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§ 240 Val av justerare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Magnus Sandgren (M) att justera protokollet 
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§ 241 Godkännande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ärende 19. Ansökan om elitsatsningsstöd – Blekinge Idrottsförbund utgår 
 
att ärende 25. Skattesats 2019 läggs till 
 
att därmed fastställa dagordningen 
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§ 242 Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning  
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar och nämner bland annat följande: 
 

- Västblekinge Miljö AB har en mycket bekymmersam ekonomisk situation. 
Bolaget behöver ett aktieägartillskott om 6 miljoner kronor vilket belastar 
innevarande års resultat. Bolaget har ett mycket litet eget kapital och det är 
kostnaderna för deponier som försatt bolaget i den nuvarande belägenheten.  

- Revisionen har gjort en granskning av den kommunala investeringsprocessen 
samt volymerna på investeringarna. Historiskt har en omfattande 
investeringsbudget antagits som sedan genomförts till 50–60 procent. Det har 
inneburit att projekt skjutits på framtiden och att listan på investeringsobjekt blivit 
mycket omfattande, uppemot 300 miljoner kronor. Revisionen har även 
synpunkter på förfarandet med partneringupphandlingar. Kommunen har en 
intern projektledarkompetens vilket förväntas stärka både genomförandet av 
investeringarna men också minska kostnaderna eftersom projektledning annars 
hanterats via konsulter. Svar till revisionen kommer läggas på kommunstyrelsens 
bord.  

- Vattensituationen i Mien har förbättrats med 2 cm. I övrigt krävs fortsatt arbete 
för att säkerställa tillgången på vatten.  

- Missbrukssituation, med rapporter i media om drog- och alkoholmissbruk.  
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§ 243 Information om bredbandsutbyggnaden - Karlshamn Energi AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Anders Strange, VD Karlshamn Energi AB, informerar. Han nämner bland annat 
följande: 
 

- Bolaget har strax nått upp i att 89 procent av hushållen har tillgång till 
fiberinfrastruktur. 

- Tätorterna är helt färdiga från och med halvårsskiftet 2019. 
- 43 procent av all landsbygd har tillgång till fiberinfrastruktur, och under 2019 

beräknas 85 procent ha tillgång.  
- Alla större privata fastighetsägare har valt Karlshamn Energi AB.  
- 2014 hade bolaget 196 fiberkunder, idag har bolaget 5 186 kunder. VD 

framhåller den enorma tillväxt som skett och hur mycket bolagets kontakter med 
karlshamnsborna ökat.  

- Infrastrukturen hanterar 7 600 villor.  
- Ekonomiskt utvecklas verksamheten enligt plan. Under uppbyggnadsplanen är 

ekonomi negativ, men redan 2019 går affärsområdet plus minus noll.  
- 2021 ska samtliga permanentboende i kommunen erbjudas fiber.  
- KEAB inklusive konkurrenter når 88 procent, 9 procent nås via KEAB och 

landsbygdsprogrammet och de återstående 3 procenten nås med hjälp av 
anslagna medel från kommunfullmäktige. T.o.m. 2021 uppgår investeringarna till 
320 miljoner kronor.  

- Av totalt utbetalda landsbygdsstöd om 80 miljoner kronor i Blekinge har 39 
miljoner kronor utbetalats till Karlshamn Energi och därmed till 
kommuninvånarna.  

- När det gäller skärgården, som inte ingår i bolagets tidigare åtagande, har 
bolaget en teoretisk lösning under skiss som bygger på möjligheten till mobila 
anslutningar.  

- En intressant framtidsspaning är IoT, Internet of Things.  
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2018-11-06 

Sida 8(31) 

 

§ 244 Avvecklingsprocess för kommunalförbundet Region Blekinge 2018/1300 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunalförbundet Region Blekinge ska avvecklas från och med 2019-01-01 
 
att Region Blekinges regionstyrelse (Regionkommunen) från och med 1 januari 2019 
utses till likvidator för kommunalförbundet Region Blekinge 
 
att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för kommunalförbundet Region Blekinge 
 
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet och Landstinget 
Blekinge fattar samma beslut 
 
Sammanfattning 
 
I och med att Landstinget Blekinge övertar det regionala utvecklingsansvaret  och då blir 
Region Blekinge ska kommunalförbundet Region Blekinge avvecklas. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19 § 91 att uppdra kommunalförbundet att 
initiera sin egen avveckling per årsskiftet 2018/19.  
 
Kommunalförbundet har nu inkommit med förslag på avvecklingsprocess. Avvecklingen 
förslås gå till så att Region Blekinges regionstyrelse (sekundärkommunen) utgör 
likvidator för kommunalförbundet Region Blekinge. Då det är ett avsteg från 
förbundsordningen krävs godkännande av samtliga medlemmar i kommunalförbundet, 
vilket är länets kommuner och regionfullmäktige. Den föreslagna hanteringen, som går 
utöver förbundsordningens bestämmelser, får betraktas som ett praktiskt sätt att hantera 
avvecklingen.  
 
Den föreslagna avvecklingsprocessen täcker nödvändiga beslut om årsredovisning, 
ansvarsfrihet med mera.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-08 
Protokollsutdrag § 66 2018 Kommunalförbundet region Blekinge – Avveckling av 
kommunalförbundet Region Blekinge 
Region Blekinge – Avvecklingsprocess 
Förbundsordning 
Protokollsutdrag KF § 91/2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
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§ 245 Ekonomisk månadsuppföljning per september, kommunstyrelsen 2018 
2018/2971 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa månadsrapport per 2018-09-30 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat månadsrapport per 
2018-09-30 som sammanställts till månadsrapport för kommunstyrelsen. 
 
I månadsrapporten redovisas bedömning av kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning 
av drift för perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk analys. 
 
Den ekonomiska uppföljningen visar ett beräknat överskott på 5,4 mnkr 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens månadsuppföljning, september 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Chefer kommunlednignsförvaltningen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 246 Ekonomisk månadsrapport september 2018 2017/1448 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att nämndernas månadsrapporter per 2018-09-30 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 undantas 
från rapporteringen. I rapporten har dessa nämnder lagts in med samma ekonomiska 
resultat som efter augustiuppföljningen. 
 
Föreliggande ekonomiska rapport per 2018-09-30 bygger på sifferuppgifter och 
bedömningar från nämnder och förvaltningar.  
 
Efter nio månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på minus 
59 mnkr vilket är 92 mnkr sämre än budget för 2018. I det prognosticerade 
helårsresultatet ingår VA:s resultat med +2,5 mnkr.  
 
I prognosavvikelsen på -92 mnkr ingår att: 

- nämnderna gör bedömningen att de når en avvikelse med -39 mnkr.  
- budgeterade effektiviseringar och minskade sjuklönekostnader beräknas ge 

negativ avvikelse på -49 mnkr.  
- finansförvaltningen bedöms nå en negativ avvikelse med ca -4 mnkr.  

 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning ekonomisk månadsrapport september 2018 
Respektive nämnds månadsrapport 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 247 Laboratoriets avgifter 2019 2018/2853 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att index för årlig justering av avgifter ändras till PKV, Prisindex Kommunal Verksamhet 
 
att anta förslag på justering av avgifter till 2019 med 2.7 % enligt PKV, det vill säga total 
uppjustering med ränta på ränta till 2019 med 12.1 % 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-09-26 § 156, föreslagit kommunfullmäktige justera 
taxan för Sternölaboratoriet. 
 
Sternölaboratoriet är ackrediterat laboratorium för kemiska och mikrobiologiska analyser 
inom vatten och fodermedel. Tekniska nämnden har lämnat förslag på taxehöjning och 
fortsatt indexering.  
 
Redogörelse av nuläget för laboratoriets avgifter. 
Förslag på index för årlig justering av avgifter är PKV, Prisindex Kommunal Verksamhet. 
 
För 2016 2.7 % enligt PKV. 
För 2017 3.4 % enligt PKV. 
För 2018 2.8 % enligt PKV. 
För 2019 2.7 % enligt PKV. 
 
Det vill säga total uppjustering med ränta på ränta till 2019 med 12.1 %. 
 
Förslås för 2019 att laboratoriet åtar sig att utföra analyser åt VA-verksamheten genom 
ett helårsabonnemang medan övriga kunder debiteras för varje utförd analys. 
 
Under år 2019 ses prismodellen över med målsättning att utdebitering i huvudsak ska 
ske i form av betalning per analys. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-28 
Protokollsutdrag TN § 156/2018 Laboratoriets avgifter 2019 
Prislista för analyser och tjänster Sternölaboratoriet 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Tekniska nämnden 
VA-chef Marika Mårtensson 
Projektledare Christer Martinsson  
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§ 248 Utökad finansiering -rivning av trasig betongbrygga Sternö 2017/877 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja projekt 8600 utökad finansiering om 357 127 kr från kommunstyrelsens 
anslag till förfogande 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-28 att en trasig betongbrygga vid Sternöhamnen 
skulle tas bort av säkerhetsskäl. Rivningen av bryggan var beräknad att kosta ca 
300 000 kr och denna summa beviljades ur kommunstyrelsens anslag till förfogande till 
projekt 8600. 
 
Själva bryggan var tänkt att tas upp ifrån land med hjälp av en mobilkran. Endast 
pålarna skulle avlägsnas från vattensidan med båt. Rivningen kunde dock inte ske på 
det sätt som planerats. Med anledning av en stor betongklump på undersidan av 
bryggan mäktade grävmaskinen inte med att dra upp bryggan på land. Istället fick två 
stycken 150-200 tons kranar etableras, vilka kopplades fast med hjälp av dykare för att 
lyfta upp bryggan. De ökade momenten medförde utöver kostnaden för kranarna 
kostnader för arbetsledning, hantverkare och betongspecialist. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse, 2018-10-23 
Fakturaunderlag 
Karta 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonom Susanne Andersen 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 249 Förslag om nya bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
2018/3740 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna de nya bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda att gälla  
fr.o.m. 2019-01-01 
 
Sammanfattning 
 
Arvodeskommittén har på kommunfullmäktiges uppdrag lämnat föreslag på nya 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i november 2018 ska kommunfullmäktige kunna besluta om nya regler 
och förmåner för förtroendevalda. 
 
Översynen är nu gjord och följande förslag till nya bestämmelser om ekonomisk 
ersättning framtagen. 
 
Följande förändringar föreslås av arvodeskommittén:  

- Uppdatering av riksdagsmannaarvodet. 
- Justerade årsarvoden för teknik- och fritidsnämnden samt för nämnden för 

arbete och välfärd. 
- Årsarvode för Kreativum i Blekinge AB i likhet med övriga kommunala bolag. 
- Arvodesreglerna justeras för delägda bolag och kommunalförbund. 
- Oppositionsarvodet tas bort. 
- Ungdomsrådet arvoderas. 

 
Vid kommunstyrelsen sammanträde lämnar Per-Ola Mattsson (S) ett alternativt förslag 
från koalitionen med justeringar av arvodeskommitténs förslag samt med förändringar 
på följande områden: 

- För justering av protokoll utgår ej arvode, dock förlorad arbetsförtjänst. 
- Riktlinjer för resor gäller även de förtroendevalda. 
- Begränsningsregeln justeras till 100 procent av heltid.  
- Överförmyndarnämndens ordförande och vice ordförande får årsarvode. 
- Oppositionsrådet arvoderas med 9,6. 
- Ungdomsrådet får sammanträdesarvode enligt gällande princip om 1,2 och utses 

representanter från elevorganisationer.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta de av Per-Ola Mattsson (S) 
föreslagna bestämmelserna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-30 
Protokollsutdrag § 3/2018 Översyn av ersättning till förtroendevalda 
Förslag till nya bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till ett alternativt förslag från koalitionen.  
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med koalitionens alternativa förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Hel- och delägda bolag 
Kommunalförbund 
Personalchef Jonas Jönsson 
Lönechef Annika Risberg 
Kanslichef Erik Bergman 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Christina Gustafsson 
Administratör Aili Martinsson 
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§ 250 Skadeståndskrav avseende fel i myndighetsutövning 2017/1450 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avvisa skadeståndsanspråket 
 
Sammanfattning 
 
I en skrivelse till Karlshamns kommun daterad den 27 juni 2018 har Peter Nilsson i 
egenskap av ägare till bolaget Jonetti AB inkommit med en begäran om skadestånd på 
grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Skadeståndskravet har 
framställts av Jonetti AB:s ombud, advokatfirman Wilensky.  
 
Jonetti AB framför i skadeståndskravet att Karlshamns kommun är skadeståndsskyldig 
på grund av att felaktiga uppgifter har lämnats till bolaget i samband med 
handläggningen av det bygglov bolaget har ansökt om, vilket har lett till att Jonetti AB 
har förhindrats från att uppföra en byggnad i form av en båthall och därmed inte kunnat 
utöka sin befintliga båtverksamhet som planerat.  
Jonetti AB yrkar till följd av detta sammanlagt 642 275 kr i skadestånd för uteblivna 
intäkter, transportkostnader samt ökade hyreskostnader.  
 
Jonetti AB har även sänt in ett skadeståndskrav den 24 november 2017. Skrivelsen 
daterad den 27 juni 2018 ersätter skrivelsen som inkom i november 2017.  
 
Bakgrund  
 
I skadeståndsanspråket från Jonetti AB framgår det att bolaget fick besked om bygglov 
den 9 december avseende fastigheten Matvik 1:54, och att det av beskedet framgick att 
Jonetti AB kunde ansöka om bygglov avseende den byggnad bolaget ville uppföra.  
 
Enligt den dokumentation som Karlshamns kommun har fört i ärendet avseende 
bygglovet har en bygglovshandläggare i ett brev till Jonetti AB daterat den 9 december 
2016 uppgett att den tilltänkta byggnaden förefaller inrymmas i gällande detaljplan, (dnr 
2016/33). Det framgår dock även av brevet att byggnaden kräver bygglov och att en 
ansökan måste göras, samt att bygglov beviljas då en åtgärd är förenlig med 
detaljplanens bestämmelser och i övrigt uppfyller tillämpliga delar av plan- och 
bygglagen. Något slutligt besked om bygglov har således inte lämnats, inte heller något 
förhandsbesked om bygglov.  
 
I det arrendeavtal som har upprättats mellan kommunen och Jonetti AB framgår att 
handlingar avseende uppförande av byggnad för personalutrymme och båtverksamhet 
först ska godkännas av jordägaren innan ansökan om bygglov lämnas in. 
 
Detaljplanen 
 
Mellan mars och april 2017 uppdagades att det hade inträffat ett fel i handläggningen i 
samband med att detaljplanen för del av Matvik 1:54 antogs. Berörd verksamhet gjorde 
bedömningen att detaljplanen inte skulle anses ha vunnit laga kraft och därför inleddes 
ett arbete för framtagande av en ny detaljplan. Jonetti AB:s bygglovsansökan bordlades 
i samband med detta. Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny detaljplan för del av 
Matvik 1:54 den 19 mars 2018.  
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Beslutet överklagades och ärendet ligger för närvarande i mark- och miljödomstolen för 
prövning.  
 
I avvaktan på den nya detaljplanen ansökte Jonetti AB om och beviljades ett 
tidsbegränsat bygglov, (dnr 2017/2631). Ansökan avsåg ett tidsbegränsat bygglov i 5 år 
avseende en tillfällig byggnad för lager, kontor och garage i avvaktan på att ny detaljplan 
skulle tas fram för området. Det tidsbegränsade bygglovet upphävdes av länsstyrelsen 
och har inte överklagats.  
 
Skadebegränsningsskyldighet 
 
Jonetti AB har framfört att bolagets ekonomiska skada fortsätter att öka och att 
ytterligare kostnader kommer att tillkomma fram till att byggnaden är uppförd.  
 
Skyldigheten att begränsa sin skada är en skadeståndsrättslig princip som inträder när 
den skadelidande fått klart för sig att han eller hon har drabbats av en skadegörande 
handling. Den skadelidande parten ska således i den mån det kan anses vara rimligt 
vidta skäliga åtgärder i syfte att begränsa skadan och kan inte begära skadestånd för 
skada som kunde ha undvikits. 
 
Rättsliga grunder 
 
I 3 kap. 2-3 §§ skadeståndslagen regleras skadeståndsansvar för stat och kommun vid 
fel vid myndighetsutövning och felaktig myndighetsinformation: 
 
 2 §   Staten eller en kommun skall ersätta 
    1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller 
försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller 
kommunen svarar, och 
    2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom 
fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning. 
 
3 §   Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en 
myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det 
med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas 
upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens 
verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades.  
 
Slutsats 
 
Jonetti AB har anfört att bolaget har lidit ekonomisk skada på grund av att Karlshamns 
kommun har lämnat felaktiga uppgifter och begått fel vid myndighetsutövningen vid 
handläggningen av bygglovsansökan. Av brevet som skickades till Jonetti AB den 9 
december 2016 framgår det dock att den föreslagna byggnaden kräver bygglov och att 
en ansökan måste göras. Handläggningsfelet i ärendet gällande detaljplanen för det 
aktuella området upptäcktes i samband med att bygglovsansökan inkom, och därmed 
fick bolagets ansökan om bygglov bordläggas. Något fel i handläggningen av ärendet 
gällande bygglovsansökan har dock inte skett.  
 
Jonetti AB har dock, trots att något beslut om bygglov inte har fattats, påbörjat åtgärder 
och ådragit sig kostnader som bolaget nu kräver ersättning för. I övriga delar grundas 
kravet på en beräkning av uteblivna intäkter som bygger på Jonetti AB:s egna 
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antaganden om försäljning utifrån att verksamheten hade utökats i enlighet med 
bolagets planering. Trots att utökningen inte kunde göras i enlighet med planeringen 
torde Jonetti AB:s båtverksamhet ha kunnat bedrivas i enlighet med tidigare 
förutsättningar. Någon intäktsförlust kan därmed inte anses ha skett. Kostnaderna som 
har uppstått hade kunnat undvikas om bolaget istället hade inväntat ett beslut om 
bygglov innan några åtgärder påbörjades. 
 
Mot bakgrund härav ska skadeståndskravet avvisas i sin helhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse, 2018-10-15 
Arrendeavtal avseende del av Matvik 1:54 
Skadeståndsanspråk från advokatfirman Wilensky 
Utlåtande från försäkringsbolaget Crawco 
Brev till Jonetti AB den 9 december 2016 
 
Beslutet skickas till 
 
Advokatfirman Wilensky HB 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
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§ 251 Hjärtstartare till bygdemuseet på Stenbacka 2016/1498 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avslå ansökan 
 
Sammanfattning 
 
Asarums Hembygdsförening ansökte 2016-04-14 om att få sig tilldelade en hjärtstartare. 
Föreningen anför att de under sommartid har många besökare.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-09 § 223 om nya riktlinjer för hjärtstartare. I dem 
framgår att: 
 

- Mottagaren svarar själv för skötsel av och utbildning i hjärtstartaren 
- Mottagaren ansvarar för att hjärtstartaren 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 
 
Utifrån föreningens befintliga ansökan, som inkom för två och ett halvt år sedan, kan 
något bifall inte ges. Det är högst beklagligt att föreningens ansökan inte har hanterats 
inom en rimlig tid. Utifrån uppkommen situation får föreningen uppmanas inkomma med 
ny ansökan utifrån de nu fastlagda riktlinjerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-10 
Ansökan, 2016-04-14 
Riktlinjer för hjärtstartare 
 
Beslutet skickas till 
 
Asarums Hembygdsförening 
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§ 252 Ansökan om utplacering av hjärtstartare - Karlshamns 
koloniträdgårdsförening 2018/1685 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medge föreningen ett bidrag om 50 procent av kostnaden under förutsättning att 
nämnda kriterier uppfylls 
 
att finansiering sker på kommunstyrelsens ansvar 210 och verksamhet 27300 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns koloniträdgårdsförening har, 2018-04-26, ansökt om att en hjärtstartare ska 
placeras vid koloniområdets dansbana. Föreningen anför att mycket folk rör sig i 
området och att hjärtstartaren ska vara lätt tillgänglig för kolonister såväl som för 
allmänheten.  
 
Enligt kommunens riktlinjer för hjärtstartare, antagna av kommunstyrelsen 2018-10-09 § 
223, ska en förening som medges stöd för utplacering av hjärtstartare visa att: 
 

- Mottagaren svarar själv för skötsel av och utbildning i hjärtstartaren 
- Mottagaren ansvarar för att hjärtstartaren 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 
 
Utifrån föreningens ansökan utgår kommunstyrelsen från att föreningen uppfyller 
kriterierna. Kommunstyrelsen bifaller ansökan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-09 
Ansökan 
Riktlinjer för hjärtstartare i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Koloniträdgårdsförening 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 253 Ansökan om bidrag för hjärtstartare - Guövikens Båtklubb 2018/1655 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avslå ansökan 
 
Sammanfattning 
 
Guövikens Båtklubb har, 2018-04-24, ansökt om 10 000 kr i bidrag för att sätta upp 
en hjärtstartare vi föreningens anläggning i Guövik. Båtklubben anför att 
hamnområdet har många besökare, sommartid men också vintertid. Kostnaden för 
en hjärtstartare uppgår till 24 500 kr och sponsring har redan säkrats från Åryds 
Sparbank. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-09 om nya riktlinjer för hjärtstartare. Av 
dessa framgår att det finns ett antal kriterier som föreningen ska leva upp till. 
 

- Mottagaren svarar själv för skötsel av och utbildning i hjärtstartaren 
- Mottagaren ansvarar för att hjärtstartaren 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 
 
Utifrån föreningens befintliga ansökan kan något bifall inte ges. Föreningen uppmanas 
inkomma med ny ansökan utifrån de nu fastlagda riktlinjerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-10 
Ansökan 
Riktlinjer för hjärtstartare i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Guövikens Båtklubb 
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§ 254 Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Blekinge län 2018/3476 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna avtal angående ansvar för den regionala kollektivtrafiken 2019 och framåt 
inklusive bilaga, med den justering som inkommit från Karlskrona kommun 
 
att beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget Blekinge 
fattar samma beslut 
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut i samtliga kommuners och landstingets fullmäktige överförs 
huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge (landstinget Blekinge med 
tillförd verksamhet från Kommunalförbundet Region Blekinge) fr.o.m. 2019.  
 
Detta innebär att nuvarande konsortialavtal mellan landstinget och kommunerna upphör 
vilket gör att ett nytt avtal krävs. Syftet med avtalet är att närmare ange bl.a. 
kollektivtrafikmyndighetens ansvar, utgångspunkterna för kollektivtrafikens utveckling, 
finansiering av verksamheten och formerna för samverkan.  
 
Förslaget är berett i den regionala kollektivtrafikgruppen, inom Kommunalförbundet 
Region Blekinge samt i chefsgruppen kopplat till det regionala samverkansrådet. 
 
Förslaget innebär att respektive kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige beslutar 
att anta avtalet innan årsskiftet. 
 
Karlskrona kommun har inkommit med förslag på en justering i avtalet vilken biträds av 
arbetsutskottet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-10-11 
Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Blekinge län 2019 och framåt 
Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Blekinge läm 2019 och framåt bilaga 
Förslag till reglemente för trafiknämnden 
Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Blekinge län - Karlskronas 
justeringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
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§ 255 Nedskräpning vid återvinningsstationer 2018/3490 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta skrivelse (bilaga 1) och översända densamma till Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen 
 
Sammanfattning 
 
För att minska nedskräpningen på återvinningsstationerna i kommunen föreslås att en 
skrivelse skickas till FTI med förfrågan om att:  

- FTI ser över tömningsfrekvensen, särskilt under sommaren, och anpassar 
frekvensen utifrån behovet. 

- FTI förbättrar informationsskyltarna inkl. förtydligar telefonnummer för 
felanmälan.  

- FTI delger kommunen avtalet med den nya aktör som ska genomföra städningen 
på återvinningsstationen.  

 
I Karlshamns kommun finns 14 återvinningsstationer (ej ÅVC) där Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för behållare och tömning av förpackningar och 
tidningar.  
 
Nedskräpningen kring ett flertal av återvinningsstationerna har under en längre tid, trots 
frekvent städning, upplevts som ett problem och kommunen har vid ett flertal tillfällen 
städat extra på exempelvis återvinningsstationen i Matviks småbåtshamn. Under 
innevarande års varma, långa sommar har problemet med nedskräpning ökat på några 
av stationerna. Nedskräpningen består till stor del av förpackningar och tidningar, vilket 
beror på att behållarna periodvis är fulla och därför slängs istället avfallet på marken. 
Detta bidrar också till att annat avfall i större utsträckning slängs vid sidan av behållarna 
inne på återvinningsstationerna. FTI har under sommaren genomfört åtgärder för att 
minska nedskräpningen. 
 
Miljöstrategen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen (KS 2018-09-04) att ta fram en 
skrivelse till FTI och VMAB angående problemen med nedskräpning vid 
återvinningsstationen och miljöstationen i Matviks småbåtshamn. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 oktober att skrivelsen ska omfatta alla 
återvinningsstationer i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-26 
Skrivelse till FTI 
 
Beslutet skickas till 
 
Andreas Rigoll, VMAB 
Jesper Bergman, miljöstrateg 
Johan Ekelund, Insamlingsansvarig VMAB  
Jonny Johansson, hamnfogde 
Martin Einarsson, markförvaltare  
Susanna Strandberg, VD VMAB 
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§ 256 Etablering av nytt scenkonsthus - medel för projektuppstart 2018/1184 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anvisa 1 000 tkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för projektuppstart för 
Regionteaterns ambition att etablera av nytt scenkonsthus i Karlshamn 
 
att alla nuvarande hyresgäster, såsom Musikforum och Teatersmedjan, ska vara 
delaktiga i förstudien 
 
Sammanfattning 
 
Regionteatern Blekinge Kronoberg har kontaktat Karlshamns kommun då de önskar 
etablera en teaterscen i Karlshamn. De har idag ingen fast utgångspunkt för 
verksamheten i Blekinge och de ser Karlshamn som en bra plats för en ny fast spelplats 
i Blekinge. 
 
Lokalen som Regionteatern har tittat på är Lokstallarna. Det finns en historik kring flera 
olika samarbeten och föreställningar i dessa lokaler och Regionteatern ser det som en 
väldigt bra plats att etablera sig på. För att denna etablering ska kunna ske krävs en del 
utredningar och investeringar i lokalerna och i dess närhet. Exempel på förändringar är: 

- byggnation av loger 
- ett nytt fjädrande scengolv 
- akustikanpassningar 
- inskjutbara läktare för 150-200 personer 
- en förbindelsegång mellan lokstallarna och Bellevueområdet både för att 

säkerställa parkeringar till Lokstallarna men också för att kunna samanvända 
anläggningarna. 

 
Helheten är mycket viktig och alla nuvarande hyresgäster såsom Musikforum och 
Teatersmedjan ska vara delaktiga i detta arbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, 2018-10-17 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag. 
 
Andreas Saleskog (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunstyrelsen beslut i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Magnus 
Gärdebrings (M) avslagsyrkande.  
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Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Ekonom Susanne Andersen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Kulturchef Maria Sköldqvist 
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§ 257 Yttrande avseende samråd av detaljplan för fastigheten Elleholm 35:1 m fl 
(Tomatodlingen) i  Mörrum 2018/3575 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet  
 
Sammanfattning 
 
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Elleholm 35:1 m.fl. (Tomatodlingen), Mörrum, 
Karlshamns kommun, Blekinge län, finns för samråd under tiden från den 15 oktober till 
och med den 5 november. Under samrådstiden ges tillfälle att lämna synpunkter på 
förslaget.  
 
Syftet med planen är att möjliggöra för växthusodling, lager och verksamhetsanknuten 
försäljning. Samtidigt syftar planen till att värna natur- och kulturvärden längs 
Mörrumsån. Planarbetet har initierats av Elleholms tomatodling AB som vill utveckla sin 
verksamhet. 
 
Planförslaget är i linje med översiktsplanens intentioner och tar hänsyn till övriga 
intressen i området, t.ex. Mörrumsån, strandskydd, riksintresse för naturvård, 
kulturmiljövård, friluftsliv, yrkesfiske och totalförsvaret. 
 
Planförslaget berör endast privatägd mark och föranleder inga fastighetsrättsliga 
åtgärder som påverkar kommunägd mark. 
 
Yttrande 
 
Inget att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse 2018-10-23 
Samrådshandlingar avseende Detaljplan Elleholm 35:1 m.fl. Mörrum, Karlshamns 
kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 258 Förordnande av vigselförrättare 2018/3646 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att föreslå att Iréne Ahlstrand-Mårlind, Andreas Saleskog, Lena Axelsson och Erik 
Bergman förordnas som vigselförrättare för tiden 2019 till och med 2022 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen avser att förordna vigselförrättare enligt 4 kapitlet 3 och 4 §§ 
äktenskapsbalken. 
 
Länsstyrelsen bereder Karlshamns kommun tillfälle att föreslå vigselförrättare för tiden 
2019 till och med 2022. 
 
Karlshamns kommun föreslår följande personer: 
 
Iréne Ahlstrand Mårlind, förtroendevald för Moderaterna 
Andreas Saleskog, förtroendevald för Socialdemokraterna 
Lena Axelsson, turistchef/chef för servicecenter 
Erik Bergman, kanslichef 
 
Åren 2015-2018 har Ethel Duvskog, Iréne Ahlstrand-Mårlind, Göran Persson och Marco 
Paulsson varit vigselförrättare.  
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge 
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§ 259 Sammanställning över Förslag till Karlshamns kommun 2018 2018/1087 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Inkomna förslag till Karlshamn ska redovisas två gånger per år till kommunfullmäktige. 
Senast förslagen redovisades var på fullmäktiges möte i mars. 
 
Under innevarande period, mars till november har 48 förslag inkommit, varav 27 avgjorts 
(bilaga 1). 
 
Förslag som vid senaste redovisningen inte behandlats av nämnd redogörs för i bilaga 
2. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson, 2018-10-24 
Bilaga 1 Sammanställning mars till november 
Bilaga 2 Sammanställning över senaste redovisningen över förslag som inte var 
avgjorda mars 2018 
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§ 260 Beslutsuppföljning oktober 2018 2018/218 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning föreligger som innehåller sju ärenden för uppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-18 
Beslutsuppföljning oktober 
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§ 261 Redovisning av delegationsbeslut november 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 1 oktober – 26 oktober 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 262 Handlingar för kännedom november 2018 2018/460 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 1 oktober – 27 oktober 2018 
redovisas: 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
 
2015/4594 40/18 2018-10-03 TN § 163/2018 Utökat verksamhetsområde 
   VA Brorstorp 
 
2018/1581 42/18 2018-10-03 TN § 186/2018 Användning av hästar i 
   Kommunens verksamhet 
 
2017/4266 2018-10-10 Synpunkter Svängstabadet, Svängsta  

 Samhällsförening 
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§ 263 Skattesats 2019 2018/2892 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta skattesatsen 21,76 kr för 2019 
 
Sammanfattning 
 
Koalitionen (S, C, MP) bedriver för närvarande budgetarbetet med utgångspunkten att 
kommunalskatten för 2019 ska vara oförändrad, det vill säga 21,76. 
 
I enlighet med kommunallagens 11 kap. 8-11 §§ ska budgeten fastställas innan 
november månads utgång. Om särskilda skäl finns får budgeten fastställas i december. 
Dock ska kommunfullmäktige ändock fastställa skattesatsen inom november månad.  
 
Koalitionen menar att särskilda skäl föreligger och budgeten kommer därför fastställas 
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december.  
 
Mot bakgrund av lagens krav föreslås kommunfullmäktige besluta om 21,76 i skattesats 
(oförändrad) för 2019. Inför 2019 har en skatteväxling om 45 öre skett med Landstinget 
Blekinge.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från koalitionen, 2018-11-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Skatteverket 
 
 
 
 


