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§ 210 Val av justerare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Marie Sällström (S) att justera protokollet 
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§ 211 Godkännande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ärende 17 Laboratoriets avgifter utgår 
 
att därmed fastställa dagordningen 
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§ 212 Bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen 2018/775 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att justera bolagsordningen för Karlshamns Kombiterminal AB i enlighet med yrkandet 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har i beslut, 2018-09-24 § 55, föreslagit kommunfullmäktige 
anta bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.  
 
Bolagsordningarna har förtydligats i sina skrivningar, framförallt under §§ 3-4.  
 
När det gäller Kreativum i Blekinge AB finns för närvarande A- och B-aktier, vilket när 
bolaget är helägt av kommunen inte fyller något syfte. Skrivelsen om aktieslagen styrks 
därför vilket innebär att aktierna konverteras till ett slag.  
 
En bolagsordning är ny och det gäller Karlshamn Energi Vatten AB som är ett nybildat 
dotterbolag till Karlshamn Energi AB. Bolaget ska i enlighet med kommunfullmäktiges 
tidigare beslut ansvara för den kommunala VA-organisationen.  
 
Ägardirektivet består, till skillnad från tidigare, av ett dokument som innehåller både 
generella och bolagsspecifika direktiv. Här har en betydande förenkling skett och ägarens 
direktiv till bolagen är på en mindre detaljerad nivå än tidigare.  
 
För att bolagsordningarna och ägardirektiven ska bli gällande i bolagen krävs 
bolagsstämmor i samtliga bolag, vilka kommer kallas under hösten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-09-27 
Protokollsutdrag SV § 55/2018 Bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda 
kommunala bolagen 
Bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB 
Bolagsordning för Karlshamn Energi AB 
Bolagsordning för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Bolagsordning för Karlshamn Energi Vatten AB 
Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB 
Bolagsordning för Karlshamnsbostäder AB 
Bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 
Bolagsordning Karlshamns Kombiterminal AB 
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Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar följande justering av Karlshamns Kombiterminal AB: 
 
Föremål för bolagets verksamhet 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom och annan 
därmed förenlig verksamhet med anknytning till logistik.  
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
§ 4 Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolaget ska vara ägarens redskap i frågor som är kopplade till hamnverksamhet och därtill 
hörande logistik. 
 
Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Karlshamns Hamn AB. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Berörda bolag 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Kanslichef Erik Bergman  
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§ 213 Riktlinjer för resor 2016/4196 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta riktlinjer för resor 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån resepolicyn har förevarande förslag på riktlinjer för resor framtagits. Riktlinjerna 
gäller alla resor som anställda gör i tjänsten och förtroendevalda gör i samband med att de 
fullgör uppdrag. 
 
Fyra områden utgör grunden för riktlinjerna:  
 
Säkerhet och arbetsmiljö 
Resor ska alltid ske på ett så säkert sätt som möjligt. Hänsyn ska tas till både resenärens 
egen arbetsmiljö och andras säkerhet. Reglerna för arbetstid och då särskilt 
bestämmelserna kring dygns och veckovila ska vara styrande för tidsplanering och val av 
resesätt. 
 
Miljöanpassning  
Resor i tjänsten ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på den yttre 
miljön minimeras. Det innebär att energianvändning och utsläpp till luft från den direkta 
resan ska minimeras.  
 
Effektivitet  
Resor ska göras så kostnadseffektivt som möjligt, dels med hänsyn till medarbetarnas 
individuella förutsättningar och behov och dels så att arbetseffektiviteten optimeras. Det 
innebär att resor ska planeras och beställas i god tid. Hänsyn ska tas till tid, ekonomi och 
energi. Vid beräkning av totalkostnad ska hänsyn tas till alla delar såsom arbetstid, restid, 
transport och logi. 
 
Resfria alternativ  
Innan en resa beställs ska resenären i samråd med sin chef överväga om resan är 
nödvändig eller om det är möjligt att ersätta med exempelvis telefonmöte, webbmöte eller 
videokonferens. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-09-16 
Förslag – Riktlinjer för resor 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar att under sidan två ska under rubriken Riktlinjer för resor 
längre än 5 km justeras enligt nedan. 
 

1. Tåg och buss är alltid, i nämnd ordning, första alternativ 
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3. Flyg ska undvikas i största möjliga utsträckning och helt avstås ifrån vid kortare 
resor än 60 mil.  

 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall, med instämmande av Magnus Gärdebring (M), till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.   
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Personalchef Jonas Jönsson 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
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§ 214 Kommunstyrelsens resultatrapport augusti 2018 2018/1882 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa resultatrapport per 2018-08-31 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat resultatrapporter per 
2018-08-31 som sammanställts till resultatrapport för kommunstyrelsen. 
 
I resultatrapporten redovisas bedömning av kommunstyrelsens bidrag till 
kommunfullmäktiges inriktningsmål samt ekonomisk uppföljning av drift och 
investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk analys. 
 
Den ekonomiska uppföljningen visar på ett beräknat överskott på 5,4 mnkr på helår. För 
kommunstyrelsens investeringar beräknas ett överskott på 57,5 mnkr på helår 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens resultatrapport 2018-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Chefer kommunledningsförvaltningen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 215 Resultatrapporter per augusti 2018 2018/3435 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Enligt kommunens styrsystem ska nämnderna redovisa utveckling och resultat inom sin 
verksamhet efter april, efter augusti och i samband med bokslut. 
 
I resultatrapport för augusti 2018 ska redovisning ske av: 

- Analys och utveckling över nämndens arbete med KF inriktningsmål 
- Det ekonomiska läget med helårsprognos och eventuella åtgärdsbeslut för att hålla 

budgetram. 
- Eventuella avvikelser och åtgärder för att klara KF mål och indikatorer. 
- Uppföljning av intern kontroll 

 
Nämnderna har upprättat resultatrapporter per 2018-08-31 som redovisas till 
kommunfullmäktige. I resultatrapporterna redovisas nämndernas bedömning av 
måluppfyllelse i förhållande till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt ekonomisk 
uppföljning av drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad 
ekonomisk analys. 
 
Nämndernas resultatrapporter är också underlag för kommunens delårsrapport som 
redovisas i separat ärende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-10-03 
Bolagens resultatrapporter 
Nämndernas resultatrapporter 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
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§ 216 Delårsrapport per augusti 2018 2018/3436 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa delårsrapport per augusti 
 
Sammanfattning 
 
Efter åtta månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på minus 20 
mnkr vilket är 53 mnkr sämre än budget för 2018. 
 
I helårsprognosen ingår planerade effektiviseringar med 31 mnkr och minskade 
sjukkostnader med 2 mnkr. 
 
Om inte effektiviseringarna genomförs under årets resterande månader och/eller 
prognosen om minskade sjukfrånvarokostnader uppnås kommer det prognosticerade 
negativa resultatet på minus 20 mnkr att växa. 
 
DRIFTREDOVISNING, Nämnder 
(tkr) 

Årsbudget 
2018 

Prognos helår 
efter aug 2018 

Avvikelse helår 
efter aug 2018 

Kommunfullmäktige -2 -2 0 
Överförmyndarnämnd  -3 -3 0 
Valnämnd -2 -2 0 
Revision  -1 -1 0 
Kommunstyrelsen -167 -162 5 
BUS nämnd -596 -604 -8 
Gymnasienämnd -163 -166 -3 
Kulturnämnd -27 -27 0 
Teknisk nämnd -51 -48 3 
Byggnadsnämnd -7 -7 0 
Fritidsnämnd -51 -51 0 
Omsorgsnämnd -467 -458 9 
Arbete och Välfärd -322 -367 -45 
SUMMA Nämnder -1 859  -1 898  -39  
Finansförvaltning 1 843 1 845 2 
Effektiviseringar 39 31 -8 
Minskning sjukfrånvarokostnader 10 2 -8 
SUMMA  finansiering 1 892 1 878 -14 
Totalt 33  -20 -53 

INVESTERINGAR (tkr) -312 -202 110 
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Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-10-03 
Delårsrapport per augusti 
Finansrapport per augusti 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
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§ 217 Information om företagsklimatet - näringslivschef Mathias Wijk 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Näringslivschef Mathias Wijk informerar om Svenskt Näringslivs rapport om 
företagsklimatet.  
 
Karlshamn ligger på plats 275 av 290 kommuner, vilket är en försämring om 12 platser 
jämfört med föregående år. Det innebär alltså att kommunen ligger i bottenskiktet. En stor 
del av det som drar ner kommunens resultat handlar om sådant som kommunen själv har 
makt att påverka.  
 
Rekommendationerna från Svenskt Näringsliv till kommunen är: 

- Bättre dialog med företagen 
- Ökad förståelse för företagen 
- Fler bostäder 
- Snabbare handläggning 
- Mer byggbar mark 

 
Näringslivschefen framför särskilt att det behövs mer byggbar, detaljplanelagd, mark för 
utökningar av befintliga företag och etableringar av nya.  
 
Kommunstyrelsen bjuds in till Handels- och Markanalys den 14/11.  
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§ 218 Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2018/3363 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa sammanträdestider för 2019 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder 2019 enligt följande. 
 
Arbetsutskottet  Kommunstyrelsen 
   8 januari 
22 januari   5 februari 
29 januari (personal) 
19 februari   5 mars 
26 februari (personal) 
12 mars   26 mars 
19 mars (personal) 
23 april   7 maj 
30 april (personal) 
21 maj   4 juni   
28 maj (personal) 
20 augusti   10 september 
27 augusti (personal) 
24 september  15 oktober 
22 oktober   5 november 
29 oktober (personal) 
19 november  3 december 
26 november (personal) 
 
Kommunstyrelsen sammanträden inleds kl 13:30, arbetsutskottets kl 13:30.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Hemsidan 
Anslagstavlan 
Samtliga nämnder 
Helägda kommunala bolag 
Kanslichef Erik Bergman  
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§ 219 Ansökan om stöd till Karlshamns Handel & Service ek 2018 2018/1962 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medfinansiera Karlshamns Handels och Service ekonomisk förening med 275 000 
kronor under perioden 2018-01-01 – 2018-12-31. Medfinansieringen förutsätter att alla 
bidrar med samma ekonomiska insats 
 
att Karlshamns Handels och Service ekonomisk förening årligen redovisar det gångna årets 
verksamhet i Kommunstyrelsen 
 
att Karlshamns Handels och Service ekonomisk förening kvartalsvis redovisar sin 
verksamhet till Näringslivsenheten 
 
att medfinansieringen utbetalas efter att faktura inkommit till Näringslivsenheten 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Handel & Service har ansökt om bidrag för verksamhetsåret 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om stöd till Karlshamns Handel & Service 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Näringslivschef Mathias Wijk 
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§ 220 Ansökan om Stöd till NyföretagarCentrum Karlshamn för verksamhetsår 2018 
2018/2083 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medfinansiera Nyföretagarcentrum med sammanlagt 175 000 kronor under perioden 
2018-01-01 – 2018-12-31  
 
att Nyföretagarcentrum årligen redovisar det gångna årets verksamhet i Kommunstyrelsen 
 
att Nyföretagarcentrum kvartalsvis redovisar sin verksamhet till Näringslivsenheten 
 
att medfinansieringen utbetalas efter att faktura inkommit till Näringslivsenheten 
 
Sammanfattning 
 
Nyföretagarcentrum har ansökt om bidrag för verksamhetsåret 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om stöd till NyföretagarCentrum 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Näringslivschef Mathias Wijk 
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§ 221 Karlshamn kommuns policy för digitalisering 2018/2923 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet i syfte att förtydliga och förkorta dokumentet 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamn kommuns policy för digitalisering ska vägleda kommunövergripande 
utvecklingsarbete med digitalisering som hävstång. 
 
Kommunens digitaliseringsarbete ska ha ett strategiskt perspektiv och en målbild för vad 
vi vill med digitaliseringen - Målbild digitala Karlshamn. Målbilden anger färdriktningen för 
digitaliseringsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns policy för digitalisering 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar återremiss, med instämmande av Magnus Gärdebring (M), i syfte 
att förtydliga dokumentet.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta 
återremittera ärendet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Digitaliseringsstrateg Johan Danielsson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 222 Digital betallösning 2018/1183 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att investera i en digital betallösning 
 
att finansiering och ianspråktagande av resurser baseras på bilagd investeringskalkyl 
 
att avseende drift, finansiera kostnaden inom befintlig budgetram alternativt ur 
kommunstyrelsens anslag till förfogande för de kommande åren med referens till bilagd 
investeringskalkyl 
 
att avseende investering, finansiera anskaffning inom beslutad investeringsram för 2019 
och 2020 med referens till bilagd investeringskalkyl 
 
Sammanfattning 
 
Samhällstendensen är att kravet på digitalisering ökar. Våra kommuninvånare och 
medarbetare ställer i allt högre omfattning krav på smarta och smidiga 
betalningsfunktioner och betallösningar. 
 
Behov har särskilt brådskande påkallats från måltidsservice, utbildningsenheterna för 
förskola, grundskola och gymnasieskola, omsorgsverksamheterna för äldreomsorgen, 
särskilt boende m.fl. samt de interna kaféerna såsom Rådhuscaféet.  
 
Strategi- och beredanderådet har tagit fasta på behovet och sedan oktober 2017 uppdragit 
åt verksamhetsutvecklare Anne-Charlotte Fröberg att utreda förutsättningar och 
möjligheter för en digitaliserad betallösning för Karlshamns kommun. 
 
Utredningsarbetet har resulterat i bifogat förslag till investering. Förslaget inbegriper, att 
effektivisera arbetsrutiner från manuella processer till digitala flöden. Investeringen 
resulterar i en förbättrad arbetsmiljö genom minskad eller t.o.m. eliminerad rånrisk. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsutvecklare Anne-Charlotte Fröbergs tjänsteskrivelse, 2018-09-18 
Bakgrund 
Effekter och mål en digital betallösning resulterar i 
Investeringskalkyl 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetsutvecklare Anne-Charlotte Fröberg 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
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§ 223 Riktlinjer för hjärtstartare 2018/1891 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta reviderade riktlinjer för hjärtstartare 
 
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 lämnar förslag på nya riktlinjer, som utökas i den meningen 
att inte endast den kommunala organisationen omfattas. Följande föreslås gälla i de 
reviderade riktlinjerna: 
 
- Föreningar och andra organisationer ska kunna få ett bidrag om 50 procent 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 
 
I ansökan ska beskrivas hur sökanden uppfyller ovan nämnda kriterier. Utbetalning sker 
efter att hjärtstartaren monterats och tagits i drift. Kostnaderna ska föras på 
kommunledningsförvaltningens anslag för kris- och säkerhetsarbete.  
 
För närvarande är ansvaret för hjärtstartare tudelat, mellan å ena sidan 
kommunledningsförvaltningen och å andra sidan samhällsbyggnadsförvaltningen. En 
översyn bör göras, så att ansvaret samlas på en förvaltning, vilket förslagsvis blir 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-17 
Förslag på reviderade riktlinjer 
Befintliga riktlinjer 
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Beslutet skickas till 
 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonom Susanne Andersen  
Författningssamlingen 
Kanslichef Erik Bergman 
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§ 224 Förlängning av folkhälsopolicy för Blekinge län t.o.m. 2020 2018/3338 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga den länsgemensamma folkhälsopolicyn till att gälla under de kommande två 
åren, dock längst 2020-12-31 
 
att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av Länsstyrelsen Blekinge, 
Region Blekinge, Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Olofström 
kommun och Sölvesborgs kommun 
 
Sammanfattning 
 
Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner, Länsstyrelsen, 
Region Blekinge och Landstinget Blekinge 2014, i syfte att skapa grunder för en långsiktig 
samverkan. Policyn gäller fram till årsskiftet 2018-2019 och ska nu revideras. Förslag från 
samtliga organisationer är att förlänga folkhälsopolicyn i ytterligare två år. 
 
Det gemensamma folkhälsoarbetet har under perioden letts av en regional styrgrupp 
bestående av representanter på högsta beslutande tjänstemannanivå från samtliga 
kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen och Region Blekinge. En arbetsgrupp av 
tjänstemän från samtliga organisationer har arbetat på uppdrag av styrgruppen. 
 
Syftet med en förlängning av Blekinges Folkhälsopolicy är möjligheten att beakta de 
nationella utredningar och strategier som är aktuella, exempelvis SKL:s strategi för hälsa 
och statens offentliga utredning om en samordnad utveckling för god och nära vård. Det 
behövs också mer tid till diskussion av de åtgärdsförslag som Blekinge kommissionen har 
lagt fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-27 
Missiv från Landstinget Blekinge, 2018-09-21 
Blekinges folkhälsopolicy 
 
Beslutet skickas till 
 
Landstinget Blekinge 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
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§ 225 Taxa för myndighetsutövning 2019 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 2018/3263 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för 2019 
 
Sammanfattning 
 
Direktionen i Räddningstjänsten Blekinge Väst har föreslagit taxehöjningar inom 
rubricerad taxa, som ökar förbundets intäkter med 400 tkr årligen. Den rörliga avgiften 
ökas från 630 kr till 1000 kr och grundavgiften ökas från 1260 kr till 3000 kr.  
 
En omvärldsbevakning ger, enligt förbundet,  vid handen att befintliga taxor är låga jämfört 
med andra räddningstjänster och att en höjning därvid är rimlig.  
 
Kommunfullmäktige föreslås biträda förslaget till taxa för 2019.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-27 
Protokollsutdrag -  taxa 2019 
Taxa myndighetsutövning 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Räddningstjänsten Blekinge Väst 
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§ 226 Räntesättning av koncernkonto 2018/3171 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att interna intäkts- och kostnadsräntor sätts till 0 % per 2019-01-01 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande internräntesättning medför att koncernens bolag erhåller, över vissa nivåer, 
intäkts- eller kostnadsräntor under löpande år. Detta är i sin helhet interna mellanhavande 
inom koncernen och med Karlshamns kommun som toppkonto-innehavare. Den externa 
intäkts- eller kostnadsräntan regleras mellan Karlshamns kommun och Sparbanken i 
Karlshamn.  I dagsläget utgår ingen extern intäktsränta på positivt saldo och heller ingen 
extern kostnadsränta på negativt saldo t.o.m. 50 mnkr. Om det i koncernen uppstår 
differenser mellan totala intäkts- och kostnadsräntor regleras detta mellan koncernen och 
kommunen. Under en längre tid har detta genererat ränteintäkter för kommunen (under 
2017 +44 tkr – se bilaga ”Saldon koncernkontot år 2017). Vid dagens räntenivåer får detta 
oönskade effekter om exempelvis Stadsvapnet i Karlshamn väljer en extern upplåning 
istället för att utnyttja den interna krediten. Därför föreslår Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
styrelse kommunstyrelsen besluta att interna intäkts- och kostnadsräntor omgående sätts 
till 0 %. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-09-13 
Saldon koncernkontot år 2017 
Koncernkonto Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
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§ 227 Svar på brev angående ny återvinningsstation till VMAB i Munkahus 2018/1400 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet som sitt eget 
 
att kommundirektören uppdras att på nytt förhandla om inlösen av fastigheten Karlshamn 
7:5  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-06-18, § 94, ”Projektuppstart av 
återvinningscentral för VMAB på Munkahus”. Beslutet innebär att byggnation kommer att 
ske av en ny återvinningstation planenligt i närheten av Karlshamn 7:5. De har via flera 
skrivelser, enligt nedan, ifrågasatt byggnation.  
 
Vid tidigare detaljplaneprocesser har fastighetsägarna i området fått möjligheten att få sina 
fastigheter inlösta. Nämnda fastighetsägare har inte varit intresserade av att lösa in sin 
fastighet. Det innebär, enligt gällande plan, att deras fastighet numera är belägen på 
industrimark. Att det skulle komma att innebära förändringar i boendemiljön torde stått 
klart för fastighetsägarna under detaljplanearbetet. Ägarna till Karlshamn 7:5 har vid flera 
tidigare tillfällen ställt sig negativa till kommunens utbyggnadsplaner av området. 
 
Kommunen anser att återvinningsstationen är enligt gällande detaljplan, vilket inneburit 
att ägarna till Karlshamn 7:5 ej har fått lämna synpunkter vid etablering av 
återvinningsstation.  
 
Fastighetsägarna kommer, eftersom etableringen ligger inom plan, ej att få lämna 
synpunkter i bygglovsprocessen.  De måste själva bevaka bygglovsprocessen med 
stadsbyggnadsavdelningen. 
 
Mot bakgrund av den mängd skrivelser som varit samt att de efterfrågat ett politiskt 
förankrat svar avger kommunstyrelsen förevarande svar, se nedan. 
 

1. Hur har Ni tagit Ert beslut i kommunstyrelsen? 
 
Beslutet fattades den 8 maj i kommunstyrelsen med vederbörligt beslutsunderlag.  
  

2. Tar Ni Ert beslut utan något underlag?  
 
Nej, beslutet är fattat med underlag som bland annat består av en tjänsteskrivelse och en 
investeringskalkyl. 
 

3. Eller med underlag? 
 
Se ovan.  
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4. Om Ni tagit beslut med underlag. Har Ni fått rätt förutsättningar framlagda för Er. 
Ex. grannar som blir störda, andra lämpligare alternativ för placering osv.?  

 
Ja, vi hade inte fattat beslutet om vi inte ansåg att vi hade ett korrekt underlag.  
 

5. Varför valdes just detta alternativ som det bästa? 
 
Vi anser att det är det bästa, då det överensstämmer med VMAB:s krav och kommunen 
anser att återvinningsstationen är enligt gällande detaljplan. Ni har varit med när 
detaljplanen tagits fram som berörd sakägare. Föreslagen åtgärd stämmer med 
detaljplanen. 
 

6. När ni tog beslut, visste Ni då att vi fanns? 
 
Ja. Ni är väl förtrogna med gällande detaljplans bestämmelser och har fått erbjudande om 
att kommunen köper er fastighet.  
 

7. Om Ni visste att vi bor här, varför tog Ni ingen kontakt med oss? 
 
Den föreslagna åtgärden ryms inom gällande detaljplan. Som sagt, ni vet vilka 
förutsättningar som gäller i detaljplanen.  
 

8. Vi anser också att om Ni inte visste att vi fanns, så har Ni fått felaktigt underlag och 
borde ompröva Ert beslut. Vad anser Ni? 

 
Vi anser oss ha fått ett korrekt underlag.  
 

9. Förstår Ni inte att vi känner oss trakasserade av Er när Ni hela tiden vill fördärva 
vår boendemiljö? 

 
Kommunen har erbjudit er att lösa in ert hus till marknadsmässigt pris. Om detta är av 
intresse, ta vänligen kontakt med oss så tar vi dialog i frågan.  
 

10. När Ni nu har tagit detta beslut och inte meddelat oss inom en 3-veckors gräns så 
har Ni även fråntagit oss rätten att överklaga Ert beslut om placering. Tycker Ni att 
det är rätt att göra så mot kommuninnevånare? 

 
Då ni inte har rätt att överklaga, eftersom åtgärden sker inom gällande detaljplan, 
skickades inget meddelande till er.  
 
Sammanfattningsvis konstaterar kommunstyrelsen att etableringen av 
återvinningsstationen sker i enlighet med gällande plan och i övrigt enligt gällande 
lagstiftning. Det finns således inget som hindrar fortsatt utveckling av området. Dock ska 
ett förnyat erbjudande om inlösen ges till fastighetsägarna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-09-24 
Inkomna och utgående skrivelser i ärendet 
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Beslutet skickas till 
 
Fastighetsägarna Karlshamn 7:5  
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§ 228 Ny placering av och beställning av detaljplan för ny brandstation 2016/2395 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 § 118 att projekt ”nybyggnad 
omklädningsrum och kontor” samt projekt ”ny brandstation” förprojekteras i samma 
projekt 
 
att ny placering för brandstation blir på Karlshamn 6:5, söder om Tubbarydsvägen vid 
Oljehamnsvägen  
 
att placering av brandstation på Tubbaryd kvarstår som ett alternativ om etablering på 
Karlshamn 6:5 ej går att genomföra 
 
att uppdra åt kommundirektören att beställa detaljplan i projektet 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har ställt frågan att få köpa cirka 10 000 kvadratmeter mark av 
Karlshamn-Trensums Pastorat, del av Karlshamn 6:5 (Söder om Tubbarydsvägen vid 
Oljehamnsvägen) för att etablera en brandstation. Kyrkan ville vid en första förfrågan inte 
sälja den för oss intressanta marken och därvid blev den föreslagna placeringen för 
brandstationen på Tubbaryd. 
 
Vid kyrkofullmäktige 2018-08-21 beslutades att Karlshamns kommun genom markbyte 
eller köp får tillgång till efterfrågad mark.  
 
Som ersättning för den mark som frångår fastigheten Karlshamn 6:5 ska pastoratet i första 
hand erhålla ersättningsmark söder eller öster om fastigheten Karlshamn 6:5. Avsikten är 
att kommunen ska kompensera pastoratet med lika mycket mark som kommunen erhåller. 
Möjligheterna till markbyte kommer att utredas närmare i detaljplaneprocessen. Skulle 
inte pastoratet erhålla lika mycket mark som man säljer kommer kommunen att ersätta 
pastoratet för mellanskillnaden.  
 
I dialog med räddningstjänsten är kyrkans mark en mycket bättre placering för 
brandstationen då utryckningen underlättas och kan ske snabbare till exempelvis E22:an. 
Placeringen på kyrkan mark är även en bättre placering än på Tubbaryd för dem 
kringboende som kommer att störas utryckning. 
 
När detaljplanen genomförs kan det stöta på problem som gör att det inte blir möjligt att 
placera brandstationen på kyrkan mark och därför vill vi pröva placeringen i 
detaljplanprocessen. Om det inte skulle bli möjligt att placera brandstationen på kyrkan 
mark får placeringen bli enligt tidigare inriktning på Tubbaryd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-09-18 
Protokoll Kyrkofullmäktige 
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Beslutet skickas till 
 
Projektledare William Lavesson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2018-10-09 

sid 31 av 45 

 

§ 229 Samrådsyttrande avseende detaljplan för fastigheterna Hällaryd 1:139 och del av 
Hällaryd 1:56 m fl 2018/3181 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet som sitt eget 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till detaljplan för fastigheterna Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 m fl, 
Hällaryd, Karlshamns kommun, Blekinge län finns för samråd under tiden från den 17 
september 2018 till och med den 12 oktober 2018. Under tiden ges tillfälle att lämna 
synpunkter på förslaget. 
 
Detaljplanens syfte är att inom Hällaryd centrum möjliggöra för byggnation av bostäder, 
utbyggnad och utveckling av förskole- och skolverksamheten samt att skapa en 
aktivitetspark och utveckla övriga allmänna platser såsom park, gator, cykel- och 
gångvägar. Även markanvändning såsom ändamål för centrum, idrott, begravning och 
tekniska anläggningar föreslås i detaljplanen. 
 
Någon erinran mot samrådsförslaget framställs inte. 
 
Bakgrund 
 
Under år 2017 togs i enlighet med översiktsplanen ett strategiskt program fram för 
Hällaryd. Programmet visar en framtida strategisk utvecklingsriktning för Hällaryds tätort. 
 
Detaljplanen för fastigheterna Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 m fl initierades av 
programarbetet och av att Karlshamnsbostäder under mars månad 2017 ansökte om 
planbesked för nybyggnad av bostäder inom del av fastigheten Hällaryd 1:139. I samband 
med att planarbetet startades framkom att framtida behov avseende förskole- och 
skolverksamhetens utveckling i Hällaryd inte inryms inom befintlig detaljplan. Under maj 
månad 2018 beslutade kommunstyrelsen att beställa detaljplan så att planområdet 
utökades med, del av, berörda fastigheter för att möjliggöra en utveckling enligt förskole- 
och skolverksamhetens framtida behov.  
 
Yttrande 
 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, såväl punkthus som 
marklägenheter och enbostadshus. Det befintliga före detta kommunalhuset och den 
närliggande röda byggnaden avses rivas, till förmån för del av den nya byggnationen som 
detaljplanen möjliggör. Vidare är planens syfte att möjliggöra en utbyggnad och utveckling 
av befintlig förskole- och skolverksamhet. Avsikten är att pröva att inom samma byggnad 
inrymma sex förskoleavdelningar, skola och kommundelsbiblioteket. Planens syfte är även 
att möjliggöra utveckling av de inom planområdet allmänna platserna. Avsikten är bland 
annat att tillskapa en aktivitetspark. 
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Kommunen kommer att ansvara för att bygga ut den allmänna platsmarken inom 
planområdet såsom utförande och iordningställande av mark för gator, cykel- och 
gångvägar och parker, rivning av byggnader inom Hällaryd 1:60 och nybyggnad av lek- och 
aktivitetspark. Kommunen förväntas kunna sälja bostadstomter inom planområdet, 
intäkten från dessa kommer dock inte att täcka kommunens kostnader för genomförandet 
av detaljplanen.  
 
Exploateringsavtal ska tecknas mellan Karlshamns kommun och Hällaryds församling samt 
mellan Karlshamns kommun och Karlshamnsbostäder. I exploateringsavtalen ska 
ersättning för mark, utförande av åtgärder inom planområdet och parternas ekonomiska 
åtaganden regleras. 
 
Detaljplanen skapar förutsättningar för ett genomförande i överensstämmer med 
intentionerna i översiktsplanen och det för Hällaryd antagna strategiska programmet. Ett 
genomförande av detaljplanen innebär en utveckling av Hällaryd med fler bostäder, 
centrumverksamheter, tillgodoseende av förskole- och skolverksamhetsutveckling, 
skapande av aktivitetspark och iordningställande av andra gemensamma allmänna ytor 
och anläggningar. Någon erinran mot samrådsförslaget framställs därmed inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådshandlingar avseende detaljplan för fastigheterna Hällaryd 1:139 och del av 
Hällaryd 1:56 m fl, Hällaryd, Karlshamns kommun, Blekinge län 
Kungörelse 
Samrådsbrev 
Planbeskrivning 
Beslutsunderlag för MKB 
Plankarta 
Illustrationskarta 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 230 Begäran om flytt av investeringsmedel från projekt 1181 Österslättskolans kök till 
projekt 1314 Gatuunderhåll 2017/4053 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att flytta 1 623 tkr från projekt 1181 Österslättskolans kök till projekt 1314 Gatuunderhåll 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-09-26 § 157, föreslagit kommunstyrelsen att 
överföra investeringsmedel från projekt Österslättskolans kök till gatuunderhållet.  
 
En översyn av kommunens skolor har skett och i denna har det konstaterats att en helhet 
måste tas över Österslättskolan, dess kök och matsal. Det medför att projektet för 
Österslättskolans kök kommer att hanteras i skolprojekten framöver i vilket det kommer 
att påbörjas projektering under hösten/vintern 2018. Projektmedlen för projekteringen 
om 1 623 tkr kommer därmed inte att användas i projekt 1181 Österslättskolans kök. 
 
Beläggningsutgifterna har blivit högre än budgeterat för 2018. Genom att omfördela 
investeringsmedel till gatuunderhållet gör det att budget 2018 är i balans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-28 
Protokollsutdrag TN § 157/2018 Begäran flytt av investeringsmedel från projekt 1181 
Österslättskolans kök till projekt 1314 Gatuunderhåll 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med 
tekniska nämndens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Fastighetschef Magnus Persson 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 231 Begäran om flytt av investeringsmedel i projekt 1151 Förskolepaviljonger till projekt 
2107 Fastighetsunderhåll 2018/3306 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att flytta 4 000 tkr av investeringsmedel i projekt 1151 Förskolepaviljonger till projekt 
2107 Fastighetsunderhåll 
 
att flytta 200 tkr av investeringsmedel i projekt 1151 Förskolepaviljonger till projekt 1184 
Miljöåtgärder 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har i ordförandebeslut 2018-10-01, föreslagit kommunstyrelsen att 
överföra investeringsmedel från projekt Förskolepaviljonger till projekt 
Fastighetsunderhåll och projekt Miljöåtgärder. 
 
Inför 2018 såg utbildningsförvaltningen ett behov av förskolepaviljonger under 2018, 
därför skapades projekt 1151 Förskolepaviljonger. Nu ses möjligheterna istället över att 
hyra in sig i befintliga lokaler varpå pengarna för förskolepaviljonger ej längre behövs. 
Däremot behövs pengarna i andra projekt som berör utbildningsförvaltningen.  
 
På Korpadalsskolan har det blivit problem kring innemiljön vilket kräver stora åtgärder. I 
samband med detta önskar skolan även bygga om för att få till en bättre och effektivare 
lösning med administrationsdelen på skolan. Fastighetsunderhållet är uppbokat för 2018 
varpå mer medel krävs. 
 
Projekt 1184 Miljöåtgärder hanterar miljöåtgärder såsom ventilation mm. Under 2018 har 
antalet åtgärder i detta projekt varit många, varpå mer medel behövs för att hålla en god 
miljö i Karlshamns kommuns fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ordförandebeslut – Begäran om flytt av investeringsmedel från projekt 1151 
Förskolepaviljonger 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med 
tekniska nämndens förslag. 
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Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
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§ 232 Beställning av detaljplan för del av Karlshamn Frostentorp 4:1 mfl 2018/3294 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att beställa detaljplan av byggnadsnämnden avseende del av fastigheterna 
Karlshamn 2:1 m.fl., markerade markområden i enlighet med kartbilaga A 
 
att finansieringen av detaljplanen om 300 000 kronor för år 2018 och om 500 000 
kr för år 2019 sker genom kommunstyrelsens anslag för övriga investeringar 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen saknar idag mark för företag som vill etablera handel. Kommunen har i 
översiktsplanen ”Karlshamn 2030” pekat ut Jannebergsområdet och Strömma som 
kommunens handelscentrum. Redan idag har kommunen ett handelscentrum i 
dessa delar med Coop, ICA Maxi och Nymölleområdet.  
 
Området i Strömma är intressant ur ett skyltläges perspektiv utifrån väg E22, men 
att infarten till området kräver mycket planering. Troligast infartsväg är 
Strömmavägen som redan idag har en del trafik framförallt till AAK-hallen, Blekinge 
Delikatesser AB, Kreativum, förskolor och skolor som ligger i området som idag har 
ca 370 elever. Även trafiken till redan befintlig handel i området gör att 
trafiksituationen på Strömmavägen är besvärlig. I samband med planarbetet är det 
därför av yttersta vikt att trafiksituationen ses över och förslag till nya infarter för 
Stora Coop, Elon, återvinningsstation och bilvårdsanläggningen prövas. 
 
Syftet är att utreda möjligheterna att exploatera området för kontor, handel och 
lättare industriändamål alternativt bostäder. 
 
Förstudiens förslag till övergripande mål för arbetet är att utveckla området i 
enlighet med översiktsplanen och skapa ett attraktivt handelsområde alternativt 
bostadsområde och att det tas fram en detaljplan som har utrett möjligheterna till 
byggnation på området och att det finns en klar inriktning för exploateringen på 
området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Eks tjänsteskrivelse, 2018-09-19 
Kartbilaga A 
Övergripande Budget Handelsområde Strömma 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar avslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall. 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med Per-
Ola Mattssons yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Mark- och exploateringsingenjör Liselott Skough 
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§ 233 Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M) 2017/3571 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen förklaras besvarad 
 
Sammanfattning 
 
Lars Hasselgren (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommun skall återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträde eller motsvarande  
 
att ge utbildningsförvaltningen i samverkan med omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en lämplig yrkesutbildning för sjukvårdsbiträde  
 
Motionen har varit remitterad till omsorgsnämnden och gymnasienämnden för yttrande. 
Kommunstyrelsens personalavdelning har berett frågan ur ett arbetsgivarperspektiv.  
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2018-03-21 och beslutade då, 
enligt § 54/2018, att återremittera ärendet för ytterligare utredning. Nämnden behandlade 
åter igen ärendet på sammanträdet 2018-08-22 § 117/2018 och beslutade att ställa sig 
bakom förslag till yttrande och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.  
 
I förslaget till yttrande, skrivet av omsorgsförvaltningen i samarbete med 
kommunstyrelsens personalavdelning, framförs att arbetsuppgifterna som är tänkta att 
utföras av vårdbiträden delvis har överförts till kvalificerad personal inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Att införa ett led till i organisationen kan bidra till att 
arbetet med utformning och planering av arbetsuppgifter samt personalplanering blir 
svårare. Genom att höja kompetensnivån kan yrkesstoltheten ökas och en kvalitativ vård 
till de äldre kan säkerställas. Mot bakgrund av ovanstående motivering samt ytterligare 
redovisning under stycket ”bakgrund och överväganden”, se nedan, föreslår 
omsorgsförvaltningen tillsammans med kommunstyrelsens personalavdelning att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Gymnasienämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2018-04-19 § 27/2018 och 
lämnade inga synpunkter kring frågan om att återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträden. 
Nämnden ställer sig positiv till att vuxenutbildningen tillsammans med berörda inom 
omsorgsförvaltningen tar fram en lämplig utbildning, om kommunfullmäktige fattar beslut 
om att införa yrkesgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-09-03 
Motion om att införa vårdbiträden – Lars Hasselgren (M) 
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Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska förklaras besvarad.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
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§ 234 Motion om cirkus med djur på kommunal mark - Andreas Saleskog (S) och Annacarin 
Leufstedt (S) 2017/1334 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen 
 
Sammanfattning 
 
Andreas Saleskog (S) och Annacarin Leufstedt (S) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-04-09 lämnat in motion om cirkus med djur på kommunal mark. I 
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta. 
 
att utreda möjligheterna för Karlshamns kommun att vid upplåtelse av kommunägd mark 
kunna ha möjlighet att neka upplåtelse till kringresande cirkusar där uppvisandet av icke 
domesticerade djur ingår. 
 
Motionärerna skriver att ett förbud för vilda djur på cirkus är en principiellt viktig fråga. 
Djurs välmående är viktigare än det kortvariga nöje som en cirkusföreställning ger 
åskådarna. Många av de djur som turnerar med cirkusar utsätts för stress vid transporter. 
Deras utevistelse begränsas till tillfälliga inhägnader och konsterna är ofta onaturliga för 
djuren. Motionärerna lyfter särskilt fram problematiska situationer för elefanter och 
sjölejon.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-28 
Motion om cirkus med djur på kommunal mark – Andreas Saleskog (S) och Annacarin 
Leufstedt (S) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Elin Petersson (M) yrkar att motionen ska besvaras.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition och finner kommunstyrelse besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
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§ 235 Motion om inbjudan till "Öppet rådhus" - Magnus Gärdebring (M) 2017/3572 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen 
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommun årligen bjuder in medborgarna till ”öppet rådhus” i syfte att 
informera och föra dialog med medborgarna 
 
Bedömningen är att det är möjligt att genomföra ett sådant evenemang.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunikationschefens tjänsteskrivelse 2018-09-20. 
Motion Öppet Rådhus 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattson (S) yrkar att den andra att-satsen i arbetsutskottets förslag stryks.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med 
arbetsutskottets justerade förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunikationschef Annette Sandberg 
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§ 236 Tecknande av idéburet offentligt partnerskap med Åryds Hembygdsförening angående 
filialbibliotek 2018/2710 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att teckna IOP-avtal med Åryds Hembygdsförening avseende biblioteksfilial 
 
Sammanfattning 
 
Åryds Hembygdsförening har tillskrivit kommunstyrelsen med förslag om att öppna en 
biblioteksfilial i Åryd i samverkan med Åryds friskola. Föreningen har i sin skrivelse 
föreslagit att en biblioteksfilial kan öppnas genom tecknande av en IOP (idéburet offentligt 
partnerskap).  
 
Kommunstyrelsen förhåller sig positiv till föreningens skrivelse och är beredd att teckna 
ett avtal. Förslag på avtal med bilaga med verksamhetsbeskrivning har upprättats.  
 
IOP-avtalet är upprättat utifrån av kommunfullmäktige antagen policy för idéburet 
offentligt partnerskap.  
 
I budget 2019 har kulturnämnden anvisats särskilda medel för en biblioteksfilial i Åryd. 
Utifrån det behöver kommunstyrelsen och kulturnämnden finna ett sätt att lösa 
finansieringsfrågan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avtal IOP Åryds Hembygdsförening 
Bilaga Verksamhetsbeskrivning för biblioteksfilial i Åryd 
Policy för idéburet offentligt partnerskap i Karlshamns kommun 
Skrivelse från Åryds Hembygdsförening, 2018-07-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Åryds Hembygdsförening 
Kulturnämnden 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
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§ 237 Beslutsuppföljning september 2018 2018/218 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning föreligger som innehåller sju ärenden för uppföljning. Ett av dem 
föreslås utgå. 
 
Det första ärendet på beslutsuppföljningen skjuts fram till september 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-20 
Beslutsuppföljning september 
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§ 238 Handlingar för kännedom oktober 2018 2018/460 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 27 augusti- -30 september 2018 
redovisas: 
 
Ärendenr § Datum  Ärende 
 
2018/1944 37/18 2018-09-13  BN § 143/2018 Planbesked för del av  
    Karlshamn 6:1 – Sternöplanen 
2018/2124 38/18 2018-09-13  BN § 142/2018 Planbesked för del av 
    Karlshamns 2:1 m fl – Möllebacken 
2018/1300 39/18 2018-09-28  Beslut om avveckling av kommunal- 
    Förbundet Region Blekinge 
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§ 239 Redovisning av delegationsbeslut oktober 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 27 augusti – 30 september 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
 
 
 


