit starkt till bl. a. syrefria bottnar,
övergödning och föroreningar i sediment. Transport och kommunikation bidrar med
undervattensbuller och tillförsel av förorenade ämnen från sjöfart. Yrkesfiske bidrar med
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effekter från bottentrålning och selektivt uttag av arter. Försvaret bidrar med tillförsel av
förorenade ämnen genom spridning av tungmetaller samt undervattensbuller. I lagring och
utvinning av material ingår effekter från sandutvinning i form av fysisk förlust och
störning.
En samlad bedömning av miljökonsekvenserna jämfört med nollalternativet har slutligen
gjorts för havsplaneområdena avseende miljöeffekter för respektive miljöaspekt (enligt
miljöbalken kap. 6). Dessa miljöaspekter är:
• befolkning och människors hälsa
• djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt
• mark, jord och vatten
• luft och klimat
• landskap, bebyggelse och kulturmiljö
• hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön samt material, råvaror och energi
• andra delar av miljön.
Karlshamns kommun anser att de positiva miljö- och hållbarhetseffekterna med vindbruk
överträffar de negativa effekterna. De miljöaspekter som påverkas lite negativt av
energisektorn och av sektorn Lagring och utvinning av material är djur- och växtarter,
mark, jord och vatten samt landskap, bebyggelse och kulturmiljö. I övrigt har
planalternativet ingen eller positiv effekt.
En samlad bedömning av miljökonsekvenserna bör göras för respektive havsplaneområde.
Dessutom bör en samlad bedömning göras för respektive havsplaneområde avseende den
totala miljöeffekten för samtliga miljöaspekter. Detta bör även göras för hela havsplanen.
Hållbarhetsbedömning syftar till att analysera planförslagets konsekvenser ur ett
hållbarhetsperspektiv och utgår från de tre dimensionerna ekonomi, ekologi och sociala
aspekter. Resultatet är alltså inte entydigt positivt inom någon av de tre
hållbarhetsaspekterna men totalt sett visar bedömningen av den föreslagna havsplanen i
Östersjön ett övervägande positivt resultat jämfört med nollalternativet då ingen plan
tillämpas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-09
Förslag till Havsplan Östersjön – samrådshandling
Hållbarhetsbedömning, Förslag till Havsplan – Östersjön, samrådshandling
Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Havsplan Östersjön, samrådshandling
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslagtill-havsplaner.html
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Stadsarkitekt Emina Kovacic
Miljöstrateg Jesper Bergman
Planarkitekt Jeanette Conradsson
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§ 155 Kompletterande offentlig medfinansiering efter avslutad likvidering av Leader Blekinge
2018/1304
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla hemställan om offentlig medfinansiering om totalt 86 198 kr
att finansiering sker på kommunstyrelsens konto för landsbygdsutveckling
Sammanfattning
SydostLeader har, 2018-04-02, inkommit med hemställan av offentlig medfinansiering
efter avslutad likvidering av Leader Bleking. Ansökan innehåller två delar.
Den första delen avser medfinansiering för föreberedande ekonomiskt stöd i och med att
SydostLeader startade. Dåvarande Leader Småland Sydost organiserade
förberedelsearbetet och svarade därmed även för hela offentliga medfinansieringen, som
därmed i sin helhet betalades av de i SydostLeader ingående sex Smålandskommunerna.
Leader Blekinge bidrog inte i denna medfinansiering på grund av bristande likviditet. För
Karlshamns del skulle finansieringen i denna del omfatta 29 269 kr.
Den andra delen avser den situation som uppkom då dåvarande Leader Småland Sydost
likviderades och överskottet överfördes till Sydostleader. Det innebär att det nya
Sydostleader fick en extra finansiering från Smålandskommunerna. För att kompensera det
har nu hemställts om att Blekingekommunerna ska göra motsvarande överföring, vilken
för Karlshamns del omfattar 56 929 kr.
Blekingekommunerna har gemensamt diskuterat frågan och kommit fram till att det är
rimligt att bifalla Sydostleaders hemställan. För Karlshamns del innebär det 86 198 kr
vilket finansieras över kommunstyrelsens konto för landsbygdsutveckling.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-18
Hemställan om offentlig medfinansiering
Kommunskrivelse avseende kompletterande offentlig medfinansiering från Blekinge
Beslutet skickas till
SydostLeader
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerberg
Ekonom Susanne Andersen
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§ 156 Motion om solceller - Anders Englesson (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP)
2018/806
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Sammanfattning
Anders Englesson (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP) har i motion, inkommen 201802-21, föreslagit kommunfullmäktige besluta:
att kommunfullmäktige förstärker arbetet för att bli en fossilfri kommun genom att ge
tekniska nämnden i uppdrag att inventera vilka kommunala byggnader som är lämpliga att
installera solceller på samt att ta fram en plan för att installera solceller på dessa byggnader
att kommunfullmäktige uppmanar de kommunala bolagen att göra detsamma
Motionärerna anför att solceller har blivit en viktig beståndsdel i den omställning till en
hållbar livsstil som klimatförändringen kräver av mänskligheten samtidigt som det krävs
betydligt större utbyggnad av hållbara alternativ för att fasa ut ohållbara energikällor.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-15
Motion om solceller 2018
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Helägda kommunala bolag
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§ 157 Resultatrapport kommunstyrelsen januari - april 2018 2018/1882
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa resultatrapport per 2018-04-30
Sammanfattning
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat resultatrapporter per
2018-04-30 som sammanställts till resultatrapport för kommunstyrelsen.
I resultatrapporten redovisas bedömning av kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning
av drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk
analys.
Den ekonomiska uppföljningen visar på ett beräknat överskott på 1,3 mnkr på helår. För
kommunstyrelsens investeringar beräknas också ett överskott på 1,3 mnkr på helår
Beslutsunderlag
Verksamhetscontroller Anette Ericsons tjänsteskrivelse, 2018-05-15
Resultatrapport januari - april 2018
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Chefer, kommunledningsförvaltningen
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§ 158 Resultatrapporter per april 2018 2018/2033
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
att uppdra kommunstyrelsen att noga följa den ekonomiska utvecklingen och vidta
åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet med budget
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att nämnderna, utöver ordinarie ekonomisk uppföljning, ska inkomma till
kommunstyrelsen med ekonomisk uppföljning per juli, augusti, september och oktober
innehållande analys och redovisning av åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet
med budget
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat resultatrapporter per 2018-04-30 som sammanställts och
redovisas till kommunfullmäktige.
I resultatrapporterna redovisas nämndernas bedömning av ekonomiska uppföljning av
drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk
analys.
Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på plus 11,6
mnkr vilket är 21,2 mnkr sämre än budget. I det prognosticerade helårsresultatet ingår
VA:s resultat med +2,5 mnkr.
I helårsprognosen ingår planerade och genomförda effektiviseringar med 38 mnkr och
minskade sjukkostnader med 2 mnkr.
Då det förväntade helårsresultatet är 21 mnkr lägre än budgeterat ska nämnderna
inkomma till kommunstyrelsen med ekonomisk uppföljning innehållande analys och
redovisning av åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet med budget.
Valnämnden, överförmyndarnämnden, byggnadsnämnden och revisorerna undantas
rapporteringen.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-05-25
Sammanställd ekonomisk redovisning
Månadsrapportering
Resultatrapport Tekniska nämnden
Resultatrapport Nämnden för arbete och välfärd
Resultatrapport Omsorgsnämnden

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-06-05

Resultatrapport Byggnadsnämnden
Resultatrapport BUS-nämnden
Resultatrapport Gymnasienämnden
Resultatrapport Kulturnämnden
Resultatrapport Kommunstyrelsen
Resultatrapport Fritidsnämnden
Resultatrapport Stadsvapnet i Karlshamn AB
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommundirektör Daniel Wäppling
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Förvaltningschefer
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§ 159 Finansrapport per 2018-04-30 2018/2044
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Finansrapport per 2018-04-30 har upprättats vari framgår att kommunens låneskuld
uppgår till 185 miljoner kronor. Genomsnittsräntan uppgår till 1,7 procent och andelen
bundna lån uppgår till 70 procent.
Beslutsunderlag
Finansrapport per 2018-04-30
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Redovisningsekonom Mats Sellfrid
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§ 160 Omdisponering av investeringsmedel, Rörmokaren 2 2016/1581
Kommunstyrelsens beslut
att flytta 1 095 tkr av investeringsmedlen i projekt 1134 från 2019 till 2018
att finansiera flytten genom att omfördela del av de medel som är budgeterade för projekt
1187 Restaurang Östralycke för 2018 då dessa ej kommer att användas under 2018 utan
behövs 2019
Sammanfattning
Entreprenadupphandlingen för genomförandet av ombyggnationen i fastigheten
Rörmokaren 2 är klar och avtal kommer att tecknas. Alla beslut är tagna och
extrafinansiering är beslutad av Kommunfullmäktige. Målet är att projektet ska vara klart
under 2018 och därför krävs de budgeterade medlen innevarande år. Rivningen av
fastigheten Pilen kommer ej att ske under 2018 varpå 2 000 tkr av investeringen ska
kvarstå för 2018. Finansieringen av detta föreslås ske genom att omfördela budgeten för
projekt 1187 restaurang Östralycke då 4 000 tkr av detta projekt ej beräknas användas
2018 utan skall flyttas till 2019.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-09 att extrafinansiera projekt 1134 samt att
finansiera detta via upplåning. Vidare har kommunstyrelsen beslutat att bevilja tecknande
av entreprenadavtal samt gett rivningstillstånd för fastigheten Pilen.
Med anledning av ovanstående krävs att samtliga medel för ombyggnationen finns
tillgängliga under 2018, undantaget är rivningskostnaden då rivningen beräknas ske 2019.
Rivningen beräknas kosta 2 000 tkr vilket gör att 1 095 tkr behöver flyttas från 2019 års
budget till 2018.
Förslag på finansiering av medel 2018 är att omfördela medlen i projekt 1187 Restaurang
Östralycke. Totalt har detta projekt en budget för 2018 om 8 307 tkr. Beräknade kostnader
för 2018 är 4 307 tkr varpå resterande summa skall flyttas till 2019.
Beslutsunderlag
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, 2018-05-28
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonom Susanne Andersen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Förvaltningschef Thomas Svensson
Fastighetschef Magnus Persson
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson,
Tekniska nämnden
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§ 161 Bidrag till Ung Företagsamhet 2018 2018/1622
Kommunstyrelsens beslut
att medfinansiera Ung Företagsamhet med 4kr/invånare (baserat på 32200 invånare per
den sista dec 2017) totalt 128 800 kronor. Medfinansieringen gäller för under perioden
2018-01-01 – 2018-12-31
att UF årligen redovisar det gångna årets verksamhet i kommunstyrelsen
att UF kvartalsvis redovisar sin verksamhet till Näringslivsenheten
att medfinansieringen utbetalas efter att faktura inkommit till Näringslivsenheten
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 Företagsamhet
Årsredovisning 2017
Årsberättelse 2017
Beslutet skickas till
Näringslivschef Mathias Wijk
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonom Susanne Andersen
Ung Företagsamhet
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§ 162 Antagande av Avfallsplan 2016/991
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avfallsplanen
Sammanfattning
Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalkens ska varje kommun ha en gällande avfallsplan. Innehållet i
planen regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om innehåll i en kommunal
avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om
avfallshantering renhållningsordning för kommunen.
Enligt 80 § avfallsförordningen (2011:927) ska uppgifterna i en avfallsplan ses över minst
vart fjärde år och uppdateras vid behov.
Arbetet med att ta fram avfallsplanen påbörjades under sommaren 2017 och fortsätter tills
antagandet i kommunfullmäktige. En arbetsgrupp med representanter från Karlshamns,
Olofströms och Sölvesborgs kommun, från VMAB samt en projektledare har arbetat med
att ta fram avfallsplanen. Till sin hjälp har arbetsgruppen haft en styrgrupp som har bestått
av VMAB:s VD samt de tre kommunernas kommunchefer.
En remissversion (daterad 2018-01-18) av avfallsplanen har varit utställd i samtliga tre
kommuner. I Karlshamn var den utställd på Stadsbiblioteket, i Rådhuset samt på
kommunens hemsida under perioden 19 mars till 16 april. Inga synpunkter inkom under
utställningarna.
Syftet med avfallsplanen är att långsiktigt styra avfallshanteringen i de tre kommunerna
mot att bidra till ett hållbart samhälle.
Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor och beskriver hur
kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg tillsammans genom det samägda
avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB) ska arbeta med avfallshantering fram till år
2025. Eftersom inga synpunkter inkom så har den slutliga versionen av avfallsplanen inte
ändrats jämfört med remissversionen avseende innehåll. Två bilagor (bilaga 8,
samrådsredogörelse och bilaga 9, sammanställning till länsstyrelsen) har tillkommit och
bilaga 2 Nedlagda deponier har uppdaterats vad gäller Karlshamns kommun.
Kommunernas avfallsstrategi är långsiktig och strävar efter att nå högre upp i
avfallshierarkin. Avfallsplanen skapar förutsättningar för samarbete inom och mellan
kommunerna genom ett gemensamt målarbete och åtgärder. Genom avfallsplanen får
ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över avfallshanteringen och möjlighet att
påverka utvecklingen i en hållbar riktning.
Fyra övergripande mål har tagits fram och dessa visar tillsammans riktningen i vilken
kommunerna vill att avfallsarbetet ska gå.
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De fyra övergripande målen är:





Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor
Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och
förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin
Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial
Minskad nedskräpning

För att uppnå de övergripande målen har delmål och aktiviteter tagits fram.
Målen har gjorts SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta) för att
underlätta uppföljning samt det blir tydligare vad som har gjorts och vad som behöver
göras.
Den tidigare avfallsplanen, nuläget i kommunerna och miljömål har legat till grund för att
ta fram mål i avfallsplanen.
Under perioden med av den förra avfallsplanen (gällande 2009–2016) skedde stora
förändringar med avfallshanteringen i kommunerna. Dels infördes fastighetsnära
insamling av hushållsavfall, förpackningar och tidningar för villahushåll, och dels byggdes
Skandinaviens första biogasanläggning med torrötningsteknik. Tidigare lades mycket vikt
vid enbart sortering, men nu har fokus även flyttats till att nå högre upp i avfallshierarkin
och så långt möjligt förebygga att avfallet uppkommer.
Nuläget i kommunen visar att de tre kommunerna ligger i nivå med resten av Sveriges
kommuner avseende avfallsmängder och sorteringsgrad. En kundnöjdhetsmätning som
gjordes 2017 visar att kommuninvånarna generellt är mycket nöjda med
avfallshanteringen i kommunerna. Dock går det alltid att bli bättre och fortsatt strävan
efter att ligga i framkant behövs för att även fortsättningsvis ha nöjda och engagerade
kommuninvånare.
Beslutsunderlag
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-25
Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner – från avfall till resurs,
2018-05-16
Beslutet skickas till
Susanna Strandberg, VD VMAB
Johan Ekelund, Insamlingsansvarig VMAB
Daniel Wäppling, kommunchef
Jesper Bergman, miljöstrateg
Författningssamlingen
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§ 163 Information Strandstädning 2018/1888
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet
Sammanfattning
2017 genomfördes strandstädningar vid Strandpromenaden (Väggaviken), Stärnö-Boön
och Tärnö. Totalt insamlades cirka 800 kg skräp. Karlshamns kommun ansökte om medel
för fortsatt strandstädning 2018 genom Naturvårdsverkets LONA stöd. Platserna för
strandstädning är Stärnö/Boön, Kastellet/Frisholmen, Drösebo och Kofsa.
Vi har blivit beviljade medel från Naturvårdsverket med 360 000 kronor för
genomförandet av städningen. Karlshamns kommun medfinansierar med 40 000 kronor
inom ramen för befintliga budgetar.
Beslutet skickas till
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerberg
Ekonom Susanne Andersen
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§ 164 Ansökan om utökad serveringstid, Brooklyn 1664 2017/4181
Kommunstyrelsens beslut
att med stöd av alkohollagens 8 kap. 19 § bevilja B 1664 Karlshamn AB, org.nr. 5565093753, Ågatan 12, 374 36 Karlshamn, tillfälliga ändring i serveringstillstånd avseende
utökad serveringstid till klockan 03.00 den 20/7 och 21/7
Jäv
Anders Englesson (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.
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 20/7 2018 och 21/7 2018 .
I Karlshamns kommuns riktlinjer gällande serveringstillstånd framgår att normal
serveringstid, enligt alkohollagen, är mellan kl. 11.00 och 01.00. I Karlshamns kommun kan
en tillståndshavare dock meddelas senare serveringstid till klockan 02.00 men att det då
krävs en särskild prövning hos Polismyndigheten och Miljöförbundet Blekinge Väst.
Polismyndigheten framför att utifrån polisens väldokumenterade kunskap om
ordningsläget i Karlshamns centrum, där i stort sett alla brott är krogrelaterade, innebär
ett beviljande av förlängd serveringstid sämre möjligheter att förhindra olägenheter i fråga
om ordning och säkerhet samt en risk för ökade närboendestörningar. Flest våldsbrott i
Karlshamns centrum sker på Ågatan.
Miljöförbundet Blekinge Väst har inget att erinra.
Kommunstyrelsen bifaller ansökan.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-25
Yrkanden
Jan-Åke Berg (S), med instämmande av Magnus Gärdebring (M) och Tor Billing (SD), yrkar
att ansökan ska bifallas.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet
med yrkandet.
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Beslutet skickas till
Brooklyn 1664 AB
Polismyndigheten
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvist
Handläggare Anna Persson
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§ 165 Förslag om nya tillsynsplaner för år 2018 avseende servering av alkohol samt försäljning
av folköl, tobak och receptfria läkemedel 2018/2075
Kommunstyrelsens beslut
att anta förslag till tillsynsplaner rörande servering av alkohol samt försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel för år 2018
Sammanfattning
Enligt Karlshamns kommuns riktlinjer för servering av alkohol samt försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel ska en särskild tillsynsplan upprättas årligen av
kommunens Tillstånds- och tillsynsenhet. Tillsynsplanen ska innehålla uppgifter om antal
tillsynsbesök, inriktning och uppföljning. Planen ska förankras och samordnas med
berörda myndigheter.
Bifogade förslag till tillsynsplaner rörande servering av alkohol samt försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel för år 2018 har tagits fram av kommunens
alkoholhandläggare. Planen har redovisats för kommunpolisen.
Tillsynsplanerna kommer vid årsskiftet att återrapporteras till kommunstyrelsen för att
delges uppgifter om utfört tillsynsarbete.
Beslutsunderlag
Handläggare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Förslag till tillsynsplan för alkoholservering år 2018
Förslag till tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel år 2018
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Blekinge län
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvist
Kommunpolis Kikki Dyrvold
Handläggare Anna Persson
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§ 166 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av byggnadsarbeten 2018/645
Kommunstyrelsens beslut
att anta leverantörer enligt följande rangordning

att uppdra åt kommundirektör Daniel Wäppling att teckna avtal
Sammanfattning
Kommunen har tillsammans med Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB och
Karlshamnsfastigheter AB genomfört en upphandling av byggnadsarbeten som avser
löpande behov av underhålls- och ändringsarbeten men även om-, till- och nybyggnation
kan förekomma. Upphandlingen annonserades med ett öppet förfarande enligt Lagen om
offentlig upphandling (2016:1145) . Upphandlingen ska resultera i ett rangordnat
ramavtal, 1-3 i enlighet med upphandlingsdokumenten.
Beslutsunderlag
Upphandlare Rebecka Einarssons tjänsteskrivelse, 2018-05-28
Tilldelningsbeslut avseende upphandling av byggnadsarbeten
Beslutet skickas till
Upphandlare Rebecka Einarsson
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 167 Nybyggnation av LSS-bostad, Asarum 3:2 2018/1881
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 4 400 tkr år 2018 och 7 000 tkr år 2019 i investeringsbudgeten och att
finansiering sker genom ökad upplåning
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att ge startbesked för förprojektering, under förutsättning att beställningsbekräftelse
inkommer ifrån nämnden för arbete och välfärd och att finansiering beviljas av
kommunfullmäktige
att delegera till arbetsutskottet att teckna fas2 i partneringupphandling, under
förutsättning att beställningsbekräftelse inkommit ifrån nämnden för arbete och välfärd
att bemyndiga ombud att i övrigt teckna erforderliga handlingar för projektets
genomförande
Sammanfattning
Tillstånden för tillfälliga paviljonger för LSS-boende vid Östralycke håller på att gå ut.
Därför behöver man titta på en annan lösning. Att flytta paviljongerna till ett nytt läge
skulle under en femårsperiod kosta ca 8 miljoner. Detta är en kostnad som man bör
jämföra med att bygga en nybyggnad för samma verksamhet vilket skulle kosta 11,4
miljoner.
Kommunen äger mark som lämpar sig för denna byggnation norr om Iglavägen strax
sydost om Sandvägen i Asarum. Marken är planlagd för allmänt ändamål vilket gör att man
omgående kan påbörja projektering och bygglovsansökan. Mest kostnadseffektivt är LSSboenden med 6 lägenheter varpå man bör välja denna storlek. Detta är också vad som
lämpar sig på den utvalda tomten.
Projektet är inkluderat i den partnerupphandling som projektkontoret har ute på
förfrågan.
Projektplan - mål
Målet med projektet är att säkra upp behovet av LSS-boenden inom Karlshamns Kommun.
Att bygga för framtiden är en viktig del för att säkra kommunens ekonomi. LSS-boenden
behöver vi ha under överskådlig framtid och det är därför lämpligt att bygga permanenta
lösningar.
Projektplan - tid genomförande
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LSS-boendet behöver byggas omgående så att det kan ersätta de paviljonger som idag finns
vid Östralycke. Det är därför viktigt att prioritera projektet.
Start
2018-07-01

Stopp
2019-09-30

Projektplan - planerade leveranser
Milstolpeplan
Upphandling(Med i partneringupphandling)
Projektering
Genomförande
Överlämning

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

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

10 000 tkr
200 tkr
600 tkr

Personal kostnader
Övriga kostnader

200 tkr
400 tkr

Summa kostnader

11 400 tkr

Projektplan - projektorganisation
Projektgrupp
Styrgrupp
Referensgrupp

Förvaltningen för arbete och välfärd, projektledare
och ombud
KSAU
Förvaltningen för arbete och välfärd och
projektledare

Projektledare
Anna Blissing
Ombud
Fastighetschef, ersättare samhällsbyggnadschef
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-05-16
Investeringskalkyl avseende LSS-bostad, Asarum 3:2
Kompletterande investeringskalkyl från förvaltningen för arbete och välfärd
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Yrkande
Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet
med detsamma.
Beslutet skickas till
Projektledare William Lavesson
Projektledare Anna Blissing
Ekonom Kent Wahnström
Ekonom Faruk Saric
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§ 168 Yttrande över detaljplan för Hasseln 2 m.fl. (Österport) 2018/1897
Kommunstyrelsens beslut
att uppmana byggnadsnämnden att belysa möjligheterna att hela det markerade området
ska markeras med betäckningen B C D.
att därutöver inte ha något att erinra mot förslaget
Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Hasseln 2 mfl (Österport), har tagits fram. Under
tiden 14 maj till och med den 4 juni 2018 ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av befintliga verksamheter samt
för nya bostäder inom området. Genom att medge användningen centrum, bostäder och
vård skapas förutsättningar för en funktionsblandad bebyggelse och en god levnads- och
boendemiljö.
Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan och därför har ingen
miljökonsekvensbeskrivning gjorts.
Bakgrund
En ansökan om planändring inkom från en privat fastighetsägare 2015-12-16.
Verksamheterna i planområdets norra del, Colorama och Coop, har båda en positiv tillväxt
och är i behov av utveckling. Vidare vill man pröva möjligheten att få bygga flerbostadshus
i planområdets södra delar. För att en utveckling av befintliga verksamheter och
nybyggnation av bostäder ska kunna ske krävs att idag gällande planer ersätts av en ny
detaljplan.
Yttrande
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på förslaget då det ger möjligheter att tillvarata
och utveckla Österport samt möjliggör för ytterligare bostadsbebyggelse inom området.
Förslaget ligger i linje med översiktsplanens intentioner. Kommunstyrelsen önskar att
byggnadsnämnden ska belysa möjligheterna att hela det markerade området ska markeras
med betäckningen B C D.
Kommunstyrelsen har därutöver inget att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
Projektledare Fredrik Eks tjänsteskrivelse, 2018-05-30
Samrådshandlingar Hasseln 2
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar att kommunstyrelsen ska uppmana byggnadsnämnden att
belysa möjligheterna att hela det markerade området ska markeras med betäckningen B C
D.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med detsamma.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-06-05
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§ 169 Handlingar för kännedom juni 2018 2018/460
Kommunstyrelsens beslut
att handlingarna tas upp till kommunstyrelsens nästa sammanträde
Sammanfattning
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 2 maj–25 maj 2018 redovisas:
Ärendenr §

Datum

Ärende

2018/574

25/18

2018-05-03

Tekniska nämndens svar ang
förstudie lokalförsörjnings-processen

2018/536

26/18

2018-05-03

Tekniska nämndens svar ang
kommunens fastighetsunderhåll

Beslutet skickas till
Förvaltningsassistent Rosita Wendell
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§ 170 Redovisning av delegationsbeslut juni 2018 2018/475
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen
2018-05-08, § 114. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 2 maj 2018–25 maj 2018.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut
Yrkande
Anders Englesson (MP) yrkar att samtliga delegationsbeslut i sin helhet ska delges
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Anders Englessons yrkande
och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med förslaget i handlingarna.
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§ 171 Beslutsuppföljning maj 2018 2018/218
Kommunstyrelsens beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Beslutsuppföljning föreligger som innehåller åtta ärenden för uppföljning. Tre ärenden
flyttas fram till oktober 2018.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-14
Beslutsuppföljning maj 2018
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§ 172 Remiss - Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper
2018/1386
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna yttrandet och tillställa Miljö- och energidepartementet detsamma
Sammanfattning
Producentansvaren för förpackningar och returpapper behöver ses över för att bättre
tillgodose medborgarnas behov av en lättillgänglig insamling och för att andelen avfall som
materialåtervinns ska öka. Det finns flera problem med tillämpningen av bestämmelserna
om producentansvar för förpackningar och returpapper. Problemen handlar bland annat
om en oklar fördelning av ansvar, oklara krav på servicenivå för insamling av
förpackningsavfall och returpapper, bristfällig statistik till följd av oklara
rapporteringsskyldigheter, nedskräpningsproblem, att vissa hushåll betalar för insamling
och behandling av förpackningsavfall två gånger, samt om otillräcklig utsortering av
förpackningsavfall från annat avfall.
I promemorian föreslås olika ändringar i syfte att förtydliga producentansvaret för
förpackningar respektive returpapper. Att förtydliga vad som krävs för att ett
insamlingssystem ska vara lämpligt, särskilt avseende servicegrad betonas. Vidare ska ett
insamlingssystem tillhandahålla insamlingsplatser för den del av hushållens
förpackningsavfall som inte ska samlas in från bostadsfastigheterna. Dessa
insamlingsplatser ska vara lättillgängliga för dem som vill lämna ifrån sig
förpackningsavfallet.
De tillståndspliktiga insamlingssystemen ska dessutom ha insamlingsplatser för
förpackningsavfall i utemiljöer där många människor vistas, till exempel på välbesökta
badplatser och i parker. För att renodla producentansvaret får kommunerna endast samla
in förpackningsavfall respektive returpapper om de har avtal med ett tillståndspliktigt
insamlingssystem.
Avsikten är även att komplettera förordningarna med bestämmelser om straff,
miljösanktionsavgifter och avgifter för prövning och tillsyn.
Sammanfattning av kommunens synpunkter
Vad som är en tillräcklig servicegrad måste tydliggöras. Om det inte är möjligt att
tydliggöra mer i förordning så bör servicegraden fastställas i tillståndsvillkoren för
insamlingssystemet. Kommunen måste få en betydande möjlighet att påverka
servicegraden. Kommunen ansvarar för att ta fram avfallsplanen. Den kommunala
avfallsplanen ska fungera som ett styrdokument i bedömningen över vilka som är de
effektivaste sätten att öka insamlingsgraden av förpackningsmaterial.
Förslaget innebär att insamlingssystemen och kommunerna kommer att ha ett delat
informationsansvar om sorterings- och förebyggandefrågor m.m. Kommunen anser att
gränsdragningen mellan producenterna och kommunernas ansvar behöver förtydligas.
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Kommunen ser en risk att insamlingssystemen anser att de inte får tillgång till lämplig
mark och därför inte kan erbjuda tillräcklig servicegrad. Lämpliga platser för
fastighetsnära insamling måste lösas genom en överenskommelse mellan
kommunen/markägaren och de tillståndspliktiga insamlingssystemen. Detta gäller även
insamlingsplatser för förpackningsavfall i utemiljöer där många människor vistas, till
exempel på välbesökta badplatser och i parker. Det är kommunerna/markägaren som
hanterar markupplåtelser.
Kommuner bör även i fortsättningen ha möjlighet att bedriva egen insamling och inte
endast genom avtal med ett tillståndspliktigt insamlingssystem.
Kommuner som har gjort investeringar och drivit utvecklingen mot återvinningsmål och
miljökvalitetsmål måste få ersättning för dessa investeringar.
Ombyggnationer av det befintliga kommunala fastighetsbeståndet som är direkt kopplade
till producenternas val av insamlingsmetod måste också bekostas av producenterna.
Källsorteringskravet gällande förpackningar och returpapper finns redan idag för
konsumenterna, dock inte alltid allmänt känt. Kommunen tolkar förslaget som att
utsorteringskravet nu pekar på ett tydligare ansvar även för producenterna. Kommunen
ser en risk med att de förändringar som föreslås inte ger tillräckliga möjligheter att bedriva
effektiv tillsyn. Därmed kan onödigt avfall uppkomma.
Kommunerna har kunskap om de lokala förutsättningarna som är viktiga för att ett
insamlingssystem ska fungera. Det är därför av viktigt att kommunerna i samråds- och
tillståndsprocessen får möjlighet att delta och att kommunernas synpunkter beaktas i de
slutliga tillstånden. Kommunen bör även ges möjlighet att delta vid samråden i rollen som
fastighetsägare för allmännyttan. För insamling av förpackningar i utemiljön är det också
viktigt att insamlingskärlens utformning bestäms i samråd med kommunerna så att dessa
anpassas efter stadsrummens övriga gestaltning och arkitektur.
Insamlingssystemens ansvar för nedskräpning från förpackningar och tidningar måste
klargöras.
Kommunen kommer sannolikt att få hantera klagomål från invånare relaterade till
insamlingsplatser som inte sköts tillfredsställande av återvinningssystemen. För detta
merarbete måste det finnas möjligheter att få ersättning via tillsynsavgifter.
Kommunen bör ha rätt att ta ut en miljösanktionsavgift om de tillståndspliktiga
insamlingssystemen inte lever upp till önskad servicegrad.
Avslutningsvis vill kommunen att förslaget tar i beaktande den framtida utvecklingen. Vem
ska driva och finansiera dessa utvecklingsprojekt i kommunen? För att skapa incitament
till bättre och effektivare lösningar bör kommun, tillståndspliktigt insamlingssystem,
producenter och underentreprenörer kunna påverka och erhålla vinster i alla de tre
hållbarhetsperspektiven.
Beslutsunderlag
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-31
Yttrande
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PM Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper
Beslutet skickas till
m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till charlotta.broman@regeringskansliet.se
och linn.akesson@regeringskansliet.se (Ange diarienummer M2018/00852/R och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.)
Susanna Strandberg, VMAB
Johanna Randsalu, Miljöförbundet Blekinge Väst
Eva Håkansson, Karlshamnsbostäder AB
Jesper Bergman, miljöstrateg
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§ 173 Bidrag till samlingslokaler 2018/1051
Kommunstyrelsens beslut
att fördela stöd till samlingslokaler i enlighet med förslaget
att budgetunderskottet finansieras med 230 tkr av kommunstyrelsens anslag till
förfogande
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar årligen om stöd till samlingslokaler. Kriteriet för att beviljas
stöd är att samlingslokalen även kan hyras av andra än föreningens egna medlemmar.
Föreningarna ansöker om stöd till samlingslokalen för att kunna underhålla lokalen.
Föreningarna bilägger verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt
verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret som underlag för bedömningen av
förslag till stödet.
Årets anslag är 850 tkr. Av detta har utbetalts 240 tkr till Stiftelsen Skottsbergska gården
(KS § 306, 171212).
Förslaget innebär att budgeten kommer att överskridas med 230 tkr.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-31
Sammanställning över ansökta och fördelade bidrag 2018
Beslutet skickas till
T.f. ekonomichef Daniel Wäppling
Ekonom Kent Wahnström
Ekonom Susanne Andersson
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 174 Begäran om igångsättningsbeslut samt flytt av investeringsmedel för Möllegårdens
skolas kök 2018/1675
Kommunstyrelsens beslut
att bevilja igångsättning av projekt 1148 Möllegårdens skola kök
att medge flytt av 633 tkr av investeringsmedel i projekt 1148 Möllegårdens skola kök från
2019 till 2018
att finansiering av flytten av investeringsmedel sker via omfördelning av
investeringsmedlen i projekt 1187 Restaurang Östralycke där viss del av
investeringsbudgeten skall flyttas till 2019
Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-05-23 § 101, begärt igångsättningsbeslut hos
kommunstyrelsen samt vissa justeringar i investeringsbudgeten. För justeringarna i
investeringsbudgeten har beslut begärts hos kommunfullmäktige. Bedömningen görs att
kommunstyrelsen i enlighet med investeringspolicyn har mandat att besluta om nämnda
justeringar, varför ärendet kan stanna i kommunstyrelsen.
Möllegårdens skolas kök är i behov av renovering. Tanken har varit att projektera för
denna renovering 2019 och genomföra den 2020. Men nu pågår projektet 1149 Samordnad
varudistribution med tillbyggnad av vagnhall och flytt av lastkaj på Möllegården. Detta är
ett steg i projektet kring samlastningscentral som drivs med två andra kommuner i
Blekinge.
Ombyggnaden kommer att påverka köket till viss del varpå det är mest fördelaktigt att
projektera lastkajen och vagnhallen samtidigt som kökets renovering. Om detta inte görs är
risken överhängande att projekt 1148 kommer att fördyras.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-06-01
Protokollsutdrag TN § 101/2018 Begäran om igångsättningsbeslut samt flytt av
investeringsmedel för projekt 1148 Möllegårdens skola kök
Begäran om igångsättningsbeslut samt flytt av investeringsmedel för projekt 1148
Möllegårdens skola kök
Beslutet skickas till
Ekonom Susanne Andersen
Ekonom Kent Wahnström
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef Christina Svensson
Fastighetschef Magnus Persson
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson
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§ 175 Finansiering av VA-utbyggnad i Granefors 2015/3810
Kommunstyrelsens beslut
att omfördela 2,4 mnkr från konto 1520 Åtgärder dricksvatten, 3 mnkr från konto 1530
Åtgärder avlopp och 0,6 mnkr från konto 1550 Nytt VA-verk Långasjön till projekt VAutbyggnad i Granefors
att 6 mnkr för utbyggnaden läggs in i investeringsbudgeten för 2019 till projekt VAutbyggnad i Granefors.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har, 2018-05-23 § 107, beslutat omfördela investeringsmedel för att
finansiera VA-utbyggnaden i Granefors. Av misstag togs utbyggnaden inte med i
investeringsbudgeten för 2018. Utbyggnaden beräknas kosta 12 mnkr varav 6 mnkr under
2018 och 6 mnkr under 2019.
6 mnkr under 2018 tas från innevarande budget dels från åtgärder inom dricksvatten och
avlopp. Delar inom projekt för nytt vattenverk beräknas inte landa på den budget som nu
ligger utan medel kommer även kunna omfördelas härifrån.
Därmed hanteras 6 mnkr för utbyggnad av Granefors under 2018 inom innevarande
investeringsbudget. 6 mnkr för utbyggnaden under 2019 har lagts in i
investeringsbudgeten för nästa år.
Eftersom den totala investeringen överstiger 7 mnkr är tekniska nämnden inte behörig att
göra den beslutade omfördelningen. Därför behöver förevarande beslut fattas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-06-01
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2018-05-23 § 107
Beslutet skickas till
VA-chef Marika Mårtensson
Ekonom Susanne Andersen
Ekonom Ann-Louise Philip
Abonnenthandläggare Liselott Johansson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Tekniska nämnden

