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§ 176 Val av justerare / 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Tommy Strannemalm (SD) att justera protokollet. 
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§ 177 Godkännande av dagordning / 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 178 Information från kommundirektören / 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar: 
 

- Det varma sommarvädret har inneburit bevattningsförbud, höga temperaturer samt 
torka och ökad brandrisk. Kommundirektören redovisar de åtgärder som vidtagits. 

- Kreativum har haft ett lågt besökande beroende på den varma sommaren. 
 
Johan Danielsson, nyanställd digitaliseringsstrateg presenterar sig. 
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§ 179 Information om  Håll Sverige Rent - Miljöstrateg Jesper Bergman / 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöstrateg Jesper Bergman informerar om Håll Sverige rent. Kommunen är sedan mars 
2018 med i stiftelsen Håll Sverige rent som är ett nätverk för kommuner och som syftar till 
att stödja verksamheten och det lokala arbetet mot nedskräpning. 
 
Angående nedskräpningen vid återvinningsstationerna samt miljöstationen i Matviks hamn 
uppdras åt miljöstrategen att ta fram ett förslag till skrivelse till Västblekinge Miljö AB och 
Förpackningsindustrin  
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§ 180 Yttrande angående förslag på förvaltning av gädda inom Blekinge kustområde 
2018/2627 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna yttrandet och översända det till Länsstyrelsen Blekinge län 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har fått möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende. 
 
Kommunen har internt skickat ut den aktuella remissen för synpunkter till Miljöförbundet 
Blekinge Väst (kommunekologen), Näringslivsenheten (landsbygdsutvecklaren) och 
fritidsenheten. 
 
Redogörelse för ärendet 
Mot bakgrund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck 
från både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda inom Blekinges kustområden, så föreslår 
länsstyrelsen förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan. 
Förslaget har förankrats genom en serie dialogmöten under 2017, med representanter från 
Blekinges kustkommuner, yrkesfiskare, fritidsfiskare och företagare inom turismnäringen 
samt med den rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk i Blekinge. 
 
I Karlshamns kommun föreslår länsstyrelsen att två fredningsområden, Byggesviken och 
Edstorpsviken, inrättas där allt fiske är förbjudet under perioden 1 januari-31 maj. 
Dessutom föreslås att fredningstiden för ett befintligt fredningsområde förlängs (från 15 
september-31 december) till 15 september-31 maj. Detta gäller vid Gallåns mynning, vilket 
inrättades till skydd för havsöring. 
 
Totalt i Blekinge föreslås nio fredningsområden och förlängning av åtta befintliga 
fredningsområden samt förbud mot fiske efter gädda och abborre i kustvattenområdet från 
Kalmar län till Torhamns udde under perioden 1 april-31 maj. 
 
Länsstyrelsen föreslår att dessa förvaltningsåtgärder ska gälla fem år, med början 2019 för 
att ge möjlighet till utvärdering varefter omprövning skall ske. 
 
Förvaltningsåtgärderna förväntas leda till minskad fiskeridödlighet och minskad störning 
av kustlekande gädda inför och under lek, vilket förbättrar förutsättningarna för 
framgångsrik rekrytering. Ett välmående gäddbestånd förbättrar förutsättningarna för 
friskare kustområden i Östersjön samt medför möjligheter till rekreation samt potential för 
utveckling av ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och fritidsfiske, aktiviteter som är 
värdefulla för att bevara en levande landsbygd och skärgård. 
 
Kommunens ställningstagande och motivering 
Kommunen är positiv till förslaget om förvaltning av gädda och delar uppfattningen att ett 
välmående gäddbestånd förbättrar förutsättningarna för friskare vatten i Östersjön. Det är 
också nödvändigt för att skapa ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och fritidsfiske, vilket är 
värdefullt för att bevara en levande landsbygd och skärgård.  
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Gäddan och andra kustnära rovfiskar upprätthåller viktiga reglerande funktioner i 
födoväven. Rovfisk reglerar förekomsten av småfisk som i sin tur reglerar förekomsten av 
djurplankton och små betare som sin tur reglerar förekomsten av växtplankton och 
trådalgspåväxt. Genom denna så kallade trofiska kaskad kan en ökning av bestånd av gädda 
indirekt leda till att mängden alger minskar. Den så kallade trofiska kaskad kan en ökning 
av bestånd av gädda indirekt leda till att mängden alger minskar. Starka bestånd av rovfisk 
kan således motverka eller mildra övergödningsproblem som uppträder i form av 
algblomningar i grunda havsvikar. 
 
En parallell kan dras med åtgärder som gjorts för att minska problemen i vissa sjöar som 
långt efter att näringstillförseln strypts, fortsätter att visa tecken på övergödning. Detta har 
bland annat kopplats till förändringar i sammansättningen av fiskbestånden. Därför har 
vitfisk och bottenätande fisk selektivt tagits upp och rovfisk gynnats för att få tillbaka ett 
fiskbestånd som mer liknar situationen innan sjöarna blev övergödda. På samma sätt 
menar kommunen att det är bra att gynna rovfisk som t. ex. gädda i Östersjön. 
 
En utvärdering efter fem år kan vara bra, men då gäddhonor uppges bli könsmogna först 
vid 3-5 års ålder så kan tiden vara för kort för att en signifikant ökning av antalet lekande 
gäddor ska märkas. En första utvärdering kan göras efter fem år, eller så kan det finnas skäl 
att synkronisera utvärderingen utifrån vattenförvaltningens cykler på sex år. Efter denna 
första utvärdering är det dock inte säkert att det går att ta ett slutligt beslut om hur 
förvaltningen ska fortsätta. Det bör därför tas fram en lämplig tidpunkt för ytterligare en 
utvärdering efter fem (eller sex) år. 
 
I Blekinge innebär förslaget att ett flertal nya större områden fredas. Mer resurser kommer 
att krävas för tillsynen av de fredade områdena. Tillsyningspersoner bör rekryteras för att 
säkra tillsynen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-08-28 
Yttrande 
Remiss 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerberg 
Fritidskonsulent Sara Widesjö,  
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§ 181 Yttrande angående komplettering - ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet till 
befintlig och utökad livsmedelsproduktion på fastigheten Sockerbruket 20 2018/1040 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna yttrandet och översända det till Miljöprövningsdelegationen 
 
Sammanfattning 
 
Sökande: Gröna Mejeriet Sverige AB (bolaget) 
 
Karlshamns kommun (kommunen) har fått möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende. 
 
Kommunen har internt skickat ut den aktuella remissen för synpunkter till VA-enheten och 
näringslivsenheten. 
 
Redogörelse för ärendet 
Bolaget planerar att utöka produktionskapaciteten från dagens 10 000 ton per år till 75 
000 ton per år. Bolaget bedömer att den planerade verksamheten inte medför annat än 
små och acceptabla miljöeffekter med försumbara miljöeffekter samt att den inte innebär 
några risker av betydelse för människor eller omgivande miljö. 
 
Kommunen ser produktionsökningen som en positiv utveckling för företaget som verkar 
inom en näring som har en kraftig tillväxt och som kommunen gärna ser ökar ytterligare i 
Karlshamn. Livsmedelsindustrin är stark i Karlshamn och genom att utveckla nya grenar 
och produkter inom den näringen så stärker det möjligheterna för tillväxt och skapar nya 
arbetstillfällen. Kommunen anser dock att nedanstående kompletteringar ska göras, för att 
på ett så bra sätt som möjligt hushålla med dricksvattnet samt för att kunna bedöma 
möjligheten att ta emot den ökade volymen processavloppsvatten på Stärnö 
avloppsreningsverk. 
 
Processavloppsvatten 
Bolaget har i ansökan angett att processavloppsvattnet ska avledas till det kommunala 
spillvattennätet via en fettavskiljare.  
Det mottagande avloppsreningsverket på Stärnö har i det befintliga tillståndet bland annat 
krav på inkommande mängder organiskt material (BOD7). Med befintligt tillstånd klarar 
avloppsreningsverket detta krav med viss marginal. När avloppsreningsverket i Mörrum 
läggs ner så kommer detta spillvatten att överföras till Stärnö avloppsreningsverk och då 
kommer ett nytt tillstånd att tas i anspråk. I det nya tillståndet skärps kraven på bland 
annat inkommande halter av BOD7. 
 
Med ledning av ovanstående anser kommunen att bolaget ska beskriva hur 
processavloppsvattnet ska renas innan det släpps på det kommunala spillvattennätet. 
Detta gäller främst avseende fett och organiskt material (BOD7). 
 
Renvatten 
Bolaget anger att mängden renvatten som idag tillgodoses genom kommunalt dricksvatten 
kommer att öka från ca 50 000 m3 till 180 000 m3. Bolaget kommer att recirkulera och 
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återanvända en del av detta vatten, vilket är positivt, men ca 70 000 m3 (överskottsvatten 
från kylsystemet) kommer att avledas till dagvattensystemet, som mynnar i 
hamnbassängen.  
 
 
På grund av klimatförändringar förväntas perioder med långvarig torka bli allt vanligare. 
Samtidigt förväntas behovet av dricksvatten öka, främst beroende på befolkningsökning. 
Detta innebär att hushållning med dricksvattnet måste förbättras avsevärt hos alla som 
använder denna resurs. 
I miljöbalken finns krav på resurshushållning vilka ska beaktas i samband med 
tillståndsgivning, vilket även gäller krav på att en verksamhet ska använda bästa möjliga 
teknik så långt det inte är orimligt.  
 
Med ledning av ovanstående anser kommunen att bolaget ska beskriva alternativ till den 
planerade förbrukningen av dricksvatten i kylsystemet.  
 
Bolaget har ansökt om verkställighetsförordnande vilket, om det beviljas, skulle innebära 
att bolaget kan ta tillståndet i anspråk även om domen inte vunnit laga kraft. Kommunen 
menar att ett verkställighetsförordnande inte kan medges utifrån vad som hittills 
framkommit i ärendet.  
 
Upplysningar 
Endast fastighetsägaren kan samråda med VA-huvudmannen om innehållet i 
avloppsvattnet från fastigheten. VA-huvudmannen avgör sedan vad VA-anläggningen kan 
ta emot. Bolaget är en av hyresgästerna i den aktuella fastigheten Sockerbruket 20 och är 
därför inte VA-abonnent eller juridisk motpart till VA-huvudmannen.  
 
VA-huvudmannen har påbörjat ett arbete för att åstadkomma en ändring av tillståndet för 
Stärnö avloppsreningsverk. Denna process är omfattande och ett ordentligt underlag krävs 
för att få ett tillstånd som håller över tid utifrån bland annat befolkningsökning, fortsatt 
VA-utbyggnad på landsbygden och näringslivsutveckling. Det kommer att ta flera år innan 
ett nytt tillstånd finns på plats. 
 
Fastighetsägaren är välkommen att kontakta VA-enheten om det finns frågor eller 
oklarheter i vattenrelaterade frågor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-08-28 
Yttrande 
551-17288-2018 Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för befintlig och utökad 
livsmedelsproduktion Gröna Mejeriet 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden föreslår vissa justeringar i tjänsteskrivelsen. 
 
Beslutsgång 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2018-09-04 

sid 13 av 51 

 

 
Ordföranden ställer proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
förslaget till yttrande efter justeringar. 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöprövningsdelegationen 
Näringslivsutvecklare Theresia Bergdahl,  
VA-chef Marika Mårtensson 
VA-strateg Linda Holm 
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§ 182 Hållbara Karlshamn 2030 2018/2980 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Hållbara Karlshamn 2030. 
  
att uppdra kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för arbetet med hållbarhet 
 
Sammanfattning 
 
Hållbara Karlshamn 2030 visar kommunens riktning i arbetet med hållbar utveckling. För 
att styra hur detta arbeta ska genomföras behöver riktlinjer tas fram utifrån förevarande 
policy. Hållbara Karlshamn 2030 med riktlinjer ska implementeras i verksamheten. 
 
Idag finns riktlinjer för folkhälsa framtaget för den sociala dimensionen. För den ekologiska 
respektive ekonomiska saknas detta sammanfattande styrdokument. 
 
Riktlinjer för arbetet med hållbarhet ska tas fram. I riktlinjerna ska det framgå vilka 
insatser kommunen prioriterar att genomföra, när insatserna ska genomföras samt hur 
uppföljning och utvärdering ska ske. Ansvaret för arbetet med hållbarhet ska framgå av 
riktlinjerna. 
 
Mätbara mål ska finnas för hållbarhetsarbetet. Lämpliga indikatorer för respektive insats 
tas fram. 
 
I riktlinjerna ska det även framgå hur hållbarhetsperspektivet ska implementeras i 
kommunens verksamheter och beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-08-28 
Hållbara Karlshamn 2030 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar återremiss av förslaget. 
 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till det framtagna förslaget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på det framtagna förslaget mot återremissyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslaget. 
 
Reservationer 
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Anders Englesson (MP) anmäler reservation mot beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Miljöstrateg Jesper Bergman  
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson  
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§ 183 Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 2018/2892 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa mål och budget för 2019, innefattande inriktningsmål samt drift- investering-, 
finansiering-  och resultatbudget, som kommunens Mål och Budget 2019 och flerårsplan 
för 2020 och 2021. 
 
Fastställd resultatnivå är för år  
2019  19 559 tkr 
2020  20 050 tkr  
2021  20 513 tkr   
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år  
2019  250 000 tkr 
2020  250 000 tkr  
2021  250 000 tkr 
 
att nya kommunfullmäktige fastställer densamma i november 2018 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för alla investeringsprojekt överstigande 7 mnkr 
 
att nämnderna ansvarar för egna investeringsprojekt understigande 7 mnkr 
 
att fastställa oförändrad skattesats (innan skatteväxling med landstinget = 22,21 kr) för år 
2019 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta dokument, 
”Mål och budget 2019 och flerårsplan 2020-2021”. 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningsanslag 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera kommunens styrsystem. 
 
Sammanfattning 
 
Koalitionen i Karlshamns kommun (S, L, C) har överlämnat sitt budgetförslag för 2019 med 
plan för 2020 och 2021. 
 
Av övriga partier som inte ingår i koalitionen har Vänsterpartiet, Moderaterna och 
Miljöpartiet överlämnat budgetförslag. 
 
Beslutsunderlag 
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Koalitionens förslag till Mål och budget 2019 (2020-2021) 
MBL-protokoll 
Vänsterpartiets budgetförslag 2019 
Moderaternas budgetförslag 2019 
Miljöpartiets budgetförslag 2019 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer koalitionens budgetförslag mot Vänsterpartiets, Moderaternas och 
Miljöpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med koalitionens 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichefen 
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen 
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§ 184 Ekonomisk månadsuppföljning per juli, kommunstyrelsen 2018 2018/2971 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa månadsrapport per 2018-07-31 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat månadsrapport per  
2018-07-31 som sammanställts till månadsrapport för kommunstyrelsen. 
 
I månadsrapporten 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 5,3 mnkr på helår. För 
kommunstyrelsens investeringar beräknas ett överskott på 27,8 mnkr på helår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonom Susanne Andersens tjänsteskrivelse, 2018-08-27 
Månadsuppföljning drift 
Månadsuppföljning investeringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör 
Chefer kommunledingsförvaltningen 
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen 
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§ 185 Sammanställning av nämndernas ekonomiska månadsuppföljning per juli 2017/1448 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att nämndernas månadsrapporter per 2018-07-31 läggs till handlingarna 
 
att nämnderna uppmanas vidta åtgärder för att hålla budget 2018 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05 att nämnderna, utöver ordinarie ekonomisk 
uppföljning, ska inkomma till kommunstyrelsen med ekonomisk uppföljning per juli, 
augusti (sker i samband med delårsrapport per augusti), september och oktober 
innehållande analys och redovisning av åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet 
med budget.  
 
Valnämnden, överförmyndarnämnden, byggnadsnämnden och revisorerna undantogs från 
rapporteringen. I rapporten har dessa nämnder lagts in med samma ekonomiska resultat 
som efter apriluppföljningen. 
 
Föreliggande ekonomiska rapport per 2018-07-31 bygger på sifferuppgifter och 
bedömningar från nämnder och förvaltningar.  
 
Efter sju månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på plus 5 
mnkr vilket är 28 mnkr sämre än budget för 2018. I det prognosticerade helårsresultatet 
ingår VA:s resultat med +2,5 mnkr.  
I prognosavvikelsen med -28 mnkr ingår att: 
 

- Nämnderna gör bedömningen att de når en avvikelse med -24 mnkr.  
- De budgeterade effektiviseringarna (38,6 mnkr) ska kunna genomföras under året 

medan minskade sjukkostnader beräknas ge en avvikelse på -8 mnkr.  
- Finansförvaltningen bedöms nå en positiv avvikelse med ca 4 mnkr. Obs att ingen 

ny beräkning har gjorts för finansförvaltningen – samma siffror som efter april. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-08-27 
Månadsuppföljningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichefen 
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen 
Samtliga nämnder 
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§ 186 Teknisk justering avseende LSS budget 2018 2017/1448 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna teknisk justering av budget innebärande att 9 579 tkr, avseende LSS, flyttas 
från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd 2018 
 
att ekonomichefen får i uppdrag att verkställa den tekniska justeringen 
 
Sammanfattning 
 
Följande justering behöver göras i befintlig budget 2018 med anledning av förändrad 
organisation. 2017-07-01 flyttades LSS-verksamheten från omsorgsnämnden till nämnden 
för arbete och välfärd. Någon budgetjustering med anledning av organisationsförändringen 
2017 har dock inte skett.  
 
Justeringarna påverkar inte kommunens ekonomiska resultat på totalnivå i kommunen.  
 
Avstämningstidpunkt för det belopp som ska justeras avseende stöd och service är 2016-
12-31 enligt överenskommelse mellan ordförandena i omsorgsnämnden, nämnden för 
arbete och välfärd och kommunstyrelsen.  
 
Enligt redovisningen/ årsredovisningen 2016-12-31 var kostnaden för Stöd och Service 9 
429 tkr. Därutöver föreslås att LSS verksamheten även kompenseras med budgetmedel för 
löneökningen för perioden 2017-01-01—2017-06-30. Kostnaden för löneökning januari-
juni 2017 beräknas till ca 150 tkr för LSS verksamheten. Därför föreslås att det belopp som 
överförs från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd fastställs till 9 579 tkr. 
 
Det är svårt att beräkna och härleda eventuella effektiviseringar och därför föreslås att 
ingen justering görs för detta.  
 
Av sammanställning framgår hur budgetramarna 2018 förändras av ovan redovisade 
tekniska justeringar. 
 
Nämnd Budget 2018 KF 

2017-09-18 § 142 
inklusive 
kompensation för 
löneökningar 
2018, tkr 

Förslag justering, 
tkr 

Ny budget 
enligt 
förslag, tkr 

    
Omsorgsnämnden 467 098 -9 579 457 519 
    
Nämnden för 
arbete och välfärd 

322 125 9 579 331 704 

    
Summa 789 223 0 789 223 
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Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-08-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Omsorgsnämnden 
Nämnden för arbete och välfärd  
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§ 187 Yttrande över förslag till utvidgat strandskydd för Karlshamns kommuns kust och 
skärgård 2014/3580 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att  ta yttrandet som sitt eget. 
 
Sammanfattning 
Med stöd av 7 kap. 14 § andra stycket miljöbalken, MB, föreslår Länsstyrelsen att utvidga 
strandskyddet för 16 områden i Karlshamns kommun i Blekinge län.  
 
Länsstyrelsen har begärt yttrande över förslaget senast den 1 augusti 2018.  Karlshamns 
kommun har begärt och beviljats anstånd till den 15 september 2018. 
Länsstyrelsen har vid två tidigare tillfällen beslutat om utvidgat strandskydd för 
Karlshamns kommuns kust och skärgård. Båda gångerna har beslutet upphävts av formella 
skäl av Regeringen, senast den 12 april 2018 och ärendet lämnades åter till Länsstyrelsen 
för ny behandling. 
 
Karlshamns kommun har tidigare i ärendet yttrat sig och även, efter att besluten tagits, 
överklagat detsamma. De områden som överklagades var område 8. Lindeborgssjön med 
Bjälkudden samt 13. Köpegårda udde.    
 
Då några år förflutit sedan ärendet senast låg på kommunens bord vill vi återigen 
understryka vikten av att Länsstyrelsen tar Karlshamns kommuns översiktsplan, 
Karlshamn 2030, i beaktande.   
 
Nyttan med strandskydd är uppenbar och det är av stor vikt för Karlshamns kommun att 
ha en tillgänglig kust och skärgård som alla människor har möjlighet att njuta och ta del av. 
Men kommunen vill påtala att det är av yttersta vikt att se till de lokala förutsättningarna 
på platsen och inte lägga ut ett generellt utökat strandskydd. Kommunen anser att det 
måste finnas starka skäl och väl underbyggda motiv för att utvidga strandskyddet till 300 
meter och vill uppmana Länsstyrelsen att se över de föreslagna områdena mot bakgrund av 
kommunens yttrande. 
 
Avslutningsvis vill vi även trycka på vikten av att förslaget utformas med hänsyn till 
befintlig bebyggelse och även verksamheter belägna mellan 100-300 meter från 
strandlinjen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-27 
Länsstyrelsens förslag om utvidgat strandskydd i Karlshamns kommuns kust- och 
skärgård, 2018-05-15, med bilaga 
Överklagan av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 
 
Gertrud Ivarsson (C) lämnar ett tilläggsyrkande med ytterligare synpunkter. 
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Anders Englesson (MP) yrkar att undantag från strandskyddet inte ska begäras för några 
områden. 
 
Ordföranden yrkar bifall till förslaget till yttrande med det av Gertrud Ivarsson lämnade 
tilläggsyrkandet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer först förslaget till yttrande mot Anders Englessons yrkande och finner 
att kommunstyrelsen har beslutat bifalla förslaget till yttrande. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 
tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifallit detta. 
 
Reservationer 
 
Anders Englesson (MP) anmäler reservation. 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Blekinge Län 
Byggnadsnämnden 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 188 Remiss - Analogt slutarkiv 2018/2316 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet som svar till Sydarkivera 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Sydarkivera har remitterat medlemskommunerna en rapport om 
eventuellt anläggande av ett gemensamt analogt slutarkiv. I rapporten framgår att ett antal 
kommuner anmält intresse för att överföra sina pappershandlingar till Sydarkivera och 
därigenom skapa en sammanhållen arkivmyndighet.  
 
Två för Karlshamn aktuella frågor ställs i remissen, vilka besvaras nedan.  
 

1. Hur ser ni på att Sydarkivera utökar sin verksamhet genom att bilda ett analogt 
arkivcentrum för intresserade kommuner? 

 
Karlshamns kommun har inget att invända mot att Sydarkivera utökar sin verksamhet. En 
större verksamhet skapar på sikt bättre förutsättningar för en stabil verksamhet men också 
för verksamhetsutveckling. Det är också positivt för de kommuner som har problem med 
befintlig analog arkivorganisation att Sydarkivera kan erbjuda en gemensam lösning.  
 

2. Är ni intresserade av att leverera 2021 till arkivcentrumet? 
 
Karlshamns kommun är för närvarande inte intresserad av att leverera vårt pappersarkiv 
till ett gemensamt arkiv. Vår befintliga arkivorganisation fungerar och närheten till arkivet 
är av stort värde. På sikt kan dock en leverans komma i fråga, då materialet kan komma att 
behöva digitaliseras för att underlätta sökbarhet och snabb leverans av arkivhandlingar. 
Sådana insatser kan med fördel utföras i en större organisation vilket kan skapa ökad 
effektivitet och kvalitet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-08-07 
Remiss – Analoga slutarkiv 
Rapport – Analoga slutarkiv 
 
Beslutet skickas till 
 
Sydarkivera 
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§ 189 Svar ang begäran om förtydligande av nämnderna ansvar gällande förebyggande arbete 
mot mutor m m 2018/518 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att överlämna svaret till revisorerna. 
 
Sammanfattning 
 
Revisionen har i skrivelse 2018-06-10 begärt svar från Kommunstyrelsen om vilket ansvar 
nämnderna har för förebyggande arbete mot mutor och oegentligheter samt om det är så 
att det inte är angelägenhet för nämnderna att bedöma risker kopplade till detta. 
Undertecknad har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till svar. 
 
Karlshamns organisation är uppbyggd med kommunstyrelsen som personalmyndighet och 
förvaltningsorganisationen följer inte nämndsindelningen vilket innebär att nämnderna 
inte har någon specifik organisation eller personal knuten till sig. 
 
Beslutade policydokument gäller övergripande varför den omfattar både politisk 
organisation och förvaltningsorganisation. 
 
I det fall en anställd bryter mot gällande riktlinjer hanteras det i 
förvaltningsorganisationen och eventuella arbetsrättsliga åtgärder hanteras av 
kommunstyrelsen eller på delegation av denna. 
 
När det gäller förtroendevalda så ska detta hanteras via kommunkansliet som föreslår 
åtgärder och också kan lyfta frågan med berörd gruppledare. 
 
Sammanfattningsvis ser Kommunstyrelsen att samtliga nämnder har ett ansvar att följa 
gällande gemensamma regelverk. Det finns en möjlighet för enskilda nämnder att utöver 
övergripande kontrollfunktioner och områden för internkontroll lyfta fram specifika 
områden i sin internkontroll i de fall man bedömer detta som nödvändigt.  
 
I dagsläget anser kommunstyrelsen att de övergripande kontrollfunktioner och rutiner 
som finns och används är tillräckliga för att hantera riskerna med mutor och 
oegentligheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 190 Svar- Granskning av tekniska nämndens ärendehantering 2018/2582 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet som svar till revisorerna 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har genomfört en förstudie om tekniska nämnden ärendehantering och som 
en följd därav ställt frågor till kommunstyrelsen som dels gäller revisorernas bedömningar 
i förstudien men också gäller en tidigare granskning som genomförts med 
kommunstyrelsen i fokus.  
 
När det gäller förevarande granskning så är det så att tekniska nämndens 
nämndsekreterare tillika registrator är placerad på kommunkansliet, som har det samlade 
nämndsekretariatet för samtliga nämnder.  
 
Inledningsvis kan konstateras att det i en sådan kombinerad tjänst som nämndsekreterare 
tillika registrator är, så innebär det att personen fyller en avgörande funktion i nämndens 
ärendehantering och är den som bäst överblickar nämndens olika pågående ärenden. Det 
är helt naturligt och uppfattas också som en styrka. Sedan har nämndsekreteraren 
självfallet löpande kommunikation med förvaltningschefen och andra chefer inom 
förvaltningen för att avgöra ärendens och handlingars tillhörighet till ansvarig tjänsteman.  
 
Revisorerna har lämnat tre bedömningar utifrån rapporten.  
 
Den första gäller att den administrativa handboken vad avser den nya regleringen om 
personuppgifter (GDPR) borde ha justerats innan lagen trädde i kraft. Kansliet instämmer i 
att så borde ha varit fallet, men att frågan nedprioriterats. Dock förs en löpande diskussion 
om hur den nya lagen ska hanteras vilket innebär att frågan ändock är levande. 
Administrativa handboken ska revideras så snart som möjligt.  
 
Den andra gäller att tydliggöra roller och ansvar i ärendeprocessen. Kansliets uppfattning 
är att det idag finns ett välfungerande arbetssätt, i enlighet med det som beskrivs i 
förstudien. Nämndsekreterare/registrator har löpande kontakter med förvaltningschef och 
andra chefer inom förvaltningen om inkommande ärenden, ärenden som ska till nämnd 
samt vilka ärenden som är under beredning. Sedan är det ansvarig tjänstemans ansvar att 
meddela om ett ärende är klart för avgörande i nämnd, varpå det då lyfts till beredning. 
 
Den tredje gäller publiceringen av handlingar för kännedom. Inom kansliet, dit 
nämndsekreterarna flyttades vid halvårsskifte 2017, pågår arbete för att göra de olika 
nämndernas arbetssätt så lika som möjligt. I det ingår att bedöma vad som är en handling 
för kännedom och hur den ska redovisas. Redan idag har åtgärder vidtagits så att 
redovisningen är likvärdig för samtliga nämnder. Det är inte möjligt att ha beredning kring 
handlingar för kännedom, då dessa publiceras löpande och sällan är av en sådan karaktär 
att ett politiskt avgörande krävs.  
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Sammanfattningsvis görs bedömningen att roller och ansvar avseende ärendehanteringen 
och inkommande handlingar är förhållandevis tydliga. Revisorernas bedömning att det 
finns en risk för att brådskande ärenden inte delges nämnden tillräckligt snabbt delas inte 
av kansliet. 
 
När det kommer till den granskning av kommunstyrelsens hantering av allmänna 
handlingar som genomfördes under 2016 kan konstateras att några förbättringar 
genomförts, men att en del utvecklingsarbete återstår att göra. En del i utvecklingsarbetet 
är att även sett till arbetssätt fullfölja den centralisering av nämndsekreterarskapet som 
genomförts. Där återstår en del arbeta att göra, men mycket har påbörjats. Vidare är den 
administrativa handboken under revidering för att på ett tydligare svara upp mot de frågor 
som tjänstemän i organisationen ställer.   
 
Vidare är dokumenthanteringsplanen är under revidering med förväntat beslut i 
nämnderna innan årsskiftet 2018/19. Det digitala ärendeflödet har inte kunnat verkställas 
vilket delvis beror på att en upphandling av skrivare har försenats. Det är dock ett 
avgörande arbete att komma i mål med digitaliseringen för att det ska vara ordning och 
reda i kommunstyrelsens arkiv. Under året har Sydarkivera genomfört en arkivinspektion 
på kansliet som visade att det finns välfungerande rutiner överlag. Dock ska 
arkivbeskrivningar tas fram och dokumenthanteringsplanen är under revidering.  
 
Sammanfattningsvis har kommunstyrelsen tagit till sig av revisorernas bedömningar men 
har ännu inte slutfört arbetet. Särskild vikt behöver läggas vid frågan om ett helt digitalt 
ärendeflöde med gallring av inkommande pappershandlingar.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-08-13 
Missiv – Förstudie av tekniska nämndens ärendehantering 
Förstudie av tekniska nämndens ärendehantering, juni 2018 
Revisionsrapport – Kommunstyrelsens hantering av allmänna handlingar och arkivvård, 
oktober 2016 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 191 Yttrande avseende promemorian Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20) 
2018/2597 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna yttrandet och tillsända Justitiedepartementet detsamma. 
 
Sammanfattning 
 
Justitiedepartementet, enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och 
samhällets krisberedskap, har remitterat promemorian Tillstånd till offentlig 
danstillställning till kommunen med inbjudan att lämna ett yttrande avseende nytt 
lagförslag.  
 
Förslaget innebär en ändring i ordningslagen (1993:1617). Nu gällande lagstiftning 
innebär ett absolut krav på tillstånd till offentliga danstillställningar, oaktat var 
tillställningen hålls och utan hänsyn till dess art och omfattning. Önskade effekter av det 
nya förslaget är att förenkla och minska byråkratin kring danstillställningarna utan att göra 
avkall på ordning och säkerhet. 
 
Det nya lagförslaget innebär att det absoluta kravet på tillstånd för offentlig 
danstillställning ersättas av en riskbaserad bestämmelse. Det betyder att vissa typer av 
danstillställningar även i fortsättningen kommer att vara tillståndspliktiga, medan andra 
blir fria att anordna.  
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till lagförslaget, där danstillställningar som innebär en 
ökad risk för ordning- och säkerhetsproblem även i fortsättning är tillståndspliktiga och 
där Polismyndigheten vid tillståndsgivning har möjlighet att ställa krav på t.ex. förordnade 
ordningsvakter och brandskyddsarbete, medan tillställningar som inte innebär en ökad 
risk undantas tillståndskrav. Dock ser kommunstyrelsen vissa risker när enskild individ 
ska göra bedömning av huruvida en tillställning är tillståndspliktig eller inte. Det torde 
även föreligga ekonomiska incitament för att eventuellt undandra sig tillståndsprövning. 
Utredningen rekommenderar att Polismyndigheten tar fram vägledning eller allmänna råd 
för hur bedömning kan ske. Huruvida detta är tillräcklig i förhållande till de konsekvenser 
(våldsbrott, bränder, attentat mot folksamlingar etc.) en felbedömning kan få för enskilda 
och omgivningen är svårt att förutse. Kommunstyrelsen hade gärna sett en djupare 
utredning huruvida anmälningsplikt för de tillställningar som inte längre är 
tillståndspliktiga kunde möjliggöra och förenkla för Polismyndigheten att förebyggande 
arbeta kring dessa bedömningsfrågor. 
 
Beslutsunderlag 
 

1 Yttrande Ju2018/03509/L4 Karlshamns kommun 
2 Remiss - Promemorian Tillstånd till offentlig danstillställning 
3 Tillstånd till offentlig danstillställning Ds 2018.20 

 
Yrkanden 
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Elin Petersson (M) yrkar följande förslag till yttrande ”Ingen danstillställning bör vara 
tillståndspliktig.” 
 
Ordföranden yrkar bifall till förslaget till yttrande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslaget till yttrande mot Elin Peterssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen har bifallit förslaget till yttrande. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs. Ja för bifall till förslaget, nej för bifall till Elin Peterssons yrkande. 
 
 Ja Nej 
Per-Ola Mattsson, ordf (S) X  
Elin Petersson, (M)  X 
Annika Westerlund, 1 v ordf (S) X  
Gertrud Ivarsson, 2 v ordf (C) X  
Magnus Gärdebring (M)  X 
Tommy Strannemalm (SD)  X 
Marie Sällström (S) X  
Magnus Sandgren (M)  X 
Jan Bremberg (S) X  
Andreas Saleskog (S) X  
Anders Englesson (MP) X  
Leif Håkansson (S) X  
Tor Billing (SD)  X 
Paul Hedlund (L) X  
Bärthil Ottosson (M)  X 
 
Kommunstyrelsen har med 9 ja-röster och 6 nej-röster bifallit förslaget till yttrande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Justitiedepartementet 
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§ 192 Remissvar - Bestämmelser på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter 
som bör omfattas av ett nytt sanktionssystem 2018/2951 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta Miljöförbundet yttrande som sitt eget  
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet anser att både Livsmedelsverkets och Statens Jordbruks-verks förslag har 
så omfattande brister att förslagen i sin nuvarande utformning helt ska avstyrkas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Yttrande från Miljöförbundet, 2018-08-23 
Remiss 
 
Beslutet skickas till 
 
Näringsdepartementet 
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§ 193 Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 2018/2387 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 november 
1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Karlshamns kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ)(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Karlshamns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
medlemmar nuvarande och blivande borgenärer. 
 
att Karlshamns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Karlshamns 
kommun den 12 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 
 
att Karlshamns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Karlshamns kommun 
den 12 oktober 2011, vari Karlshamns kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 
att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun är medlem i Kommuninvests ekonomiska förening. Föreningens 
upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga 
kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för 
medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska 
ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Karlshamns kommun utfärdade sin 
borgensförbindelse den 24 november 1997 och har bekräftat denna genom beslut av 
kommunfullmäktige den 5 oktober 2009. 

 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftas genom beslut av 
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Karlshamns kommun borgensåtagande kommer 
således inom kort att löpa ut. Med anledning av detta behöver kommunfullmäktige fatta 
ett nytt beslut för att bekräfta att borgensförbindelsen alltjämt är gällande samt därefter 
underteckna en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett 
förlängs borgensåtagandet ytterligare en tioårsperiod. 
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Utöver borgensförbindelsen har samtliga medlemmar tecknat ett separat regressavtal med 
Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även detta avtal är av 
avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. 
 
Kommuninvest tillhandahåller och uppmanar samtliga medlemmar att följa checklistan för 
hantering av de ärenden som behöver beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Kommuninvest har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda dem i arbetet med 
borgensbekräftelserna. Senast 31 maj 2019 behöver Advokatfirman Lindahl erhålla 
undertecknad bekräftelse i original samt lagakraftvunnet kommunfullmäktige protokoll 
(inkl anslagsbevis och lagakraftbevis). (Se checklistan samt övrig information från 
Kommuninvest, bifogas). 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundbergs tjänsteskrivelse, 2018-06-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommuninvest 
Advokatfirman Lindahl 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
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§ 194 Utökad kommunal borgensram för Västblekinge Miljö AB 2018/2812 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta om att utöka borgensramen för VMAB med 8 100 tkr 
2018.  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för VMAB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
belopp om 44 850 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för 2018. 
 
att begäran om ytterligare utökad borgensram, Karlshamns kommuns andel 18 625 tkr 
för år 2019, handläggs i samband med beslut om borgensram för hela koncernen hösten 
2018. 
 
Sammanfattning 
 
VMAB har 2018-06-25 inkommit med begäran om utökad kommunal borgensram dels för 
2018 dels för 2019. För 2018 begär VMAB utökad kommunal borgensram med 16 200 tkr 
hos sina tre ägarkommuner. Karlshamns kommuns ägarandel är 50 % vilket motsvarar 
8 100 tkr i utökad borgensram 2018. 
 
För 2019 begär VMAB ytterligare utökad borgensram med 37 300 tkr. Karlshamns andel 
motsvarar 18 650 tkr. Det vill säga totalt utökad borgensram med 53 500 tkr för åren 
2018-2019.  
 
Karlshamns kommun har sedan tidigare beviljat kommunal borgen med 36 750 tkr. 
Sölvesborgs och Olofströms kommun har beviljat kommunal borgen med motsvarande 
belopp (25 % vardera d v s 18 375 tkr). 
 
Beviljas VMAB begäran om utökad borgensram för åren 2018 och 2019 innebära det att 
Karlshamns kommuns del av borgen för VMAB uppgår till 44 850 tkr år 2018 och 63 475 
tkr år 2019. 
 
Anledningen till begäran om utökad kommunal borgen uppges vara behov av investeringar 
och reinvesteringar inom områdena Biogas och Deponi. VMABs bedömning är att det 
saknas utrymme för nyinvesteringar inom befintlig borgensram. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, § 200, Dnr 2017/4063, om borgensram för 
bolagskoncernen 2018 motsvarande 2 210 mnkr. Tidigare beviljad borgensram för VMAB 
och Netport Science Park tillkommer med totalt 61 mnkr. 
 
Borgensavgift utgår på av Kommunfullmäktige beviljad borgensram. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ansökan om utökad kommunal borgensram 
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Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Ekonomichefen 
Redovisningschefen 
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§ 195 Ansökan om fiberanslutning av Vita Skolan, Asarum 2018/2678 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bifalla ansökan och medge ett bidrag om 20 tkr för fiberanslutning 
 
att finansiering sker över kommunstyrelsens anslag till förfogande 
 
Sammanfattning 
 
Asarums Hembygdsförening har, 2018-07-20, inkommit med ansökan om fiberanslutning 
av Vita Skolan. Föreningen är hyresgäst i en kommunägd fastighet. 
 
I ansökan anförs att föreningen arbetar med digital dokumentation av föremål från före 
detta Asarums kommun, i syfte att tillgängliggöra dessa för allmänheten.  
 
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, 2018-08-07 
Ansökan om fiberanslutning av Vita Skolan, Asarum 
 
Beslutet skickas till 
 
Asarums Hembygdsförening 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Ann-Louise Philip  
Fastighetschef Magnus Persson  
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§ 196 Ansökan om elitsatsningsstöd, Asarums IF/FK 2018/2671 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge Asarums IF ett elitsatsningsstöd om 600 000 kr 
 
Sammanfattning 
 
Hösten 2017 tog Asarums IFs damlag steget upp i fotbollens näst högsta serie, elitettan. 
Detta innebär för föreningen en mängd ökade kostnader där bland annat resor till och från 
bortamatcherna samt krav från Svenska fotbollförbundet (SvFF) ger en större 
kostnadsvolym.  
 
Asarums IF har själva skrivit följande i sin ansökan. 
 
”De ökade kostnaderna är så stora att vi inte klarar det själva eller med stöd från EFD (Elit 
Föreningen Dam). Vår inställning är att avancemanget till Elit skall inte innebära att övriga 
delar av verksamheten skall behöva stå tillbaka beroende av detta.” 
 
Asarums IFs ordförande Thomas Lilja var den 19 juli 2018 inbjuden till beredningsgruppen 
för stöd till elitsatsningar. Föreningen har 10 flick- och damlag med ca 160 spelare. Totalt 
engagerar sektionen ca 250 personer. Damlaget är för närvarande, med sin plats i elitettan, 
enda elitlaget i Blekinge.  
 
Kostnaderna i samband med avancemanget har ökat med cirka 1,1 miljoner kronor. Viss 
kostnadstäckning erhålls från centralt håll (SvFF) och föreningen räknar med att såväl 
sponsrings- som biljettintäkter bedöms öka gentemot föregående säsong. 
 
Asarums IF har ansökt om 718 915 kr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Fritidschef Thomas Nilssons tjänsteskrivelse, 2018-08-16 
Ansökan om elitsatsningsstöd 
 
Beslutet skickas till 
 
Beredningsgruppen för stöd till elitsatsningar 
Ekonomikontoret 
Asarums IF/Fk, Box 107, 374 02 Asarum 
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§ 197 Förvärv av del av fastigheterna Froarp 4:7 och Froarp 4:28 inför nybyggnad av 
Långasjöns vattenverk 2014/484 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering där Karlshamns kommun förvärvar 
del av fastigheterna Froarp 4:7 och Froarp 4:28 i Karlshamns kommun för sammanlagt ca 
tre miljoner (3 000 000) och ge kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i 
uppdrag att efter säljarnas påskrift underteckna avtalet 
 
att investeringsutgiften för förvärvet, inklusive lantmäteriförrättning, tas inom projektet 
nybyggnad av vattenverk vid Långasjön, projektnummer 1550 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-24, § 273, att uppdra åt kommundirektören att 
genomföra markköp och beställa detaljplan för nytt vattenverk vid Långasjön. 
 
Förhandlingar med markägaren har pågått sedan 2015. Det har även genomförts en 
lokaliseringsutredning vilken kom fram till att en placering i Froarp nära det befintliga 
vattenverket visade vara det mest fördelaktiga alternativet. 
 
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Froarp 4:7 m.fl. (nytt vattenverk) har varit på 
samråd och granskning under 2017-2018. 
 
Med denna överenskommelse om fastighetsreglering förvärvar Karlshamns kommun den 
mark, inklusive skyddsområden och erforderliga kringytor, som i enlighet med 
detaljplaneförslaget behövs för det nya vattenverket. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Tjänsteskrivelse 2018-07-30 
2 Överenskommelse om fastighetsreglering 
3 Kartbilaga 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Projektledare Christer Martinsson 
Ekonom Susanne Andersen  
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§ 198 Samverkansavtal mellan Bromölla, Karlshamn och Sölvesborg gällande 
kostnadsfördelning av upphandling distributionscentral och logistikcenter 2017/1468 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att uppdra kommundirektören att ingå samverkansavtal mellan Bromölla, Karlshamn och 
Sölvesborg gällande kostnadsfördelning av upphandling distributionscentral och 
logistikcenter 
 
Sammanfattning 
 
Delprojektet 1 Samordnad Varudistribution i Blekinge startade år 2014 med hjälp av 
Energikontor Sydost med medel från Energimyndigheten och Region Blekinge. Under detta 
projekt gjordes en förstudie för kommunerna i Blekinge län och Bromölla kommun som 
sedan presenterades för kommunala beslutsfattare.  
 
Under år 2016 påbörjades delprojekt 2, Kommunal Samordnad Varudistribution, där målet 
är att upphandla och implementera en samordnad varudistribution i Bromölla, Karlshamns 
och Sölvesborgs kommun. Projektet leds av Energikontor Sydost med finansiering från EU, 
Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge län.  
 
.Samordnad varudistribution innebär att inleveranser av varor styrs till en gemensam 
distributionscentral och därifrån samordnat via en externt upphandlad transportör körs ut 
till kommunens enheter efter ett fast körschema. 
 
Konceptet är ett innovativt sätt att tänka som minskar koldioxidutsläppen, förbättrar 
trafiksäkerheten och arbetsmiljön på kommunens enheter samt möjliggör en utveckling av 
det lokala näringslivet. 
 
Från och med 1 maj 2019 övergår projektet i driftsfas och därmed inrättas ett 
logistikcenter (LC). LC ska fungera som länk mellan kommunerna och 
distributionscentralen (DC) samt driva utveckling inom verksamheten. Till LC kommer 
under denna fas 1,0 tjänst att knytas som har som uppgift att hantera. LC kommer att 
lokaliseras i den kommun där DC placeras. Karlshamns kommun har arbetsgivaransvar för 
den person som är knuten till LC.  
DC upphandlas under hösten 2018 och vid driftstarten våren 2019 ingår enbart livsmedel i 
flödet som hanteras av DC. Målsättningen är att alla varor och produkter som upphandlas 
inom kommunen och är lämpliga ska levereras via DC.  
 
Detta avtal tecknas mellan kommunerna för att fördela de kostnader som uppstår genom 
gemensam upphandlad DC och LC. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-08-20 
Avtal - utkast 
 
Beslutet skickas till 
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Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 199 Beslut om bemyndigande, VA-utbyggnad Granefors 2015/3810 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att kommunstyrelsen bemyndigar ombudet för projekt ”VA-utbyggnad Granefors” att 
teckna erforderliga handlingar och avtal för projektets genomförande, inom ramen för 
fastställd budget 
 
Sammanfattning 
 
För att kunna genomföra entreprenaden på ett bra sätt behöver projektets ombud få 
befogenhet att, inom ramen för fastställd budget, till exempel godkänna ändrings- och 
tilläggsarbeten eller teckna andra avtal för projektets genomförande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjers tjänsteskrivelse, 2018-08-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer 
Va-chef Marika Mårtensson 
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§ 200 Taxa för badanläggningar - ändring av åldersindelning 2018/2077 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra åldersindelningen på taxorna som gäller på badanläggningarna för barn och 
ungdomar till 3-11 år samt 12-17 år. 
 
Sammanfattning 
 
I linje med Konsumentverkets ”Vägledning för badanläggningar” föreslås åldersgränserna i 
taxorna ändras från 10 till 12 år för att ensam få bada på anläggningen. I vägledningen 
skriver man att en ”allmän rekommendation är 12 år med hänvisning till att det i läroplan 
LGR 11 framgår att simkunnighet (simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge) är ett av 
kunskapsmålen i årskurs 6”. 
 
I samband med detta förslås alla taxor som idag gäller för åldrarna 3-9 år i fortsättningen 
gäller åldrarna 3-11 år och att taxan för ungdomar fortsättningsvis gäller åldrarna 12-17 
år. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 70/2018 Ändring av taxa för badanläggningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 201 Rådhusets bilpool 2018/2629 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att justera priset för tjänst Service Centers leasingbilar ansvar 6070 och verksamhet 7121 
till 8,75 kr/h och 6,90 kr/km inkl. drivmedel 
 
att ge Samhällbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över bilpoolens totala behov och 
kostnader i relation till behov och nyttjande, pröva verksamheten mot extern leverantör 
och se över andra fordon i poolen samt kostnaden i förhållande till körsträckan 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver Karlshamns kommuns bilpool på Rådhuset. 
Tjänsten har funnits i många år och 2013 gjordes ett omtag för bättre hantering av 
kommunens bilpool på Rådhuset. Tjänsten är tillgänglig för kommunens samtliga 
förvaltningar som har behov korttidsförhyrning av bil. De tre senaste åren har tjänsten 
utvecklats mot att bli en fossilfri bilpark. Idag utgör 67% av bilparken ett fossilfritt 
alternativ och i takt med att bilarna byts ut kommer kommunen har en helt fossilfri bilpark 
2019-2020. 
 
Bilpoolen administreras av kommunens servicecenter och fakturering görs löpande utifrån 
varje förhyrningstillfälle. Tjänsten är till för korttidsförhyrning inom Blekinge län. 
 
Karlshamns kommuns bilpool på Rådhuset består idag av nio bilar, två elcyklar och två 
cyklar utan el. Verksamheten debiterar 7 kr/h och 5,50 kr/km inkl. drivmedel vid 
förhyrning av bil. Verksamheten redovisade ett negativt resultat på 172 000 kr 2017 och 
prisjusteringar för tjänsten har inte gjorts sedan 2015. 
 
Under 2017 bokades en bil vid 2 127 tillfällen, med en total körtid på 19 662 timmar och en 
körsträcka på totalt 2 185 km. Varje bil nyttjas ca 2 200 timmar om året vilket påvisar att 
behov föreligger. Då verksamheten är en tjänst tillgänglig för samtliga förvaltningar är det 
av yttersta vikt att bilpoolen är ekonomiskt finansierad. Bilpoolens leasingkostnader har 
ökat med 78 000 kr under 2017 m a a nya leasingavtal och en högre andel fossilfria 
alternativ. Därutöver har det tillkommit  kostnader motsvarande 44 000 kr/året sedan 
biltvätten tillkom. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Jörgen Svenssons tjänsteskrivelse, 2018-07-17 
Rådhusets bilpool – Presentation 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonom Susanne Andersen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Serviceverksamheten Jörgen Svensson 
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Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 202 Beställning av ny detaljplan för Stilleryd 2:49 - Atlantvägen 2018/2972 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att beställa detaljplan av byggnadsnämnden avseende del av fastigheten Stilleryd 
2:49 mfl, markerade markområden i enlighet med kartbilaga A 
 
att finansieringen av detaljplanen om 600 000 kronor för år 2018 och om 800 000 
kr för år 2019 sker genom kommunstyrelsens anslag för övriga investeringar 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen för Stilleryd vann laga kraft i december 2012. I detaljplanen har allmän 
plats gata pekats ut som ett stråk från Vekerumsvägen till Östersjövägen. Då trafiken 
på järnvägen ökat och kommer öka ytterligare då godsbangården planeras flyttas 
från Stationsområdet i centrum till Stilleryd finns behov av att skapa planskilda 
korsningar in i Stillerydsområdet. Befintlig sträckning på Atlantvägen i detaljplanen 
medger inte heller att långa fordon kan ta sig igenom på ett smidigt sätt.  
 
Förstudiens förslag till övergripandemål är att skapa en genare och rakare väg 
mellan Vekerumsvägen och Östersjövägen som möjliggör för en planskild korsning 
över järnvägen samt planera för en bra lösning för korsningspunkten 
Vekerumsvägen – Atlantvägen. 
 
Beslutet skickas till  
 
Byggnadsnämnden 
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Ek 
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§ 203 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt angående genomförandet av kommunfullmäktiges 
beslut 2018/2807 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018 besvarade kommunstyrelsens 
ordförande Per-Ola Mattsson (S) en interpellation från Anders Englesson (MP) angående 
uppföljning av kommunfullmäktiges beslut. I interpellationssvaret angav 
kommunstyrelsens ordförande att han delar interpellantens uppfattning att uppföljningen 
av kommunfullmäktiges beslut måste förbättras.  
 
Mot bakgrund av interpellationsdebatten föreslås att kommunstyrelsen kvartalsvis 
genomför en beslutsuppföljning av kommunfullmäktiges beslut. Beslutsuppföljningen 
avser bifallna motioner samt uttryckliga uppdrag till andra nämnder än kommunstyrelse. 
Redovisningen föreslås äga rum i kommunstyrelsen i mars, juni, september och december. 
Resultatet av uppföljningen översänds därefter till kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-08-10 
Sammanställning september 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige, för kännedom  
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§ 204 Beslutsuppföljning augusti 2018 2018/218 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning föreligger som innehåller tio ärenden för uppföljning. Ett av dem 
föreslås utgå och några senareläggs.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-08-10 
Beslutsuppföljning augusti  
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§ 205 Redovisning av delegationsbeslut september 2018 2018/475 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 8 maj 
2018, § 114. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 28 maj – 24 augusti 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Redovisning av delegationsbeslut sept 2018 
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§ 206 Handlingar för kännedom september 2018 2018/460 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 28 maj – 24 augusti 2018  
Redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2017/3891 27/18 2018-05-29 FN § 51/2017 Föreningar som natt- 
   vandrar 
2018/2098 28/18 2018-06-01 Meddelande om upphörd servering 
   Restaurang Köpmannagården 
2018/572 29/18 2018-06-12 Svar ang revisionens förstudie av  
   kommunens skogsbruk 
2018/518 30/18 2018-06-12 Nämndernas svar på granskning av 
   mutor och oegentligheter 
2018/2141 31/18 2018-06-19 SV § 45/2018 VD-rapport tertial 1 
2018/2582 32/18 2018-07-11 Förstudie tekniska nämndens  
   Ärendehantering 
2018/1400 33/18 2018-08-13 Avsiktsförklaring återvinningstation 
   VMAB 
2018/215 34/18 2018-06-19 Meddelande om förbundsavgift SKL 
2018/2315 35/18 2018-06-19 Delårsrapport Region Blekinge 
2018/1927 36/18 2018-06-19 Regeringsbeslut: Förslag om ändring i  
   förordningen om rikets indelning i  
   domsagor 
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§ 207 Förskottsutbetalning av köpeskilling, stadsdel Janneberg 2018/515 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utbetala 11 miljoner kronor (11 000 000 kr) såsom förskott och att utbetalning sker 
efter överenskommelse med säljarna 
 
att projekt 1100 strategisk utveckling ska belastas med kostnaden  
 
att uppdra till ekonomichefen att hantera utbetalningen  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har 2018-04-09 § 78 beslutat om en överenskommelse om 
fastighetsreglering som går ut på att kommunen förvärvar fastigheter inom området 
Janneberg. Köpeskillingen uppgår till 37,5 miljoner, och 5 miljoner har betalats som 
handpenning. I avtalet framgår vidare att resterande 32,5 miljoner ska betalas senast en 
månad efter att fastighetsbildningen vunnit laga kraft.  
 
Genom en uppgörelse med säljarna ska nu en förskottsutbetalning göras på 11 miljoner 
kronor. Utbetalning ska ske efter överenskommelse. Det innebär att senast en månad efter 
att fastighetsbildningen vunnit laga kraft ska 21,5 miljoner kronor betalas till säljarna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Överenskommelse om fastighetsreglering 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 208 Bidrag för ökade foderkostnader - Karlshamns Ridklubb 2018/2962 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja Karlshamns Ridklubb 35 000 kr i ett tillfälligt foderstöd 
 
att finansiering sker över kommunstyrelsens anslag till förfogande 
 
Sammanfattning 
 
Årets extremt torra sommar har gett upphov till foderbrist i stort sett i hela Sverige. Detta 
har gett upphov till kraftiga prishöjningar på exempelvis hösilage.  
 
I Karlshamns Ridklubb har man till följd av dessa prishöjningar aviserat en höjning av 
installningsavgiften för privata hästar från och med 1 september för att möta 
kostnadsökningen. 
 
Föreningen bedriver en omfattande ridskoleverksamhet där de själva äger sina hästar. 
Dessa bekostas av intäkterna från ridskolan. För att kunna fortsätta bedriva denna 
verksamhet ser föreningen tre alternativ. 
 
1. En allmän höjning av ridskoleavgiften med 22,5% vilket sannolikt medför att flera elever 
tvingas sluta rida av ekonomiska skäl.  
2. Sälja ridskolehästar och därmed få en mindre omfattande ridskola. 
3. Ekonomiskt stöd från Karlshamns kommun. 
 
Karlshamns ridklubb ansöker om ett tillfälligt foderstöd om 35 000 kr för att klara årets 
budget vilket föreslås bifallas av kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan, inkommen 2018-08-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Ann-Louise Phillip  
Karlshamns Ridklubb 
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§ 209 Ringamåla gamla skola aktivitetshus 2018/2850 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja permanent tillstånd för ett föreningshus/samlingslokal för ortens invånare i 
Ringamåla gamla skola.  
 
att fastighetsavdelningen står för driften av skolan 
 
Sammanfattning 
 
Ringamålabygden är i behov av ett gemensamt byahus som blir en naturlig mötesplats över 
generationer samt ger möjlighet till olika aktiviteter. Ringamåla gamla skola har stått utan 
verksamhet sedan 2007 och önskemål om att fylla den med aktiviteter har uppkommit 
genom olika träffar i bygden. 2015 togs ett beslut att under en treårsperiod bevilja lokala 
initiativ i Ringamåla gamla skola. Det har fallit väl ut med cirka 200 besökande i månaden. 
Nu vill landsbygdsrådet permanenta Ringamåla gamla skola till ett 
föreningshus/samlingslokal för ortens invånare. 
 
Bakgrund 
 
Ringamåla gamla skola har stått utan verksamhet sedan 2007. Vid tidigare möten i 
Ringamåla har frågan om hur man kan använda den gamla skolan alltid kommit upp på 
dagordningen. Vid ett möte i september 2014 samlades 23 föreningar för att diskutera 
frågan tillsammans med landsbygdsutvecklaren och Marco Gustavsson, ordförande i 
landsbygdsrådet.  
 
2015 togs ett beslut på en försöksperiod på tre år för att ge föreningarna någonstans att ha 
sin verksamhet i. Under denna period har flera saker utvecklats i lokalerna. Ringamålas 
kyrka har sålt sitt församlingshem och hyr nu lokaler till sin verksamhet där. Det finns två 
aktiva föreningar, Ringamåla Atletic Club och Röda Korset som har sin verksamhet där. Det 
har rönt stort intresse. Under försöksperioden har det varit cirka 200 besöker lokalerna 
varje månad.  
 
Nu vill landsbygdsrådet gå vidare med skolan och dessa lokaler för det behövs verkligen en 
mötesplats där det går att träffa varandra över generationer. Att göra detta till en samlings- 
och föreningshus mitt i byn främjar den lokala samanhållningen. Det blir enklare för 
människor att träffas vilket ger trygghet för individerna och framförallt det ger liv åt orten.  
 
Bygglov är sökt och beviljat för ändrad användning från skola till föreningslokal dnr 
2018/1916, 2018-07-06.  
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerberg 
 


