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§ 266 Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet
Sammanfattning
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar och nämner bland annat följande:
-

-

Oron i tjänsteorganisationen är stor över kommunens ekonomiska ställning. I
kommunsverige och i Blekinge är det många kommuner som har ekonomiska
bekymmer, men det ursäktar inte Karlshamns situation. Det ekonomiska
resultatet behöver vara starkare och en del beslut om besparingar måste tas
snarast.
VMAB har en besvärande ekonomisk situation, där kommunen måste sätta in
knappt 10 000 tkr i bolaget.
Räddningstjänstförbundet går mot ett betydande underskott.
Kommunsamverkan Cura Individutveckling går mot miljonunderskott, men det
hanteras inom eget kapital.
Miljöförbundet visar ekonomisk stabilitet.
De helägda kommunala bolagen är stabila.
Digitaliseringsarbetet fortskrider i kommunen och från och med januari kommer
en robot vara behjälplig i lönehanteringen.
Öppna jämförelser kommer snart att presentera siffror på kommunens arbete
med detaljplaner och Karlshamn kommer därvid ha förbättrat sitt resultat.

Avslutningsvis tackar kommundirektören den avgående kommunstyrelsen för ett gott
samarbete de senaste två åren.
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§ 267 Förslag till medborgarlöfte 2019 - Tryggare centrum 2018/4076
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna medborgarlöfte 2019 – Tryggare centrum
Sammanfattning
Ett medborgarlöfte är ett löfte till medborgarna från lokalpolisområdet i samverkan med
kommunen och andra lokala aktörer. Det rör sig om tidsatta och konkreta aktiviteter som
tar sin utgångspunkt i den lokala problembilden. Medborgarlöften är en vidareutveckling
av befintliga samverkansöverenskommelser och är en del av lokalpolisområdenas
verksamhetsplanering.
Den lokala lägesbilden i Karlshamns kommun hösten 2018 visar att det största behovet
av åtgärder finns i centrum. Lokalpolisområde Karlshamn har i samverkan med
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Karlshamn därför valt att fortsätta med Tryggare
centrum som medborgarlöfte under 2019. Ett aktivt förebyggande arbete ska göras med
inriktning mot de situationer och platser där människor upplever otrygghet, främst under
eftermiddagar och kvällar.
Beslutsunderlag
Förslag till medborgarlöfte 2019 - Tryggare centrum
Beslutet skickas till
Lokalpolisområde Karlshamn
Lokala brottsförebyggande rådet
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§ 268 Kommunprogram 2019-2022 2018/4184
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Kommunprogram 2019-2022
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
Den efter valet formerade koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Miljöpartiet har upprättat förslag till kommunprogram för mandatperioden 20192022.
Karlshamn är fantastiskt! Vi har ett myllrande stadsliv med närhet till en vacker skärgård
och gröna skogar. Glittrande sjöar ligger insprängda i vår levande landsbygd. Här finns
en Karlshamnsanda med framtidstro och vilja, där vi tillsammans med företag,
föreningsliv och invånare ständigt driver utvecklingen framåt.
I vårt Karlshamn bygger och utvecklar vi kommunen tillsammans. Alla är vi i olika åldrar
med olika livserfarenheter, förutsättningar och kulturella bakgrunder. Vi tar tillvara allas
erfarenheter, kompetenser, talanger och färdigheter i utvecklingen av framtidens
Karlshamn. Det är tillsammans vi tar oss an utmaningarna.
Karlshamnskoalitionen står för ett jämställt, jämlikt och solidariskt Karlshamn där alla
ska kunna känna sig trygga och ingen ska behöva frukta våld, hot eller diskriminering på
grund av vem man är. Vi måste tillsammans ta strid för alla människors lika värde och
rätt. Vi vill utveckla en kommun där människor väljer att bo och där invånarnas
öppenhet, kompetens och stolthet är kommunens främsta tillgångar.
Vi står nu inför stora utmaningar med klimat och miljö som kommer att förändra vårt sätt
att leva, men genom att tillsammans agerar kraftfullt kan vi påverka hur morgondagen
ska bli. Vi har ett gemensamt ansvar för det samhälle vi lämnar efter oss till våra barn
och barnbarn.
Kommunprogrammet innehåller fem programområden:
-

Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet
Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation

Beslutsunderlag
Kommunprogram 2019-2022
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Helägda bolag
Kommundirektör
Förvaltningschefer
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen
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§ 269 Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 2018/2892
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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 7 687 tkr
2020 19 763 tkr
2021 20 288 tkr
Fastställda nettoinvesteringar är för år
2019 250 000 tkr
2020 250 000 tkr
2021 250 000 tkr
att kommunstyrelsen ansvarar för alla investeringsprojekt överstigande 7 mnkr
att nämnderna ansvarar för egna investeringsprojekt understigande 7 mnkr
att konstatera att skattesatsen, i enlighet med tidigare beslut, är oförändrad om 21,76
med hänsyn tagen till genomförd skatteväxling
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
Moderaterna och Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
Den efter valet formerade koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Miljöpartiet har upprättat förslag till budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021.
Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa
arbeten och välstånd, men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna.
Särskild fokus kommer att läggas på att få ner sjuktalen i kommunen bland annat genom
utveckling av arbetstidsmodeller.
För att klara finansieringen under 2019 föreslås att samtliga verksamheter genomlyses,
att effektivisering genomförs i samtliga nämnder samt att kostnaden för sjukfrånvaron
kraftigt minskas. Arbetet med ständiga förbättringar, automatiseringar och
effektiviseringar i den kommunala organisationen måste snabbas upp.
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Alla nämnderna ska ta fram en plan för kostnadsminskning och kommunstyrelsens
arbetsutskott får ett särskilt ansvar att nogsamt följa utvecklingen. Därför ska
nämndernas presidier fortlöpande föra dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Helägda bolag
Kommundirektör
Förvaltningschefer
Ekonomichefen
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen
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§ 270 Ekonomisk månadsuppföljning per oktober, kommunstyrelse 2018
2018/2971
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa månadsrapport per 2018-10-31
Sammanfattning
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat månadsrapport per
2018-10-31 som sammanställts till månadsrapport för kommunstyrelsen.
I månadsrapporten redovisas bedömning av KS ekonomiska uppföljning av drift för
perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk analys.
Den ekonomiska uppföljningen visar ett beräknat överskott på 5,0 mnkr 2018.
Beslutsunderlag
KS månadsuppföljning drift oktober 2018
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Chefer KLF
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen
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§ 271 Ekonomisk månadsrapport oktober 2018 2017/1448
Kommunstyrelsens beslut
att nämndernas månadsrapporter per 2018-10-31 läggs till handlingarna
att nämnderna uppmanas vidta åtgärder för att hålla budget 2018
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 180605 att nämnderna, utöver ordinarie ekonomisk
uppföljning, ska inkomma till KS 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.
Kommunens nämnder
Föreliggande ekonomiska rapport per 2018-10-31 bygger på sifferuppgifter och
bedömningar från nämnder och förvaltningar.
Efter tio månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på minus 73
mnkr vilket är 106 mnkr sämre än budget för 2018. I det prognosticerade
helårsresultatet ingår VA:s resultat med +2,5 mnkr.
I prognosavvikelsen på -106 mnkr ingår att:
- Nämnderna gör bedömningen att de når en avvikelse med -50 mnkr.
- Budgeterade effektiviseringar och minskade sjuklönekostnader beräknas ge
negativ avvikelse på -49 mnkr.
- Finansförvaltningen bedöms nå en negativ avvikelse med ca -7 mnkr.
Beslutsunderlag
Sammanställning ekonomisk månadsrapport oktober 2018
Respektive nämnds månadsrapport
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschefer
Ekonomichef Mats Sellfrid
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Samtliga nämnder
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§ 272 Borgensram 2019 samt överföring av låneskuld 2018/4007
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 282 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB,
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 28 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 220 000 000, jämte därpå löpande ränta och
kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 115 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 318 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 397 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader
att överföra befintlig låneskuld, 125 000 000 kronor i Karlshamns kommun, till
Karlshamn Energi Vatten AB 2019-01-01
att Karlshamn Energi Vatten AB hanterar resterande skuld via avräkning med
Karlshamns kommun
Sammanfattning
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess dotterbolag
uppgår till 2 759 050 000 om detta förslag beviljas. I detta belopp ingår förslag till beslut
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om kommunal borgen till NetPort Science Park på 24 mnkr och Västblekinge Miljö AB
om totalt 67 mnkr, en begäran om ökning med 26,75 mnkr jämfört med 2018.
Förändringen består främst av följande:
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 37 mnkr och Karlshamn Energi
Elförsäljning AB minskar med 17 mnkr. För nystartade Karlshamn Energi Vatten AB
tillkommer behov av kommunal borgen med 220 mnkr.
Karlshamnsbostäder AB:s ökning med 100 mnkr
Karlshamns Hamn AB samt Karlshamns Kombiterminal AB önskar oförändrad
borgensram.
Karlshamnsfastigheter AB:s ökning med 112 mnkr.
Kreativum i Blekinge AB:s behov av kommunal borgen uppgår till 8,5 mnkr.
Västblekinge Miljö AB, ökning med 26,75 mnkr.

Bolag
Karlshamn Energi AB
Karlshamn Energi
Elförsäljning AB
Karlshamn Energi Vatten
AB
Karlshamnsbostäder AB
Karlshamns Hamn AB
Karlshamns
Kombiterminal AB
Karlshamnsfastigheter
AB
Kreativum AB
Summa
Stadsvapnet i Karlshamn
AB
Summa
Kommunkoncern
Västblekinge Miljö AB
NetPort Science AB
Total borgenssumma

2015

2016

2017

2018

2019

160
70

190
60

200
50

245
45

282
28

-

-

-

-

220

600
215
15

700
273
15

875
315
15

1 015
318
15

1 115
318
15

370

526

526

286

398

1 430

1 764

1 981

1 924

9
2 385

306

306

306

286

286

1 736

2 070

2 287

2 210

2 671

41
19

41
19

41
19

41
24

67
24

1 796

2 130

2 347

2 275

2 762
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Övertagande av låneskuld
Karlshamns kommun har en låneskuld motsvarande 125 000 000 kronor. Denna skuld
avser enbart VA verksamheten som hittills drivits i kommunal förvaltning. I samband
med bildandet av Karlshamn Energi Vatten AB bör denna låneskuld övertas av det
nybildade bolaget. Detta innebär att Karlshamns kommun kommer att vara helt skuldfri
vad gäller långfristiga skulder.
Utöver denna låneskuld har VA verksamheten ytterligare en skuld till Karlshamns
kommun då kommunen under 2018 löst ett lån på 30 mnkr vid förfall varav en del avsåg
VA. För att erhålla kommunal borgen för ovan nämnda lån behöver Karlshamn Energi
Vatten AB ansöka om borgensram för 2019. Borgensavgift motsvarande 0,3 % utgår på
av Kommunfullmäktige beviljad borgensram. Anledningen till det är att skapa
konkurrensneutralitet då kommunal borgen innebär en mer fördelaktig ränta vid
upplåning.
Beslutsunderlag
Stadsvapnet i Karlshamn AB, protokoll 2018-11-27
Beslutet skickas till
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Ekonomichef Mats Sellfrid
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Kommuninvest, Patrik Stenman
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§ 273 VA-taxa 2019 2018/2852
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att VA-taxan höjs med 7 procent
att dricksvattentaxan höjs med ytterligare 2 kr per kubikmeter att fonderas till kommande
reservvattentäkt
Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-09-26 § 155, föreslagit kommunfullmäktige att höja
den rörliga dricksvattentaxan med två kronor per kubikmeter från 5,14 kr/m3 till 7,14
kr/m3. I övrigt föreslås oförändrad taxa.
Efter att ärendet bordlagts av arbetsutskottet har skrivelse inkommit från Karlshamn
Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertar ansvaret för VA-verksamheten, med
förslag om en höjning av VA-taxan med 7 procent. Anslutningsavgiften höjs inte.
De föreslagna taxehöjningarna baseras dels på faktiska kostnader kopplat till
investeringsbehoven i VA-försörjningen men också på formerna för den fond som är
upprättad för reservvatten från Mörrumsån. Investeringsbehoven är identifierade för
framförallt dricksvattenproduktionen medan ett nuläge och en långsiktig plan för
ledningsnät, pumpstationer och Sternö avloppsreningsverk saknas.
Ett omfattande arbete för ovanstående problematik pågår och kommer att intensifieras
när VA-verksamheten vid årsskiftet går över till Karlshamn Energi Vatten AB. En
långsiktig strategi för Karlshamns kommuns taxehöjningar kommer utifrån ovanstående
investeringsbehov att tas fram under 2019.
VA-taxan i Karlshamns kommun är i förhållande till övriga kommuner i länet låg.
Enligt gällande reglemente är det tekniska nämnden som har ansvar för VAverksamheten. Utifrån det ansvaret åligger det nämnden att lämna förslag om VA-taxa.
Det finns samtidigt inget som hindrar Karlshamn Energi Vatten AB att lägga förslag om
taxa.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-11-04
Protokollsutdrag TN § 155/2018 VA-taxa 2019
Protokollsutdrag KEVAB 2018-10-24 § 4
Protokollsutdrag KSAU § 215/2018 VA-taxa 2019
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att VA-taxan höjs med 7 procent och att dricksvattentaxan,
utöver 7 procents höjning, höjs med 2 kr att fonderas till kommande reservvattentäkt.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med yrkandet.
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Tekniska nämnden
Karlshamn Energi AB
VA-chef Marika Mårtensson
Ekonom Susanne Andersen
Abonnenthandläggare Liselott Johansson
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§ 274 Renhållningstaxa för 2019 2018/3784
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta renhållningstaxa för 2019
att taxan gäller från och med att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft
Sammanfattning
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år.
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 25 oktober 2018 förslag till
renhållningstaxa för år 2019 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa 2019 med följande förändring
för Karlshamn:
Taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 15 %.
Taxor för slam föreslås höjas med 5 %.
Taxor för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas med 10 %.
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta om ny renhållningstaxa
år 2019 enligt ovanstående att gälla från och med 1 januari 2019. Då
kommunfullmäktige sammanträder först 17 december får taxans ikraftträdande anges till
beslutets lagakraftvinnande.
Beslutsunderlag
Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2019
Taxeförslag 2019
Beslutet skickas till
Västblekinge Miljö AB
Författningssamlingen
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§ 275 Uppräkning av taxor för Miljöförbundets Blekinge Väst 2019 2018/3765
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 24 kr att gälla från och med 1 januari 2019,
för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen
innebär att kostnadsfaktorn K blir 924 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet
att Miljöförbundet uppmanas att effektivisera sin verksamhet för att begränsa behovet
av höjning av taxor, avgifter och ersättning från kommunerna
att Miljöförbundets effektiviseringsarbete redovisas till kommunstyrelsen i Karlshamns
kommun i september 2019
Sammanfattning
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför,
behöver taxorna för miljöförbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med
2,7 %, enligt SKL cirkulär 18:18. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 900 kr/h till
924 kr/h.
Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Beslutsunderlag
Beslut rörande uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Författningssamlingen
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§ 276 Nya taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i Karlshamns
kommun 2018/3922
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa bilagda taxor att gälla för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i
Karlshamns kommun från och med 1 januari 2019
att från 1 januari 2019 upphäva kommunfullmäktiges den 7 januari 2014 beslutade taxor
för offentlig kontroll gällande animaliska biprodukter
Sammanfattning
Nya taxor föreslås eftersom Miljöförbundet idag saknar taxor för följande områden:
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Kosmetiska solarier betalar redan en tillsynsavgift gällande hälsoskyddstillsynen på
solarierna. Det har under året blivit tillägg i Strålskyddslagen om 18 års åldersgräns för
att få sola solarium, samt möjlighet för kontrollmyndigheten att göra kontrollköp för att
kontrollera så att åldersgränsen följs. För att täcka kostnaden för denna tillkommande
tillsyn enligt strålskyddslagen, behövs denna taxa.
Taxa för kopiering av allmänna handlingar
Miljöförbundet saknar idag taxa för kopiering av allmänna handlingar, så det behöver
införas.
Miljöförbundet föreslår ny reviderad taxa inom följande områden:
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
Miljöförbundet föreslår att tillsynen efterhand debiteras verklig nedlagd tillsynstid
inklusive för- och efterarbete.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse 2018-11-12
Protokollsutdrag Miljöförbundet Blekinge Väst § 66/2019 Nya taxor för Miljöförbundet
verksamhet i Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Författningssamlingen
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§ 277 Revidering av avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen m.m.
2018/3882
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för nya avgifter avseende handläggning och tillsyn enligt alkohollagen,
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Sammanfattning
Den 1:e juli 2017 började lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att
gälla. Enligt ny lagstiftning har kommunen ansvar för omedelbar tillsyn av detaljhandeln
inom området. Enligt 46 § lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
(2017:425) har kommunen rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig försäljning enligt 20 § samma lagstiftning.
Kommunen har sedan tidigare antagit en taxa för avgifter för handläggning och tillsyn
enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Avgift för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förslås
regleras i samma taxa. Tillsynen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
motsvarar tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel och avgiften föreslås därför läggas till samma nivå.
I samband med tillägg av avgift enligt ny lagstiftning görs en översyn av befintlig taxa.
Tobakshandläggare, alkoholhandläggare och utredare finner det lämpligt att föreslå en
justering av befintliga avgifter avseende försäljning av tobaksvaror och vissa receptfria
läkemedel till att harmoniera tillsynsavgiften med den arbetsinsats tillsynen kräver.
Principen inom området är att verksamheten ska finansiera sig själv genom uttagande
av avgifter, det vill säga näringsidkarna ska själva bekosta den tillsyn som utförs. Just
nu bedöms självfinansieringen vara av låg grad vad gäller försäljning av tobaksvaror,
folköl och vissa receptfria läkemedel.
Försäljning av tobaksprodukter, folköl samt elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare är enligt lag anmälningspliktigt och det är kommunen som hanterar
anmälan. I förslag om ny taxa finns också ett förslag om att införa en
handläggningsavgift för anmälan om försäljning av dessa produkter. Avgifter föreslås
utgå vid varje enskild anmälan, anmäls försäljning av flera produktgrupper vid samma
tillfälle ska endast en anmälningsavgift tas ut. Vid ytterligare nyanmälningar från samma
försäljningsställe vid annat tillfälle ska ny avgift utgå. Rimlig nivå på avgift bedöms vara
motsvarande timkostnad för arbetsinsatsen i samband med handläggningen.
Miljöförbundet Blekinge väst tar för närvarande ut en taxa motsvarande två
arbetstimmar, á 900 kr per timme i Olofströms och Sölveborgs kommuner, vilket anses
rimligt att även ta ut i Karlshamns kommun.
Utöver de ekonomiska argument som för en revidering av befintliga avgiftsnivåer som
tidigare nämnts har kommunen också en folkhälsopolicy för 2018-2023 där ett prioriterat
område ska vara ANDT. Kommunen ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med
tobaksfrågor. Därför förslås även den nedsättning av pris som gällt vid försäljning av
tobaksprodukter i verksamhet som har serveringstillstånd försvinna. En prisnedsättning
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för att sälja fler produktgrupper än en inom området anses inte vara förenligt med
kommunens folkhälsopolicy.
Enligt beslut ska befintlig taxa indexuppräknas årligen, denna uppräkning har aldrig
utförts. Uppräkningen föreslås därför plockas bort från taxan. Effekten av
indexuppräkningen bedöms kunna uppnås genom löpande översyn och revidering av
taxan.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2018-11-08
Förslag till nya avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen,
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare
Beslutet skickas till
Tobakshandläggare Anna Dahlqvist
Alkoholhandläggare Nadine Millbourn Lindhe
Författningssamlingen
Ekonomikontoret
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§ 278 Aktieägartillskott VMAB 2018/3831
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anvisa ett villkorat aktieägartillskott på 9 050 tkr till Västblekinge Miljö AB
att finansiera aktieägartillskottet ur årets resultat
att förutsättningen är att likalydande beslut fattas i Sölvesborg och Olofström
Sammanfattning
Västblekinge Miljö AB har hemställt om aktieägartillskott på 18,1 mnkr från sina ägare.
Detta innebär att ägarna utifrån ägarandel går in med följande belopp:
Karlshamns kommun 9 050 tkr
Olofströms kommun 4 525 tkr
Sölvesborgs kommun 4 525 tkr
Västblekinge Miljö AB gjorde en beräkning av behovet av avsättning för sluttäckning av
deponier under 1999. Därefter har avsättningar gjorts fram till 2009 med 21,2 mkr.
Under år 2010 och fram till delårsbokslutet 2018 har hela avsättningen använts medan
en ny kalkyl visar på ett kvarvarande behov av 36,655 tkr. Nya miljölagkrav, tekniker och
domslut gällande lakvattenhantering är bakgrunden till att avsättningen har behövt
höjas. Efter att avsättningen reviderats så hamnade bolaget i en situation där mer än
halva aktiekapitalet har förbrukats och behov om 10,7 mnkr för att återställa det egna
kapitalet uppkom. Eftersom taxorna bakåt i tiden varit otillräckliga för att bygga upp de
reserver som nu saknas hemställs från bolaget om aktieägartillskott. Det kapital som
saknas för att möta framtida krav på sluttäckningar av deponier kan däremot mötas
genom taxeförändringar då det berör nuvarande kunder. En ny utredning av oberoende
extern expertis har genomförts för att beräkna samtliga sju deponiers kvarvarande
behov av medel 30 år framåt i tiden. Den reviderade kalkylen föranleder ytterligare
tillskott, då behovet bedöms till 40 700 tkr. Därför behöver kommunen gå in med 9 050
tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-11-08
Hemställan om aktieägartillskott från Västblekinge Miljö AB,
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 279 Begäran om att få disponera eget kapital för kostnader i samband med
avveckling av Cura ungdomsboende 2018/3902
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förbundets begäran om att inte behöva återställa förväntat negativt resultat
tillmötesgås
Sammanfattning
I samband med avvecklingen av Curas ungdomsboende uppstod stora
omställningskostnader vilket förväntas göra att förbundet går mot ett underskott på 10
mnkr. Eftersom det är frågan om en engångskostnad är det inte rimligt att ta igen detta
genom att höja kostnaderna för medlemskommunerna och andra kunder. En sådan
höjning riskerar att påverka Curas konkurrenskraft och kan göra att volym tappas.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-11-14
Begäran om att få disponera eget kapital för kostnader i samband med avveckling av
Cura ungdomsboende
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Tf. förbundschef Maria Nyberg
Kommunalförbundet Cura
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§ 280 Finansiering av Visit Blekinge 2019-2020 2016/2160
Kommunstyrelsens beslut
att bordlägga ärendet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om finansiering av Visit Blekinge under 2017
och 2018 varefter en uppföljning skulle ske innan nytt beslut. Sölvesborg fattade ett
beslut med samma innebörd medan övriga Blekingekommuner fattade beslut om
finansiering för hela projektperioden, det vill säga fram till och med 2020. Den årliga
kostnaden uppgår till 360 tkr.
Under 2018 har Visit Blekinges verksamhet lyfts inom regionchefsgruppen som en del i
gruppens hantering av de olika projekt där kommuner, landsting, nuvarande region
Blekinge och i förekommande fall Länsstyrelsen är parter.
Vid två tillfällen (ett under våren och ett under hösten) har en uppföljning av
verksamheten skett genom träffar med Visit Blekinges vd. Kommundirektören gör
bedömningen att dessa uppföljningstillfällen har gett tillräcklig mycket information så att
det kan utgöra underlag för nya beslut om finansiering. När det gäller stadgar så har
dessa diskuterats under året men inte formellt setts över utan detta bör kunna hanteras
parallellt med diskussionerna om framtida ägarstruktur inför en eventuell permanentning
av projektet.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-11-14
Underlag från Visit Blekinge
Underlag från Regionchefsgruppen
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med yrkandet.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Turistchef Lena Axelsson
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§ 281 Avgiftsbeläggning av kommunal kvartersmark 2018/1494
Kommunstyrelsens beslut
att återremittera ärendet för fördjupad beredning i strategiska parkeringsfrågor
Sammanfattning
Syftet med parkeringsavgifter är att befintliga parkeringsplatser ska användas på det
sätt som kommunen önskar. Genom en högre avgift på platser där efterfrågan på
parkering är stor, som i en stadskärna eller vid andra stora målpunkter, kan man få en
högre omsättning på parkeringsplatserna och därmed ökad tillgänglighet.
Avgiftsreglering kan också användas för att påverka färdmedelsval. Om kostnaden för
parkering nära bostaden är lägre än vid destinationen kan fler antas lämna bilen
hemma.
De platser som föreslås avgiftsbeläggas inom kommunal kvartersmark är del av
Karlshamn 2:1 (Östra Piren) - Bilaga A, Kompassen 1 – Bilaga B, del av Karlshamn 2:1
(Bryggeritomten) – Bilaga C och Älgen 5 – Bilaga D.
Förslaget innebär att avgiften följer den taxa som kommunen idag tillämpar inom Blå
zon på allmän platsmark men att tiderna för när avgift kan tas ut gäller under samtliga
dygnets 24 timmar. Förslaget innebär också att det går att köpa dygns- respektive
månadskort.
Beslutsunderlag
Markförvaltare Martin Einarssons tjänsteskrivelse, 2018-10-17
Bilaga A - Östra piren
Bilaga B Kompassen 1
Bilaga C Bryggeritomten
Bilaga D Älgen 5
Bilaga E Investeringskalkyl
Översiktsplan
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att återremittera ärendet för fördjupad beredning i strategiska
parkeringsfrågor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med detsamma.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Markförvaltare Martin Einarsson
Projektledare Jonas Johansson
Ekonomichef Mats Sellfrid
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§ 282 Avskrivning av fordringar 2018 2018/4062
Kommunstyrelsens beslut
att avskrivning av fordringar görs enligt bilagda handlingar med 458 676,59 SEK
att finansiering görs genom 2018 års avsatta medel för kundförluster
Sammanfattning
Ekonomikontoret bedriver kravverksamhet löpande under året för att få betalt för
kommunens utestående fordringar. Nedanstående belopp avser de fordringar som trots
påminnelser och krav fortfarande inte är reglerade. I samtliga fall har rättsliga åtgärder
vidtagits. Då dessa fordringar enligt redovisningslagen inte längre kan betraktas som en
tillgång, föreslås de bli föremål för avskrivning i 2018 års räkenskaper.
Kommunens del av fakturor, administrerade av
KEAB (VA)
Kommunens avskrivningar
Kapitalbelopp
BF/KFM kostnader
(inkl. Sotningstjänsten)
Inkasso

26 745,59:-

370 516:52 955:8 460:431 931:-

Summa kronor att anvisa

458 676,59:-

Efterbevakning av ovanstående fordringar kommer dock att fortsätta ske genom Intrum
Justitia Inkassobevakning AB vad gäller kommunen. Karlshamns Energi anlitar Svea
Inkasso för detta.
Beslutsunderlag
Sammanställning 2018 avskrivningar
Avskrivningar per fakturagrupp 2018
Historik över avskrivningar
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Ekonomihandläggare Rebecka Nilsson
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§ 283 Finansiering av grannsamverkansskyltar - ansökan om kommunbidrag från
Stöldskyddsföreningen 2018/3614
Kommunstyrelsens beslut
att bevilja Stöldskyddsföreningen ett bidrag om 10 000 kronor för åren 2019 och 2020
att medel för ändamålet anvisas från Brottsförebyggande rådets konto, ansvar 20,
verksamhet 10220.
Sammanfattning
Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen
Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar och Dina
Försäkringar, Stöldskyddsföreningen (SSF), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Sveriges
kommuner och landsting (SKL), SABO, Hyresgästföreningen och Villaägarna. Alla
deltagande organisationer verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av ovan
nämnda intressenter är Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.
Idag finansierar Samverkan mot brott grannsamverkansverksamheten i Sverige. Detta
för att medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken för att bli utsatta
för brott, inte ska behöva bekosta start och drift av grannsamverkan i sitt bostadsområde
själva.
Samverkan mot brott har utgifter om cirka 2 miljoner kronor per år, där huvuddelen går
till skyltar för lokal grannsamverkansverksamhet. Efterfrågan på skyltar har ökat markant
sedan 2017 varpå verksamheten nu är i behov av ett ekonomiskt tillskott. Detta för att
även fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat
material utan kostnad, både till befintliga grannsamverkansområden och nya som vill
starta upp.
Med anledning av ovanstående ansöker Stöldskyddsföreningen hos Sveriges samtliga
kommuner om ett kommunbidrag om 5 000 kronor per år under en tvåårsperiod med
start 2019, totalt 10 000 kronor.
Grannsamverkansmetoden kan både minska brottsligheten och öka tryggheten hos de
boende i de områden som aktivt bedriver grannsamverkan. Enligt en studie från
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är det möjligt att i snitt minska brottsligheten med så
mycket som 26 % i ett grannsamverkansområde. En sådan minskning av brott kommer
alla i en kommun till del, både vad gäller minskade kostnader och ökad trygghet.
Beslutet skickas till
Stöldskyddsföreningen
Ekonom Susanne Andersen
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§ 284 Medfinansiering av projekt - Stärkt regionalt servicearbete 2018/4082
Kommunstyrelsens beslut
att medfinansiera Region Blekinges projekt ”Stärkt regionalt servicearbete” med högst
30 000 kronor i faktiska medel från kommunstyrelsens konto för landsbygdsutveckling
att medfinansieringen sker endast om övriga kommuner medverkar
Sammanfattning
Region Blekinge söker ett projekt från landsbygdsprogrammet i syfte att stärka den
regionala och lokala samverkan för att utveckla Blekinges landsbygd till en attraktiv plats
att leva, bo, verka och besöka. Projekttiden är 2019 - 2021.
Projektet ska förstärka samverkan mellan den lokala och regionala nivån samt med
andra strategiska områden som har betydelse för landsbygdens utveckling. Det handlar
primärt om näringslivsutveckling, infrastruktur, fysisk planering, digitalisering och
besöksnäring.
Region Blekinge söker därför medfinansiering från Blekinges kommuner med högst
30 000 kronor per kommun i faktiska medel.
Beslutet skickas till
Ekonomi
Landsbygdsutvecklaren
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§ 285 Allmänhetens tillgång till offentliga lokaler 2018/342
Kommunstyrelsens beslut
att inom ramen för kommunens underhållsplan prioriteras åtgärder kopplade till lås, larm
och mindre pentry i samlingslokaler. Kostnaden hanteras inom underhållsbudgeten
att under 2019 säkerställs att en bokningsbar samlingslokal med enklare
pentryutrustning finns i Svängsta, Asarum, Hällaryd, Mörrum och Karlshamn
att under våren 2019 finns samtliga bokningsbara lokaler upplagda på kommunens nya
webbplats
att uppföljningar av att föreningslokaler med kommunalt stöd faktiskt är bokningsbara
ska göras löpande från och med 2019
att vid nyprojektering ska hänsyn tas till behovet av lättillgängliga samlingslokaler som
kan användas utan att säkerhet och verksamhet påverkas negativt
att frågan följs upp under lokalförsörjningsfrågor inom strategi och beredanderådet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att återkomma med en plan på
hur allmänhetens tillgång till kommunens lokaler eller lokaler ägda av andra som får stöd
av kommunen ska underlättas.
I dagsläget finns det flera sätt att boka lokaler i kommunen och en del lokaler har
verksamhetsutövarna spärrat för uthyrning. Det finns en efterfrågan på att få tillgång till
enklare kökslokaler och ofta efterfrågas möjligheten att ”låna” skolköket. Gällande regler
inom livsmedelsområdet gör dock att detta inte kan ske. Utöver kommunens lokaler så
lämnas föreningar stöd för att allmänheten ska kunna boka deras samlingslokaler.
Det finns offentliga eller föreningslokaler med kommunalt stöd i samtliga tätorter i
kommunen så det finns i dagsläget inget behov av att bygga nya lokaler. Däremot finns
det svårigheter i att boka lokalerna och alla lokaler är inte kända av allmänheten.
Kommunens webbplats håller på att bytas ut och den nya går i full drift under första
kvartalet 2019. Tanken är att samtliga bokningsbara lokaler inklusive samlingslokaler
ägda av andra med kommunalt stöd ska finnas listade. Det ska finnas en beskrivning av
varje lokal samt framgå vilka regler som gäller och hur man bokar.
När det gäller bokningar så kan detta i dagsläget göras på flera sätt och enhetlig
hantering saknas. Det lämpliga är att detta sker online eller via servicecenter för alla
bokningsbara kommunala lokaler utom Bellevue, Stadsteatern och Lokstallarna. Dessa
tre kräver nämligen normalt olika typer av iordningställning från serviceorganisationen
sida och kräver därför en del ställningstaganden från både kommunens och den
bokandes sida samt dialog innan en bokning kan ske.
Det pågår ett arbete inom med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting med att ta
fram ett nytt system för kommunala bokningar, föreningsstöd, fakturering mm som kan
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komma att vara driftsatt sent 2019. Karlshamn är medfinansiär och kan därmed ta del av
den slutliga programvaran som ska ersätta dagens föråldrade system.
I dialog med fastighetsfunktionen och driftsorganisationen har det framgått att en del
lokaler inte är lämpliga att hyra ut beroende på hur de är placerade i en byggnad.
Tillgång till lokalen ger möjlighet att röra sig i hela byggnaden vilket är svårt att begränsa
byggnadstekniskt. Totalt sett tillhör dock detta undantagen. Mindre åtgärder i samband
med att lokaler ändå underhålls och renoveras bedöms kunna ske efterhand vilket göra
att lås och tillgång till mindre pentry kan lösas inom ramen för underhållsbudgeten. Ska
alla lokaler anpassas samtidigt måste dock medel tillföras i budgetramen.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-11-14
Beslutet skickas till
Fastighetschef Magnus Persson
Kommunikationschef Annette Sandberg
Chef för servicecenter Lena Axelsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 286 Motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer pga kön
eller sexuell läggning - Tommy Strannemalm (SD) 2017/2326
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att första att-satsen avslås
att andra att-satsen förklaras besvarad
att tredje att-satsen avslås
Sammanfattning
Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår i en
motion, inkommen 2017-06-15,
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som grundar sig på
etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som diskriminerar på
grund av kön eller sexuell läggning
att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som måste fyllas i där
föreningarna klart och tydligt kan redovisa att de inte på något sätt diskriminerar på
grund av kön eller sexuell läggning
Motionen behandlades av kommunfullmäktige 2018-04-09 § 80 där beslut fattades om
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning av skillnaden mellan positiv
och negativ diskriminering.
Motionen har tidigare remitterats till fritidsnämnden som föreslår kommunfullmäktige att
avslå motionen. Det har vid tidigare behandling av ärendet konstaterats att Karlshamns
kommun idag ger föreningsbidrag till pensionärs-, handikapp-, ungdomsföreningar och
till föreningar inom det sociala området samt till lokala studieförbund, kulturföreningar
och övriga landsbygdsföreningar.
För samtliga föreningsbidrag finns antagna regler som anger vilka kriterier som krävs för
att erhålla bidrag. Nämnderna har rätt att granska ansökande föreningars handlingar
och om de visar sig innehålla delar som strider mot lag eller i annat hänseende är
olämpliga kan ansökan avslås.
Definitionen av diskriminering utifrån diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller
kränks (negativ diskriminering) och att missgynnandet eller kränkningen har samband
med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som finns i lagstiftningen,
-

kön
könsöverskridande identitet eller uttryck
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionsnedsättning
sexuell läggning
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ålder

Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering direkt eller indirekt
diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och
instruktioner att diskriminera.
Begreppet positiv diskriminering brukar kanske oftare benämnas som positiv
särbehandling dvs. att missgynnade eller underrepresenterade grupper ges förtur vid t
ex tillsättande av en tjänst på en arbetsplats. Personerna måste, för att positiv
särbehandling ska vara tillåten vid en rekrytering, ha jämlika meriter och åtgärden ska
stå i proportion till ändamålet med åtgärden. Vid positiv särbehandling är oftast syftet
bakom särbehandlingen gott t ex att en ökad mångfald eftersträvas. Eftersom det
handlar om att sortera människor och ofta utifrån faktorer de inte kan styra över,
benämns det ibland ändå som diskriminering, positiv diskriminering.
Då nämnderna har rätt att granska föreningars handlingar och, om handlingarna visar
sig innehålla delar som strider mot lag eller i annat hänseende är olämpliga, kan avslå
en ansökan om bidrag så ska inte Karlshamns kommun ekonomiskt stödja föreningar
som diskriminerar på grund av kön eller sexuell läggning. Det finns reglerat i gällande
lagstiftning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-24
Motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer pga. kön eller sexuell
läggning – Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD), Görgen Lennarthsson (SD)
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) och Anders Englesson (MP) yrkar att motionens första att-sats ska
avslås, att den andra ska förklaras besvarad och den tredje ska avslås.
Tor Billing (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 287 Fråga om markägarförklaring gällande Villa Ekenäs, bostadsarrende
Saltsjöbadsvägen 37 2018/3202
Kommunstyrelsens beslut
att kommunen är beredd att skriva på en markägarförklaring under förutsättning av att
ett upphävande av detaljplanen beställs och huvudsakligen finansieras av
arrendatorerna
Sammanfattning
Meg Åman, bostadsarrendator på Saltsjöbadsvägen 37, och Johan Persson, som
önskar förvärva byggnaden, framställer genom advokat Arne Nordbåge önskemål om att
kommunen undertecknar en markägarförklaring för att möjliggöra för Johan att låna
pengar med byggnaden och arrenderätten som säkerhet i samband med överlåtelsen av
arrenderätten.
I andra hand önskar man att kommunen löser in byggnaderna på arrendestället.
Bostadsarrende innebär att arrendatorn äger en bostadsbyggnad för permanent- eller
fritidsboende som är belägen på någon annans mark. Att byggnaden och marken inte
har samma ägare kallas att byggnaden står på ofri grund och innebär att byggnaden
räknas som lös egendom, d.v.s. byggnaden kan inte läggas till grund för inteckning och
belåning.
Att underteckna en markägarförklaring innebär att markägaren godkänner att
byggnaden på ofri grund används som säkerhet för lån, varvid markägaren garanterar
att inte arrendatorn använder byggnaden som säkerhet för belåning hos mer än ett
kreditinstitut. Om man som markägare undertecknar en markägarförklaring måste man
alltså på ett säkert sätt hålla reda på dessa samt bevaka att de upphör i samband med
överlåtelse av byggnad och arrenderätt. Markägarförklaringen kan även överlåtas till
annat kreditinstitut.
Att underteckna markägarförklaringen innebär också att man som fastighetsägare
frånsäger sig rätten att i samband med hembud vid arrendeöverlåtelse lösa in
byggnaden.
Att markägarförklaringen möjliggör för belåning med byggnaden som säkerhet möjliggör
också för värdestegring på byggnaden. Skulle kommunen behöva lösa in byggnaden blir
ersättningen rimligen högre om kommunen undertecknat markägarförklaring.
Arrendestället på Saltsjöbadsvägen 37 är enligt gällande plan utlagt som allmän plats
gata/park eller plantering. Detta innebär att bygglov sannolikt ej kan beviljas för annat än
fasadförändringar. Att området är utlagt för allmän plats innebär att kommunen torde ha
både rätt och skyldighet att lösa in byggnaden.
Så länge man från kommunens sida inte är säker på att byggnaderna skall bevaras i
privat ägo, vilket i detta fallet inte kan anses gälla så länge inte ny detaljplan upprättats,
bör man inte underteckna någon markägarförklaring.
Genom ett upphävande av planen finns andra förutsättningar för kommunen att teckna
en markägarförklaring.
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Beslutsunderlag
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse 2018-10-17
Karta
Inkommande skrivelser
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att kommunen är beredd att skriva på en markägarförklaring
under förutsättning av att ett upphävande av detaljplanen beställs och huvudsakligen
finansieras av arrendatorerna
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med detsamma.
Beslutet skickas till
Sökanden
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
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§ 288 Hällaryd 1:60 Rivning av byggnad 2018/3652
Kommunstyrelsens beslut
att under förutsättning av att erforderliga lov medges, riva byggnaden på fastigheten
Hällaryd 1:60
att avsätta 300 000 kr för att bekosta rivning av bostadshus samt
komplementbyggnader samt ställa tomten i vårdat skick
att finansiering sker över kommunstyrelsens anslag till förfogande
att ansöka hos byggnadsnämnden om rivningslov
Sammanfattning
Karlshamns kommun har köpt in fastigheten eftersom denna har ett strategiskt läge i
den detaljplaneprocess som pågår i Hällaryds centrum.
På tomten planerar man att antingen bygga en lekplats och skatepark alternativt bygga
radhus längs kantorsvägen. Oavsett vilket alternativ man till slut landar i kan
byggnaderna som finns på fastigheten idag inte ligga kvar.
För att hålla byggnaden i vårdat skick under tiden för utredningen av detaljplanen och
kommande projekteringar skulle kräva omfattande renoveringar. Att renovera en
byggnad som man inte har någon användning för och som i senare skede rivs är inte
ekonomiskt försvarbart.
Därför bör man riva byggnaderna så snart som möjligt för att förhindra de risker som
uppstår i och kring byggnader som får stå och förfalla.
Det läge fastigheten har i förhållande till bostadshus och skolan gör att man måste se till
att även tomten hålls i vårdat skick i avvaktan på beslut om var som ska byggas på
tomten.
Beslutsunderlag
Plankarta samrådshandling daterad 2018-08-29
Beslutet skickas till
Planarkitekt, Jeanette Conradsson
Bygglovsarkitekt, Sofi Ridbäck
Parkingenjör, Sara-Marie Rännbäck
Parkservicechef, Mikael Johansson
Byggnadsnämnden
Projektledare Anna Blissing
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§ 289 Yttrande över revisionens granskning av upprättat partneringavtal
2018/3329
Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet
Sammanfattning
Revisionen har i en skrivelse begärt besked kring hur tekniska Nämnden (TN) och
kommunstyrelsen (KS) kommer att hantera ett antal risker som revisionen ser i
partneringavtal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen som hanterar de olika projekt som hanteras genom
partneringavtal på uppdrag av TN och KS och har därför tagit fram underlaget för denna
skrivelse som sedan sammanställts av kommunledningsförvaltningen.
Partneringupphandlingar är inget nytt för Karlshamns kommun och dess bolagskoncern.
Flera projekt har genomförts av KABO där denna modell använts och inom Karlshamns
kommun har det byggts en kompetens kring partnering som modell under 2015 och
2016 kopplat till projekteringen av ett nytt vattenverk där partnering setts som lämplig
avtalsmodell. Då vattenverksprojektet skjutits framåt av olika skäl är de projekt som
revisionen tittat på de första som faktiskt inneburit ett tecknande av partneringavtal för
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Yttrande över revisonens granskning av upprättat partneringavtal
Revisorernas skrivelse
Beslutet skickas till
Revisorerna
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§ 290 Yttrande över revisionens granskning av investeringsprocesen 2018/3332
Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet
Sammanfattning
Kommunens revisorer har i samband med en granskning av den långsiktiga ekonomiska
planeringen följt upp kommunens investeringsprocess. Uppföljningen är genomförd av
E&Y. Med anledning av detta vill revisionen att kommunstyrelsen (KS) och tekniska
Nämnden (TN) besvarar ett antal frågeställningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar kommunens investeringar på uppdrag av KS
och TN och har därför tagit fram underlaget för denna skrivelse som sammanställts av
kommunledningsförvaltningen.
Revisorernas uppföljning ligger väl i linje med det utvecklingsarbete som pågår i
Karlshamns kommun sedan ett par år och styrker att de utvecklingsområden som
tidigare identifierats av kommunen är relevanta.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Yttrande över revisionens granskning av investeringsprocessen
Revisorernas skrivelse
Beslutet skickas till
Revisorerna
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§ 291 Riktlinjer för representation och gåvor 2016/3715
Kommunstyrelsens beslut
att anta riktlinjer får representation och gåvor
Sammanfattning
Då den tidigare policyn var otidsenlig i sin utformning har förslag på ny riktlinje för gåvor
och representation tagits fram. Den nya riktlinjen är skriven utifrån en tillit till att våra
förtroendevalda och anställda har ett gott omdöme i de aktuella situationerna. De större
förändringarna i förhållande till föregående är (förutom språkliga) att:
- Uppvaktning vid 50 år har utgått
- Pensionsavtackning endast efter 10 år
- Avtackning vid avslut av anställningen har utgått
- Riktlinjen är uppdelad i två delar, förtroendevalda och anställda
- Kondoleansblommor vid nära anhörigs bortgång för anställda är tillagt
Beslutsunderlag
Personalchef Jonas Jönssons tjänsteskrivelse, 2018-11-14
Riktlinjer för gåvor och representation avseende anställda
Riktlinjer för gåvor och representation avseende förtroendevald
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Personalchef Jonas Jönsson
Författningssamlingen
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§ 292 Revidering av dokumentet Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar
2018/3987
Kommunstyrelsens beslut
att anta reviderat dokument Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar att gälla
fr.o.m. 2019-01-01
Sammanfattning
Riktlinjerna för attest med tillämpningsanvisningar har reviderats för att möjliggöra en
förenklad hantering och administration av interna mellanhavanden. Samtidigt har en
allmän översyn gjorts och en uppdatering med anledning av den nya lagen om
kommunal bokföring och redovisning, som träder ikraft 2019-01-01.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
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§ 293 Kompletterande gallringsutredning 2017/2662
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna gallringsutredning avseende kommunstyrelsens handlingar
att medge gallring av allmänna handlingar som inkommit eller upprättats på papper eller
liknande format efter att de har skannats. Förutsättning för gallring är att skanning och
den fortsatta hanteringen av den skannade handlingen sker enligt gallringsutredning
samt i enlighet med tidigare beslutade föreskrifter om gallring vid skanning och
gallringsutredning. Den skannade versionen kan därefter betraktas som det faktiska
originalet
att dokumenthanteringsplanen utgör grunden för huruvida en handling ska bevaras
analogt eller digitalt
att framtida revideringar av dokumenthanteringsplanen innebär att gallringsbeslut fattas
avseende analogt eller digitalt bevarande
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-08 § 224 dnr 16/3397 att övergå till digitalt
ärendeflöde i kommunen: detta ska ske genom att handlingar som inkommer och
upprättas digitalt inte ska skrivas ut på papper annat än i undantagsfall. Handlingar som
kommer in i pappersform ska skannas och därefter gallras. Förutsättningarna för detta
är att ansvarig nämnd gör en utredning för att kontrollera det juridiska och historiska
bevisvärdet på handlingarna som hanteras inom verksamheten.
I beslut 2017-09-05 § 190 dnr 17/2662 godkände kommunstyrelsen föreskrifter om
gallring vid skanning och gallringsutredning daterade 2017-03-02. Kommunens earkivmyndighet, Sydarkivera, har i utlåtande meddelat att det inte är tillräckligt att
konstatera att handlingar av juridiskt och historiskt värde ska bevaras i pappersform,
utan varje verksamhet måste gå igenom respektive handlingar och besluta om de kan
gallra pappershandlingen efter att den skannats. Gallringsutredning med innehållande
kompletterande underlag för gallring efter skanning har därför tagits fram tillsammans
med rutin för skanning, rutin för hantering av digitala handlingar samt rutin för earkivering. Därutöver har även överväganden vad gäller risker för digital hantering av
sekretesshandlingar gjorts.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2018-11-02
Gallringsutredning
Dokumenthanteringsplan
Beslutet skickas till
Kanslichef Erik Bergman
Arkivföreståndare Julia Solokof
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§ 294 Yttrande över parkeringssituationen i Matviks hamn 2018/2888
Kommunstyrelsens beslut
att överlämna yttrandet till tekniska nämnden
Sammanfattning
Tekniska nämnden har översänt rubricerad remiss för yttrande från Kommunstyrelsen.
Parkeringssituationen i Matvik har varit föremål för diskussion under en lång tid.
De tidvis otillräckliga ytorna och de många olika intressena gör att alla önskemål inte
kan tillgodoses fullt ut.
De förändringar som Tekniska nämnden nu föreslår kommer, under angiven tidsperiod,
att förbättra parkeringsmöjligheterna för de fastighetsägare som under längre perioder
vistas i sina hus i skärgården. Detta är mycket positivt för målgruppen.
Under senare år har Matvik blivit allt mer av ett skärgårdsnav med ökat besöksflöde då
turtätheten med skärgårdstrafiken därifrån har ökat. Detta i kombination med att
småbåtsplatserna är väl belagda gör att ytan vid vissa tillfällen, som runt midsommar
och under de absoluta högsäsongsveckorna, upplevs som knapp.
Den tänkta förändringen kommer inte att förändra situationen för de besökare som
under juni, juli och augusti parkerar i Matvik för att åka ut till öarna. Varken för de som
parkerar under kortare tid för en skärgårdstur eller de som behöver parkera under längre
period.
Det är angeläget att man även under dessa månader, när behovet är som störst, hittar
bättre lösningar.
Husbilar
Genom att man helt och hållet tar bort trafikmärket Klass 1 kommer även Klass 2-fordon
att tillåtas parkera på ytorna. I denna kategori är de flesta husbilar registrerade.
Detta bör uppmärksammas, då det kan leda till att husbilar väljer att parkera i Matvik
under ett eller flera dygn, även om de lokala ordningsföreskrifterna säger att camping
samt uppställning av husvagnar och husbilar inte får ske i de kommunala
småbåtshamnarna om uppmärkt ställplats saknas (Författningssamling, Lokala
ordningsföreskrifter §11). Husbil som parkerar räknas inte som campare om inte extern
utrustning finns; t ex bord och stolar ställs ut, markisen fälls ut.
Det är i grunden positivt att även Klass 2-fordon kommer att kunna parkera i Matvik. Om
antalet husbilar ökar skulle det dock kunna innebära att de söker tillgång till den service
som finns i hamnen; t ex tillgång till påfyllning vatten, dusch och toalett. Även mängden
sopor skulle kunna öka.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TN § 203 Parkeringssituationen Matviks hamn
Inkommen skrivelse
Karta
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§ 295 Ansökan om verksamhetsbidrag 2018 - Karlshamns Frivilliga resursgrupp
(FRG) 2018/4063
Kommunstyrelsens beslut
att bevilja Karlshamns Frivilliga resursgrupp ett verksamhetsbidrag för 2018 på 5 000
kronor
att bevilja Karlshamns Frivilliga resursgrupp ett verksamhetsbidrag för 2019 på 7 000
kronor
att finansiering sker över kommunstyrelsens anslag för krissamordning, 27300
Sammanfattning
Karlshamns Frivilliga resursgrupp (FRG) har som uppgift att finnas till hands för
kommunen när ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen. FRG ansöker om
ett verksamhetsbidrag på 5 000 kronor för aktiviteter genomförda under 2018.
FRG ansöker också om ett bidrag på 7 000 kronor för planerade aktiviteter under 2019.
Beslutsunderlag
Ansökan om verksamhetsbidrag
Beslutet skickas till
Karlshamns Frivilliga resursgrupp
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Ekonom Susanne Andersen
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§ 296 Förlängning av bostadsförsörjningsprogrammets aktualitet 2018/105
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förlänga aktualitetsperioden för nuvarande bostadsförsörjningsprogram till och med
2019.
Sammanfattning
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;
- Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
- Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.
- Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden
2012-2017. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 att förlänga aktualiteten för
nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning till 2018. Riktlinjerna ligger till grund för
kommunens strategiska planering, stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att
aktualitetsperioden för riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-06
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Planarkitekt Jens Löfqvist
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§ 297 Yttrande avseende ändring av detaljplan för fastigheterna Matvik 1:40 m fl
2018/3973
Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet som sitt eget
Sammanfattning
Förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Matvik 140 m fl, Hällaryd, Karlshamns
kommun, Blekinge län finns för samråd under tiden från den 12 november till och med
den 3 december 2018. Under tiden ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.
Innan ändring av detaljplan antas bör om rättighet saknas, en ny rättighet tillskapas för
den befintliga kommunala avloppsledningen som avses att omlokaliseras. Alternativt
tecknas ett avtal, mellan det kommunala VA-bolaget och fastighetsägaren till Matvik
1:40, som reglerar omlokalisering och framtida bibehållande av den kommunala
avloppsledningen. Det är av yttersta vikt att så sker innan ändring av detaljplan för
fastigheten Matvik 1:40 m fl antas.
En detaljplan får inte ändras eller upphävas innan genomförandetiden utgått om någon
berörd fastighetsägare motsätter sig detta och om särskilda skäl för en ändring inte
föreligger. Planarbetet kommer att avbrytas om det under samråds- eller
granskningstiden inkommer anmärkningar mot förslaget. Om anmärkningar mot
förslaget inte inkommer genomförs planarbetet. I detta fall torde inte något
ersättningsansvar för kommunen uppkomma då det inte är troligt att ändringen skulle
medföra en skadesituation för någon berörd fastighetsägare.
Bakgrund
Ansökan om planändring för fastigheterna Matvik 1:40, Matvik 1:91 och del av Matvik
1:56 inkom under november månad 2017. Fastigheterna är privatägda och ändringen
önskas genomföras för att möjliggöra omlokalisering av en kommunal avloppsledning
inom Matvik 1:40 och för att möjliggöra att mark överförs mellan Matvik 1:56 och Matvik
1:91. Positivt planbesked lämnades under februari 2018 och under juli månad 2018
tecknades ett planavtal mellan Karlshamns kommun och fastighetsägarna till Matvik
1:40 och Matvik 1:56.
Yttrande
Planändringen består av att allmän platsmark för naturändamål ändras till kvartersmark
för bostadsändamål och att lokaliseringen av ett u-område (mark tillgänglig för
underjordiska ledningar) flyttas österut inom Matvik 1:40.
Marken som utgörs av allmän platsmark är redan huvudsakligen ianspråktagen som
tomtmark och inom markområdet finns en komplementbyggnad. Planändringen medför
att marken genom fastighetsreglering kan överföras till Matvik 1:91 från Matvik 1:56.
Omlokaliseringen av u-området möjliggör att planförutsättningar skapas för att
omlokalisera befintlig kommunal avloppsledning inom Matvik 1:40. Det finns ingen
inskriven rättighet såsom ledningsrätt eller servitut för den befintliga kommunala
avloppsledningen. Om ingen oinskriven rättighet finns för den befintliga
avloppsledningen är det av yttersta vikt att en rättighet tillskapas för ledningen alternativt
att ett avtal som reglerar omlokalisering och framtida bibehållande av den kommunala
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avloppsledningen tecknas, mellan det kommunala VA-bolaget och fastighetsägaren,
innan ändring av detaljplan för fastigheten Matvik 1:40 m fl antas.
Om en detaljplans genomförandetid inte utgått får detaljplanen inte ändras eller
upphävas om någon berörd fastighetsägare motsätter sig detta såvida inte särskilda
skäl föreligger för en ändring. Då genomförandetiden inte utgått för idag gällande
detaljplan ”för del av fastigheterna Matvik 1:2 och 1:4 m fl Hällaryd, Karlshamns
kommun, Blekinge län” ska, enligt gällande lagstiftning, planarbetet avbrytas om det
under samråds- eller granskningstiden inkommer anmärkningar mot förslaget till
ändringen. Enligt planbeskrivningen kommer detta att bevakas och planarbetet avbrytas
om anmärkningar mot förslaget till ändringen inkommer.
Om en detaljplan ändras eller upphävs innan genomförandetiden för detaljplanen utgått
har en fastighetsägare rätt till ersättning av kommunen för den skada som ändringen
eller upphävandet medför för ägaren. Då de särskilda skälen för en planändring under
pågående genomförandetid inte bedöms uppfyllda i detta fall, kommer planarbetet att
avbrytas om anmärkningar mot förslaget till ändringen inkommer och därmed
uppkommer ingen ersättningssituation. Om inga anmärkningar mot förslaget inkommer,
planändringen genomförs och det av någon anledning ändå skulle föreligga ett
ersättningsansvar för kommunen är det inte troligt att förslaget till ändring av
detaljplanen skulle medföra en skadesituation för någon berörd fastighetsägare.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar avseende ändring av detaljplan för fastigheten Matvik 1:40 m fl,
Hällaryd, Karlshamns kommun, Blekinge län:
Plankarta
Planbeskrivning
Beslutsunderlag för MKB
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 298 Yttrande avseende detaljplan för del av Matvik 1:32 2018/3909
Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet som sitt eget
Sammanfattning
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Matvik 1:32, Hällaryd, Karlshamns kommun,
Blekinge län finns för samråd under tiden från den 12 november till och med den 3
december 2018. Under tiden ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.
Detaljplanen föreslås ändra allmän platsmark för naturändamål till kvartersmark för
bostadsändamål. I översiktsplanen är förtätning ett av ledorden som utgör grunden för
den önskade hållbara utveckling som eftersträvas.
Inom planområdet kan det finnas beaktansvärda kulturvärden. Dialog avseende
kulturvärden kommer att föras med länsstyrelsen under fortsatt planarbete.
Sökanden bör, innan detaljplanen antas, inkomma med handlingar som styrker att det är
tekniskt möjligt att utöka Matvik ga:3 med ytterligare en bostadsfastighet.
Bakgrund
Ansökan om planändring för del av fastigheten Matvik 1:32 inkom, från
fastighetsägaren, under oktober månad 2017. Sökanden önskar möjliggöra byggnation
av ett bostadshus på mark som idag är planlagd som allmän platsmark. Positivt
planbesked lämnades av byggnadsnämnden under januari 2018 och under sommaren
2018 tecknades ett planavtal mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren till
Matvik 1:32.
Yttrande
Detaljplanen syftar till att för planområdet ändra markanvändningen från allmän
platsmark för naturändamål till kvartersmark för bostadsändamål. Genom
kvartersmarken möjliggörs för byggnation av ett nytt bostadshus i anslutning till
befintliga bostadshus, en förtätning inom bostadsområdet. Förtätning är ett av ledorden
som utgör grunden för den hållbara utveckling som eftersträvas och presenteras i
kommunens översiktsplan. Detaljplanen reglerar byggnationen så att den ska anpassas
till den befintliga miljön inom bostadsområdet.
Då planområdet utgörs av naturmark med inslag av stenrös kan det finnas kulturvärden
inom området. Enligt planbeskrivningen kommer dialog att föras med länsstyrelsen
under samrådstiden avseende om det finns beaktansvärda kulturvärden.
Marken inom planområdet avses avstyckas för att bilda en bostadsfastighet som är tänkt
att anslutas till gemensamhetsanläggningarna Matvik ga:2 och ga:3. Matvik ga:2 består
av lokalgata och gångväg. Matvik ga:3 består av minireningsverk med tillhörande
ledningar och infiltrationsbädd samt vattenledningar med tillbehör. Matvik ga:3, genom
Kalvösundsvägens samfällighetsförening som juridisk person, innehar en kommunal
förbindelsepunkt för vatten. Innan detaljplanen antas bör sökanden inkomma med

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-12-04

Sida 52(84)

handlingar som styrker att det är tekniskt möjligt att utöka Matvik ga:3 med ytterligare en
bostadsfastighet.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar avseende detaljplan för del av fastigheten Matvik 1:32, Hällaryd,
Karlshamns kommun, Blekinge län:
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning av betydande miljöpåverkan MKB
Geoteknisk undersökning
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 299 Yttrande om förslag till beslut om ändring av syftet samt nya föreskrifter för
naturreservatet Eriksberg 2018/3688
Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet och översända detsamma till Länsstyrelsen Blekinge län
Sammanfattning
Eriksbergs ägare har begärt att länsstyrelsen ska omformulera en av punkterna om hur
syftet ska uppnås. Vidare har Eriksbergs ägare begärt att föreskrifterna ska ändras så
att de blir mer förenliga med den verksamhet som bedrivs eller som planeras samt att
allmänhetens fria tillträde till Dragsö under perioden 15 juni – 31 augusti ska regleras.
Länsstyrelsen har, i enlighet med Eriksbergs ägares begäran tagit fram ett förslag till
beslut om ändring av syftet samt nya föreskrifter för naturreservatet Eriksberg.
Karlshamns kommun (kommunen) anser att de föreslagna ändringarna inte strider mot
syftet med naturreservatet och har i övrigt inget att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse 2018-11-23
Remiss, Eriksberg, ändring av föreskrifter m m
Yttrande Syfte samt nya föreskrifter Eriksbergs
Beslutet skickas till
Jesper Bergman, miljöstrateg
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§ 300 Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Lasarettet 7 och
Lasarettet 8 m fl 2018/3896
Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet som sitt eget
Sammanfattning
Förslag till detaljplan för fastigheterna Lasarettet 7 och Lasarettet 8, Karlshamn,
Karlshamns kommun, Blekinge län finns för samråd under tiden från 12:e november till
5:e december 2018. Under tiden ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.
Detaljplanens syfte är att inom planområdet möjliggöra för byggnation av bostäder,
kontor, vård och tillfällig vistelse. Även markanvändning såsom parkering föreslås i
detaljplanen.
Den kommunala musikskolan är i detaljplanen lokaliserad inom föreslagen
markanvändning för kontor- och vårdändamål. Markanvändning som även tillåter
skoländamål ska införas för att säkerställa musikskolans framtida verksamhet.
Olika förslag till trafiklösningar för planområdet presenteras i planbeskrivningen. Under
planarbetets fortsättning bör ytterligare utredning genomföras och innan detaljplanens
antagande måste exploateringsavtal ingås, mellan kommunen och berörda
fastighetsägare, där detaljplanens genomförande avseende bland annat trafiksituationen
fastslås.
Eventuellt framtida parkeringshus kan komma att enbart nyttjas för privat bruk.
Kommunen kan inte förvänta ett tillskott avseende parkeringsplatser för allmänheten.
För att planen ska vara fastighetsrättsligt genomförbar måste planområdet utökas
alternativt införs fastighetsindelningsbestämmelser.
En översyn av vissa av detaljplanens planbestämmelser i teckenförklaringen gentemot
kartan måste göras för att harmonisera med varandra.
Bakgrund
Ansökan om planändring för fastigheterna Lasarettet 7 och Lasarettet 8 inkom från
fastighetsägarna, Karlshamnsvandrarhem och Samhällsbyggnadsbolaget, under
oktober månad 2017.
Sökandena önskar möjliggöra ett funktionsblandat område med flexibel användning.
Byggnation av bostäder, kontor och byggnader för vårdändamål önskas möjliggöras på
mark som tidigare varit allmän platsmark. Även befintlig kvartersmark utökas med ny
byggrätt för samma ändamål samt tillkommer det byggrätt för parkeringshus.
Positivt planbesked lämnades av byggnadsnämnden under januari 2018 och under
sommaren 2018 tecknades ett planavtal mellan Karlshamns kommun och
fastighetsägarna.
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Yttrande
Detaljplanen syftar till att inom planområdet möjliggöra för utveckling av befintliga
verksamheter och för ny bebyggelse i form av bostäder, kontor och vårdplatser. Inom
delar av planområdet ändras markanvändningen från allmän platsmark för
naturändamål till kvartersmark för bostads-, vård- och kontorsändamål. Inom del av
detaljplanen finns möjlighet till utbyggnad av tillfälligvistelse (vandrarhem) samt även
möjlighet att bygga parkeringsgarage. Detaljplanen medger vidare förtätning med mer
byggnadsarea i samband med befintlig bebyggelse. Detta medför en förtätning av
området vilket även eftersträvas i kommunens översiktsplan.
Kommunens musikskola ligger idag belägen i planområdets sydvästra del.
Markanvändningen enligt gällande detaljplan är allmänt och kommunalt ändamål.
Markanvändningen föreslås att ändras till kontor- och vård ändamål, vilket innebär att
musikskolans verksamhet blir planstridig. En planbestämmelse ska läggas till som
säkrar skoländamålet och skolans framtida verksamhet.
Två förslag för trafiklösningar inom planområdet lyfts fram i planbeskrivningen. Då
lokalgatan utgörs av allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap måste det under
fortsatt planarbete fastslås hur trafiksituationen ska lösas. Innan detaljplanen antas
måste ett exploateringsavtal ingås med fastighetsägaren alternativt fastighetsägarna
som reglerar och säkerställer ett tekniskt och ekonomiskt möjligt genomförande av
detaljplanen. Utöver trafiksituationen inom planområdet måste även utredning
genomföras avseende bland annat de två befintliga korsningspunkterna (kommunalt
huvudmannaskap) som ansluter till planområdet. I den södra korsningspunkten måste
trafikrörelserna till och från skolområdet beaktas samt bör även gata mot
bostadsområdet ses över med avseende på säkerheten för gång-och cykeltrafik till och
från skolan.
I översiktsplanen utpekas läget vid Erik Dahlbergsvägen som ett strategiskt läge för en
parkeringsanläggning för allmänt nyttjande med avsikt att biltrafiken i centrala
Karlshamn ska bli mindre. Detta då söktrafiken till parkeringsplatser förväntas minska.
Om ett parkeringshus uppförs inom planområdet med stöd av den byggrätt som
tillskapas kan detta komma att nyttjas endast för privat bruk. Kommunen kan med andra
ord inte förutsätta ökad tillgång till parkeringsplatser för allmänheten.
Kommunens innehav av naturmark kommer att utökas med planen, vilket bland annat
medför ytterligare skötselkostnader. Naturmarken behövs dock för att få rådighet över
befintlig gångpassage från Ställverksvägen ner mot planområdet.
Tomtindelningar finns för fastigheterna Lasarettet 7, 8 och 9 och dessa gäller idag som
fastighetsindelningsbestämmelser. Fastigheten Lasarettet 8 är lokaliserad inom
föreslaget planområde och som beskrivs i planbeskrivningen kommer tomtindelningen
för denna fastighet inte längre att gälla. Av planbeskrivningen framgår att Lasarettet 7 är
tänkt att avstyckas i enlighet med föreslagen kvartersmark för fastigheten samt att
föreslagen kvartersmark inom Lasarettet 9 avses överföras till Lasarettet 8. Detta är
dock inte möjligt att genomföra fastighetsrättsligt då det strider mot tomtindelningarna
som fortfarande gäller för de delar av fastigheterna Lasarettet 7 och Lasarettet 9 som är
lokaliserade utanför planområdet. För att föreslagen detaljplan ska vara möjlig att
genomföras fastighetsrättsligt måste planområdet utökas så att även Lasarettet 7 och 9
innefattas alternativt införs fastighetsindelningsbestämmelser.
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Av planbeskrivningen framgår att underjordiska ledningar finns inom området och att
dessa behöver säkras med servitut eller ledningsrätt. Det bör klargöras vem som är
ledningshavare, vad det är för typ av ledningar och om ledningshavaren ska initiera att
en rättighet tillskapas. Om det är aktuellt med ytterligare underjordiska ledningar bör ett
u-område införas på plankartan för att möjliggöra åtkomsten till marken.
Rivningsförbud finns med i planbestämmelserna i teckenförklaringen men finns inte
utsatt som bestämmelse i kartan. Antingen bör rivningsförbudet tas bort från
teckenförklaringen eller för det fall där det finns en byggnad som inte får rivas tillförs
bestämmelsen på kartan.
En planbestämmelse, n1, som reglerar markbeläggning på innergård och i portgång
omnämns i planbeskrivningen. Planbestämmelsen saknas dock på plankartan och om
regleringen önskas ska bestämmelsen införas på plankartan.
Planbestämmelsen avseende en byggnads placering, p1, saknas inom
markanvändningen för kontor, bostäder och vård (KBD). Bestämmelsen finns inom övrig
markanvändning och om även reglering önskas inom denna markanvändning ska
bestämmelsen införas.
Planbestämmelsen avseende en byggnads volym, f1, finns upptagen under
planbestämmelserna i teckenförklaringen men saknas på kartan. Om regleringen
önskas ska bestämmelsen införas på kartan.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar avseende detaljplan för fastigheterna Lasarettet 7 och Lasarettet 8,
Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län:
Kungörelse
Plankarta
Planbeskrivning
Miljöbedömning
Bullerutredning
Trafik- och parkeringsutredning
Namnberedning
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 301 Förslag till fortsatt nattvandring 2018/3966
Kommunstyrelsens beslut
att fortsatt organisera nattvandring för föreningslivet inom ramen för BRÅ och det
trygghetsskapande arbetet
att kommunstyrelsen årligen avsätter femtiotusenkronor för att fortsatt
trygghetsskapande arbete
att kommunen tecknar avtal med stiftelsen nattvandring.nu för att möjliggöra
nattvandring för privatpersoner
Sammanfattning
Under det senaste året har intresset för nattvandring bland föreningsaktiva minskat.
Anledningen som uppgetts är att tiden inte räcker till då föreningsarbetet kräver stort
engagemang. Det finns dock fortfarande föreningar som är aktiva och ser
nattvandringen som en möjlighet att tjäna extra pengar till föreningen.
Tidigare år har administrationen för nattvandringen hanterats inom ramen för
fritidsnämnden och även budgeten har belastat fritidsnämnden. Eftersom nattvandringen
är en del av kommunens trygghetsskapande arbete så bör administrationen och budget
hanteras av BRÅ och kommunstyrelsen.
Under året som gått har privatpersoner visat sitt intresse för att bidra i det lokala
trygghetsskapande arbetet. Att nattvandra som privatperson har dock inte varit möjligt
om personen i fråga inte tillhört en förening. Genom att starta en egen
nattvandringsgrupp genom stiftelsen nattvandring.nu möjliggör kommunen detta.
Förhoppningen är att få fler vuxna i samhället att engagera sig och att vi tillsammans
kan öka vuxennärvaron i Karlshamns kommun. Att nattvandra som privatperson och
genom nattvandring.nu är helt ideellt.
Beslutet skickas till
BRÅ
Fritidsnämnden
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft
Förvaltningschef för samhällsbyggnad
Kanslichef Erik Bergman
Folkhälsostrateg Jenny Andersson
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§ 302 Reglemente för kommunstyrelsen 2018/3870
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nytt reglemente för kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2022. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för kommunstyrelsen har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen
(2017:727) och andra författningar.
Reglementet för kommunstyrelsen har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Kanslichefen, personalchefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina
respektive områden.
I förslaget på nytt reglemente för kommunstyrelsen har skadeståndsärenden lagts över
på varje enskild nämnd. Dessa beslut är idag delegerade till kommunjurist. Förslaget är
att dessa beslut även fortsättningsvis delegeras till kommunjurist.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget 2016-12-19
Förslag på nytt reglemente för kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kommunjurister
Kommundirektör Daniel Wäppling
Kanslichef Erik Bergman
Personalchef Jonas Jönsson
Ekonomichef Mats Sellfrid
Författningssamlingen
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§ 303 Reglemente för byggnadsnämnden 2018/3871
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nytt reglemente för byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2022. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för byggnadsnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Reglementet för byggnadsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Förvaltningschefen, stadsbyggnadschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit
delaktiga inom sina respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för byggnadsnämnden, antaget 2015-06-17
Förslag på nytt reglemente för byggnadsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjurister
Förvaltningschef
Stadsbyggnadschef
Kanslichef
Ekonomichef
Nämndsekreterare
Författningssamlingen
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§ 304 Reglemente för omsorgsnämnden 2018/3872
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nytt reglemente för omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för omsorgsnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen
(2017:727) och andra författningar.
Reglementet för omsorgsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina
respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för omsorgsnämnden, antaget 2017-06-19
Förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjurister
Förvaltningschef
Kanslichef
Ekonomichef
Nämndsekreterare
Författningssamlingen
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§ 305 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd 2018/3873
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nytt reglemente för nämnden för arbete och välfärd från och med den 1 januari
2019.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för nämnden för arbete och välfärd har uppdaterats utifrån SKL:s underlag
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Reglementet för nämnden för arbete och välfärd har tagits fram i dialog med
verksamheterna. Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit
delaktiga inom sina respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd, antaget 2017-06-19
Förslag på nytt reglemente för nämnden för arbete och välfärd
Beslutet skickas till
Kommunjurister
Förvaltningschef
Kanslichef
Ekonomichef
Nämndsekreterare
Författningssamlingen
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§ 306 Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola 2018/3874
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nytt reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola från och med den 1
januari 2019.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för nämnden för barn, ungdom och skola har uppdaterats utifrån SKL:s
underlag (Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar),
nya kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Reglementet för nämnden för barn, ungdom och skola har tagits fram i dialog med
verksamheterna. Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit
delaktiga inom sina respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola, antaget 2015-02-02
Förslag på nytt reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola
Beslutet skickas till
Kommunjurister
Förvaltningschef
Kanslichef
Ekonomichef
Nämndsekreterare
Författningssamlingen
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§ 307 Reglemente för gymnasienämnden 2018/3875
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nytt reglemente för gymnasienämnden från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för gymnasienämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Reglementet för gymnasienämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina
respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för gymnasienämnden, antaget 2015-02-02
Förslag på nytt reglemente för gymnasienämnden
Beslutet skickas till
Kommunjurister
Förvaltningschef
Kanslichef
Ekonomichef
Nämndsekreterare
Författningssamlingen
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§ 308 Reglemente för kulturnämnden 2018/3876
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nytt reglemente för kulturnämnden från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för kulturnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente för
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen
(2017:727) och andra författningar.
Reglementet för kulturnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina
respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för kulturnämnden, antaget 2016-12-19
Förslag på nytt reglemente för kulturnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjurister
Förvaltningschef
Kanslichef
Ekonomichef
Nämndsekreterare
Författningssamlingen
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§ 309 Reglemente för överförmyndarnämnden 2018/3914
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nytt reglemente för överförmyndarnämnden från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för överförmyndarnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Reglementet för överförmyndarnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för överförmyndarnämnden, antaget 2015-02-02
Förslag på nytt reglemente för överförmyndarnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjurist
Kommundirektör
Kanslichef
Överförmyndarhandläggarna
Författningssamlingen
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§ 310 Reglemente för valnämnden 2018/3915
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nytt reglemente för valnämnden från och med den 1 januari 2018.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för valnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente för
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen
(2017:727) och andra författningar.
Reglementet för valnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. Kanslichefen
och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina respektive områden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för valnämnden, antaget 2015-02-02
Förslag på nytt reglemente för valnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjurister
Kommundirektör
Kanslichef
Ekonomichef
Nämndsekreterare
Författningssamlingen
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§ 311 Reglemente för teknik- och fritidsnämnden 2018/3878
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reglementet för teknik- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen. Ett förslag på reglemente för teknik- och fritidsnämnden
har tagits fram.
Reglementet för teknik- och fritidsnämnden har tagits fram utifrån SKL:s underlag
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar),
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Reglementet för teknik- och fritidsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna.
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina
respektive områden.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att VA-verksamheten ska bolagiseras,
varför huvudmannaskapet för vatten och avlopp inte står med i förslaget på reglemente
för teknik- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för tekniska nämnden, antaget 2016-12-19
Reglemente för fritidsnämnden, antaget 2016-12-19
Förslag på reglemente för teknik- och fritidsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjurister
Förvaltningschef
Kanslichef
Ekonomichef
Nämndsekreterare
Författningssamlingen
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§ 312 Reglemente för krisledningsnämnden 2018/3877
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nytt reglemente för krisledningsnämnden från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över samtliga reglementen.
Reglementet för krisledningsnämnden grundar sig på lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Reglemente för krisledningsnämnden, antaget 2007-06-04
Förslag på nytt reglemente för krisledningsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunjurister
Kommundirektören
Kanslichef
Ekonomichef
Författningssamlingen
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§ 313 Arbetsordning för styrelse och nämnder 2018/3879
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ny arbetsordning för styrelse och nämnder från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
se över arbetsordningen för styrelse och nämnder.
Arbetsordningen för styrelse och nämnder har uppdaterats utifrån SKL:s underlag
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.
Arbetsordningen för styrelse och nämnder har tagits fram tillsammans med
kanslichefen.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse
Arbetsordning för styrelse och nämnder, antagen 2011-05-02
Förslag på ny arbetsordning för styrelse och nämnder
Beslutet skickas till
Kommunjurister
Samtliga förvaltningschefer
Kanslichef
Samtliga nämndsekreterare
Författningssamlingen
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§ 314 Kandidater till stadsbyggnadspriset 2018 2018/1285
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa Mörrum 73:8, marklägenheter och Eriksberg 1:2, entrébyggnad, som
kandidater till 2018 års stadsbyggnadspris
Sammanfattning
Stadsbyggnadspriset avser medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i
fokus samt öka allmänhetens intresse för vår byggda miljö. Priset ska tilldelas den som
gett den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts
under de senaste fem åren. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några
av följande fyra kategorier, god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god
tillgänglighet. Priset delas ut den 25 januari 2019 på Karlshamns näringslivsgala, KANgalan, och består av ett diplom med motivering samt en skylt att fästa vid objektet.
2018 års stadsbyggnadspris föreslås tilldelas antingen Mörrum 73:8, marklägenheter
eller Eriksberg 1:2, entrébyggnad, med följande motiveringar:
Mörrum 73:8, marklägenheter
På ett föredömligt sätt har nya bostäder tillskapats i ett attraktivt läge. Samtidigt som
hänsyn har tagits till omgivande landskap och kulturmiljö andas Fruktgården modern
boendemiljö med egen identitet. Skalan är nätt och bebyggelsen har hanterats med stor
omsorg vad gäller proportion och detaljer. Att bevara och integrera den äldre
Riksdagsmannagården berikar på ett påtagligt sätt upplevelsen av området. Den
omtanke som har lagts ner på detaljernas utformning, färgsättning och utemiljö bidrar till
en livsmiljö som utstrålar kvalitet och värdighet. Äldre karaktärsskapande träd har
bevarats och stor vikt har lagts vid val av växtmaterial vilket ger variation och ett lummigt
intryck trots områdets ringa ålder. Strukturen i området tillvaratar och skapar nya
siktlinjer, vilket ger vackra utblickar i landskapet och en samhörighet med övriga
Mörrum.
Objektet belönas för God arkitektur, God livsmiljö och God tillgänglighet.
Byggherre: Karlshamnsbostäder AB
Byggföretag: Näbo Bygg AB
Arkitekt: Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB, Landskaparna Löfkvist & Sundin AB
Eriksberg 1:2, entrébyggnad
Med sin faluröda färg och sitt vasstak leder Eriksbergs nya entrébyggnad våra tankar till
en svensk lada samtidigt som dess yttre påminner om ett safaritält och väcker drömmar
om en exotisk plats. Den kraftfulla byggnadens volym i kombination med traditionella
material och skirt draperade fasad utgör en spännande komposition och visar prov på
utomordentlig skicklighet. Byggnaden förhåller sig fint till landskapet där intilliggande
skogsområde hjälper till att minska den upplevda skalan. Genom sin placering och form
väcker byggnaden nyfikenhet och intresse. En entré har omvandlats till en mötesplats,
tillgänglig för alla. Byggnaden blir en stor tillgång, inte bara för Eriksberg, utan också för
hela Blekinge.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-12-04

Sida 71(84)

Objektet belönas för God arkitektur, God livsmiljö och God tillgänglighet.
Byggherre: Eriksberg Vilt & Natur AB
Byggföretag: PMB Construction Sverige AB
Arkitekt: Thomas Sandell, Sandell Sandbergs Arkitekter AB
Beslutsunderlag
BN § 183/2018 Kandidater till stadsbyggnadspriset 2018
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 315 Utvärdering av tillfälligt utökade serveringstider under 2017-2018 2018/4162
Kommunstyrelsens beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Inför juldagen 2017 förs dialog mellan krögarnätverket i Karlshamns kommun och
kommunstyrelsens ordförande gällande möjligheter att under fem specifika tillfällen
under 2017-2018 utöka serveringstiden från kl. 02 till kl. 03.
Efter vad som framkommit ur Polismyndighetens, Miljöförbundet Blekinge västs yttrande
och Karlshamns kommuns tillsynsmaterial har den utökade serveringstiden på det stora
hela fungerat väl.
Ur polismyndighetens yttrande framkom gällande Östersjöfestivalen, att då de tillfälliga
serveringstillstånden har serveringstid till kl. 01.00 och vissa krogar har serveringstid till
kl. 03.00 så ökar antalet besökare på krogarna med längre öppettid redan tidigt på
kvällen. Detta ökar risken för friktion bland gästerna och fickstölder.
När de tillfälliga serveringarna stänger sker en förflyttning till de som fortfarande har
öppet. Vid sådana förflyttningar ökar risken bland annat för våldsbrott , skadegörelse
och ordningsstörningar. Risken ökar ytterligare vid tillfällen då gästerna nekas inträde på
det nya serveringsstället t.ex. för att det redan är fullsatt.
För att undvika risk för ökad våldsbrottslighet, ordningsstörningar och
närboendestörningar förordar Polismyndigheten en enhetlig öppethållandetid för
samtliga serveringsställen under Östersjöfestivalen. Polismyndigheten föreslår en
serveringstid till kl. 02.00.
Det antalet tillsyner som borde genomförts för att få en tillförlitlig utvärdering är inte
genomförda med anledning av att ansvaret för detta tilldelades tillsynsenheten först efter
att tillfällena ägt rum.
Beslutsunderlag
Alkoholinspektör Anna Dahlqvists tjänsteskrivelse, 2018-11-29
Utvärdering
PM
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare Nadine Millbourn Lindhe
Alkoholinspektör Anna Dahlqvist
Utredare Anna Persson
Turistchef Lena Axelsson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-12-04

Sida 73(84)

§ 316 Anmälan om stadigvarande utökad serveringstid avseende &Vin, Gourmet
Grön i Karlshamn AB 2018/3721
Kommunstyrelsens beslut
att med stöd av 9 kap 11 § meddela Gourmet Grön i Karlshamn AB, org.nr. 5566547070, Pirgatan 2, 374 35 Karlshamn stadigvarande utökad serveringstid till klockan
03.00 årligen i samband med juldagen och påskafton avseende Restaurang &Vin,
Pirgatan 15, 374 35 Karlshamn
att återkomma i ärendet i den del av anmälan som avser stadigvarande utökad
serveringstid till klockan 03.00 årligen i samband med Östersjöfestivalen efter att en
samlad bedömning gjorts
Jäv
Anders Engelsson (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.
Sammanfattning
Helen Berg har så som företrädare för Gourmet Grön i Karlshamn AB, org.nr. 5566547070, Pirgatan 2, 374 35 Karlshamn 2018-10-23 med stöd av 9 kap 11 § alkohollagen,
skickat in en anmälan om stadigvarande ändring avseende utökad serveringstid årligen
vid fem tillfällen i samband juldagen, påskafton samt torsdag-lördag under
Östersjöfestivalen vecka 29 för Restaurang &Vin, Pirgatan 15, 374 35 Karlshamn.
Den anmälda ändringen innebär en justering i ett befintligt serveringstillstånd som har
upprättats enligt 8 kap 2 § alkohollagen. En utredning måste därför genomföras av
Tillstånds- och tillsynsenheten i västra Blekinge för att bedöma om den anmälda
ändringen kan meddelas eller inte.
Det främsta syftet med att överhuvudtaget ha en reglering av serveringstider är att
motverka olägenheter som onykterhet och oordning. I förarbetena till alkohollagen
framhålls även att Polismyndighetens och miljöförvaltningens yttranden och inställning
alltid ska tillmätas stor betydelse vid bestämmande av serveringstider. Detta gäller inte
minst vid prövning av ansökningar om tillstånd till servering efter klockan 01.00.
Utifrån Polismyndighetens yttrande 2018-11-23 kan konstateras att det finns befarad
olägenhet vad gäller ordning och nykterhet kring att bevilja anmälan om stadigvarande
utökad serveringstid för Gourmet Grön i Karlshamn AB för den del som avser
Östersjöfestivalen.
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan i den del som avser juldagen och påskafton och
återkommer i den övriga delen av anmälan efter det att en samlad bedömning gjorts vad
gäller serveringstiderna under Östersjöfestivalen.
Beslutsunderlag
Alkoholhandläggarens utredning
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Yrkanden
Marie Sällström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att återkomma i ärendet i
den del av anmälan som avser stadigvarande utökad serveringstid till klockan 03.00
årligen i samband med Östersjöfestivalen efter att en samlad bedömning gjorts.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med detsamma. Kommunstyrelsen har därmed beslutet bifalla utökningen av
serveringstiden till kl 03:00 på juldagen och påskdagen samt att övriga delar av ansökan
tas ställning till först efter att en samlad bedömning gjorts.
Beslutet skickas till
Gourmet Grön i Karlshamn AB
Tillstånds- och tillsynsenheten i västra Blekinge
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen i Blekinge län
Polismyndigheten
Miljöförbundet Blekinge väst
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§ 317 Tillsynsplan för serveringstillstånd, tobak, e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare, folköl samt receptfria läkemedel 2019 2018/4086
Kommunstyrelsens beslut
att anta förslag till tillsynsplaner rörande servering av alkohol samt försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel för år 2019.
Sammanfattning
Enligt Karlshamns kommuns riktlinjer för servering av alkohol samt försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel ska en särskild tillsynsplan upprättas årligen av
kommunens Tillstånds- och tillsynsenhet. Tillsynsplanen ska innehålla uppgifter om
antal tillsynsbesök, inriktning och uppföljning. Planen ska förankras och samordnas med
berörda myndigheter.
Bifogade förslag på tillsynsplaner rörande servering av alkohol, försäljning av folköl,
tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt receptfria läkemedel för år 2019 har
tagits fram av kommunens alkoholhandläggare och alkoholinspektör. Planerna har
redovisats för kommunpolis Kikki Dyrvold som har lämnat sitt samtycke.
Tillsynsplanerna kommer, enligt kommunens riktlinjer, vid årsskiftet att återrapporteras
till kommunstyrelsen för att delges uppgifter om utfört tillsynsarbete.
Beslutsunderlag
Bifogade tillsynsplaner
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggaren
Alkoholinspektören
Länsstyrelsen i Blekinge
Polismyndigheten

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-12-04

Sida 76(84)

§ 318 Delårsrapport januari-juli 2018 - Räddningstjänsten Västra Blekinge
2018/2315
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten
Sammanfattning
Räddningstjänsten Västra Blekinge har översänt delårsrapport 2018-01-01—2018-07-31
och bokslutsprognos 2018.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-07-31
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport
Utlåtande från revisorerna
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Ekonomichef Mats Sellfrid
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§ 319 Delårsrapport januari-augusti 2018 - Kommunsamverkan Cura
Individutveckling 2018/2315
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten
Sammanfattning
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har översänt delårsrapport
2018-01-01 – 2018-08-31.
Beslutsunderlag
Delårsrapport jan-aug 2018 Cura individutveckling
Utlåtande avseende delårsrapport 2018
Beslutet skickas till
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
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§ 320 Delårsbokslut januari-juni 2018 - Miljöförbundet Blekinge Väst 2018/2315
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revisionsrapporten
Sammanfattning
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemskommuner revisionsrapport
gällande delårsbokslut för perioden januari-juni 2018.
Beslutsunderlag
Beslut avseende revisionsrapport gällande delårsbokslut jan-jun 2018
Revisionsrapport
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-12-04

§ 321 Beslutsuppföljning november 2018 2018/218
Kommunstyrelsens beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Beslutsuppföljning föreligger som innehåller tio ärenden för uppföljning.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-11-14
Beslutsuppföljning november
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§ 322 Beslutsuppföljning december 2018 av genomförandet av
kommunfullmäktiges beslut 2018/2807
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna beslutsuppföljning december 2018 av genomförandet av
kommunfullmäktiges beslut
att de av Anders Englesson (MP) framförda motionerna läggs till på framtida uppföljning
Sammanfattning
Beslutsuppföljning december 2018 av genomförandet av kommunfullmäktiges beslut
föreligger enligt beslutsunderlag. Uppföljningen avser bifallna motioner samt uttryckliga
uppdrag till kommunala helägda bolag samt andra nämnder än kommunstyrelsen.
Uppföljningen avser 2018 och framåt.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-11-16
Beslutsuppföljning december 2018 av genomförandet av kommunfullmäktiges beslut,
sammanställning
Yrkanden
Anders Englesson yrkar att motionerna i ärendena 2014/879, 2011/377 samt 2012/300
ska tas upp på beslutsuppföljningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen
bifalla det.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 323 Redovisning av delegationsbeslut december 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 29 oktober – 23 november 2018.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut KS december 2018

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-12-04
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§ 324 Handlingar för kännedom december 2018 2018/460
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2014/3377

43/18

2018-11-12 Meddelande ang granskning av årsberättelser
Begravningsombud 2017

2018/4014

44/18

2018-11-16 Styrelsemöte KKEF 181106

2018/4014

45/18

2018-11-16 Föreningsstämma för verksamhetsår 2017

2018/902

46/18

2018-11-19 TN § 217/2018 Plan för uppföljning av privata
Utförare inom tekniska nämndens område

2018/215

47/18

2018-11-21 Kallelse till extra bolagsstämma för
Karlshamnsbostäder AB

2018/1285

48/18

2018-11-07 BN § 183/2018 Kandidater till stadsbyggnadspriset 2018

2018/1400

49/18

2018-11-21 Beslut Förvaltningsrätten avvisar överklagandet
ang återvinningsstation Munkahus
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§ 325 Fiberutbyggnad
Kommunstyrelsens beslut
att bjuda in Karlshamn Energi AB till kommunstyrelsen under andra kvartalet 2019 för
att informera om den fortsatta fiberutbyggnaden
Sammanfattning
Tor Billing (SD) lyfter en fråga om en tvist mellan Karlshamn Energi AB och en
leverantör som gör att fiberutbyggnaden på vissa områden inom kommunen försenas.
För att klarlägga situationen bjuds Karlshamn Energi AB in till kommunstyrelsen under
andra kvartalet 2019 för att informera om den fortsatta fiberutbyggnaden
Beslutet skickas till
Kanslichef Erik Bergman
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§ 326 Avtackning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) tackar kommunstyrelsen för
arbetet under mandatperioden.
Vidare tackar ordföranden ledamöter som slutar i kommunstyrelsen för deras insats de
gångna fyra åren och önskar dem allt gott. Ledamöterna är Paul Hedlund (L), Gertrud
Ivarsson (C), Ulf Lind (SD), Tommy Strannemalm (SD) och Anders Englesson (MP).

