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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30—15:45, ajournering kl 14:15–14:45  

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
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Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S)  Elin Petersson (M)  

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Jan Bremberg (S), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Ulla 
Sandgren (S), Ulf Ohlsson (M), Claes Jansson (MP), Jan-Åke Berg (S), 
Emanuel Norén (L), Lena Sandgren (S), Johnny Persson (S), Lars-Olof 
Larsson (KD)  

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Erik Bergman, kanslichef  
Mats Sellfrid, ekonomichef  
Annette Sandberg, kommunikationschef  
Lena Axelsson, turistchef § 4  
Håkan Andersson, VD Visit Blekinge § 4  

Paragrafer §§ 1–49  

Utses att justera Magnus Gärdebring 

Justeringsdatum  2019-02-08 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande …………………………………………  
 Magnus Gärdebring  
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§ 1 Val av justerare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att välja Magnus Gärdebring (M) att justera protokollet 
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§ 2 Godkännande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ärende 27. Tekniska budgetjusteringar investeringar under 7 mnkr 2019 utgår 
 
att därmed fastställa dagordningen 
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot att valärendena behandlas och hävdar 
att dessa ska åtföljas av förslag på vilka personer som ska väljas. 
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§ 3 Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling presenterar sig, sitt uppdrag och hur han använder 
punkten Information från kommundirektören för information och dialog med 
kommunstyrelsen. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2019-02-05 

Sida 8(58) 

 

§ 4 Finansiering av Visit Blekinge 2019-2020 2016/2160 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medfinansiera Visit Blekinge med 360 tkr per år för åren 2019 och 2020 
 
att finansieringen sker inom kommunstyrelsens budgetram i linje med beslutet från 2016 
 
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. 
 
Sedan beslutet 2016 har ny vd tillträtt och bolaget har blivit mer aktivt samt ändrat 
inriktning i enlighet med den utveckling som skett på marknaden. Exempelvis så har 
fokuset på en egen bokningssajt minskat då man inte kan konkurrera med de nya 
övergripande sajterna och istället ökat på att lyfta platsvarumärket genom olika former 
av marknadsföring och samordnande websidor med några av Blekingekommunerna. 
 
Sammantaget kan sägas att bolaget sedan något år skapar nytta för 
Blekingekommunerna vilket tidigare inte varit helt tydligt. 
 
Ägandet av bolaget är en central del i utvecklingen av ett framtida Visit Blekinge som 
lämnat projektformen. Kommundirektörerna i Blekinge är av den gemensamma 
uppfattningen att finansiärerna det vill säga kommunerna bör ha ett tydligare inflytande 
över bolaget. Hur detta ska kunna se ut bör göras klart under de återstående två 
projektåren. 
 
Sammanfattningsvis bedöms bolaget har utvecklats så positivt sedan föregående beslut 
att en fortsatt finansiering kan vara rimlig. Att dessutom tre av fem kommuner redan 
fattat ett sådant beslut samt att Sölvesborg och Karlshamn synkat sina processer bidrar 
ytterligare till lämpligheten i att Karlshamn fattar ett beslut om fortsatt finansiering för de 
två återstående projektåren. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-11-14 
Underlag från Visit Blekinge 
Underlag från Regionchefsgruppen 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till kommundirektörens 
förslag.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar i tillägg att kommunstyrelsen ska uppmana Region 
Blekinge att ta kostnaden och ansvaret för Visit Blekinge.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Per-Ola Mattssons yrkande under proposition och finner 
kommunstyrelsen besluta i enlighet med detsamma.  
 
Ordföranden prövar därefter Björn Tenland Nurhadis tilläggsyrkande och finner 
kommunstyrelsen avslå detsamma.  
 
Reservation 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Turistchef Lena Axelsson 
Visit Blekinge 
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§ 5 Förtydligande gällande VA-taxa 2019 2018/2852 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bekräfta kommunfullmäktiges beslut § 208 av den 17 december 2018  
 
att förtydliga att anläggningsavgiften inte höjs, utan ligger kvar på 2018 års nivå 
 
Sammanfattning 
 
Det beslut om VA-taxa som fattades av kommunfullmäktige i december visade sig vid 
implementeringen innehålla sådana oklarheter gällande anläggningsavgiften att ett 
förtydligande behöver göras genom ett nytt beslut i kommunfullmäktige.  
 
Vad som avsåg med kommunfullmäktiges beslut var att VA-taxans brukningsavgifter 
skulle höjas med 7 procent samt att den rörliga brukningsavgiften för dricksvatten, 
utöver 7 procents höjning, höjs med 2 kr inklusive moms att fonderas till kommande 
reservvattentäkt och utökad funktion i nytt vattenverk. I det ingick att 
anläggningsavgiften inte skulle höjas.  
 
För att förtydliga detta fattas förevarande beslut, vilket är berett med Karlshamn Energi 
Vatten AB.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-31 
Uppdaterat taxedokument, 2019-02-01 
Protokollsutdrag KF § 208/2018 VA-taxa 2019 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanlaggningar 
Protokollsutdrag TN § 155/2018 VA-taxa 2019 
Styrelseprotokoll 2018-10-24 KEVAB  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Karlshamn Energi Vatten AB 
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§ 6 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 2018/3870 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde i december ett nytt reglemente för 
kommunstyrelsen där det bland annat angavs att det inom kommunstyrelsen ska finnas 
ett festivalutskott om fem ledamöter vars syfte är att hantera frågor kopplade till 
Östersjöfestivalen.  
 
När den framtida organisationen för Östersjöfestivalen diskuterats inom 
kommunledningsförvaltningen samt med kommunstyrelsens ordförande har det 
framkommit att fem personer i festivalutskottet anses obehövligt. Det föreslås därför att 
reglementet revideras så att det anges att festivalutskottet ska bestå av tre ledamöter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-28 
Förslag på reviderat reglemente, 2019-02-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Festivalsamordnare Daniel Svensson 
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§ 7 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2018/4419 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats med anledning av att 
fastighetsverksamheten överförts till kommunstyrelsen. För att klara beslutsfattandet 
fram till och med kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari togs revideringar av 
delegationsordningen genom ett ordförandebeslut.  
 
Genom kommunstyrelsens antagande av delegationsordningen befästs det beslutet 
samtidigt som ytterligare justeringar föreslår, i syfte att förenkla beslutsfattandet. Bland 
annat sker följande förändringar: 

- Delegationerna ges direkt till ansvarig tjänsteman så att kommundirektören inte 
behöver upprätta någon vidaredelegation.  

- Ställföreträdande ekonomichef ges delegation i upphandlingsfrågor istället för 
upphandlingschef, då någon sådan tjänst för närvarande inte är besatt.  

 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-28 
Förslag på kommunstyrelsens delegationsordning, 2019-02-05 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att delegation B15 ska ha följande lydelse.  
 
Beslut om överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta annat avtal upp till 100 000 kr/ärende. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförandena ställer yrkandena under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Reservation 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Berörda delegater 
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§ 8 Avslut av projekt 1195, Kultur- och bibliotekshus 2014/428 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avsluta projekt 1195, Kultur- och bibliotekshus  
 
Sammanfattning 
 
I den av kommunfullmäktige 2018-12-17 beslutade budgeten för 2019 har projekt 1195, 
Kultur- och bibliotekshus, strukits.  
 
Kommunstyrelsen avslutar härmed projektet och igångsättningstillståndet som gavs vid 
sammanträdet 2018-03-06 § 40 upphävs därmed. Inom projektet upparbetade 
kostnader hanteras i bokslutet för 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-28 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring yrkar bifall till liggande förlag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 9 Utbetalning av kommunalt partistöd 2019/528 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utbetala partistöd för 2019 till Kristdemokraterna 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med regler för kommunalt partistöd ska partistödet utbetalas i förskott, under 
förutsättning av att partiet lämnat in redovisning och granskningsintyg. Ärendena ska 
enligt reglerna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträden i februari samt i maj.  
 
Då Kristdemokraterna kom in i kommunfullmäktige innevarande mandatperiod finns 
inget krav på dem att de ska lämna in redovisning och granskningsintyg för 2018. Deras 
bidrag kan därför betalas ut redan nu.  
 
Övriga partiers partistöd för 2019 får hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
maj, efter att de inlämnat redovisning och granskningsintyg.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-28 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Yrkanden 
 
Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kristdemokraterna 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
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§ 10 Justering avseende attest inom bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda 2018/3740 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att justera attestrutinen i bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-19 § 154 om nya bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda. I kapitel 4 § 4 anges att för ordföranden ska vice 
ordföranden attestera.  
 
I tidigare bestämmelser har en annan ordning angetts, och det är den ordningen som 
ska gälla även i de nu av kommunfullmäktige antagna bestämmelserna.  
 
§ 4 i kap 4 justeras i enlighet med nedan: 
 
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska 
 
- för ledamöter vara ordföranden 
- för ordföranden i nämnder vara kommunstyrelsens ordförande 
- för kommunstyrelsens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 
- för ordförande i kommunfullmäktige vara kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
- för revisionens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-11-30 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, beslutade 2018-11-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Personalchef Jonas Johansson 
Lönechef Annika Risberg 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Administratör Aili Martinsson  
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§ 11 Ändring av Kommunsamverkans Cura Individutvecklings förbundsordning 
2018/3399 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta revidera förbundsordning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Cura, benämnt Kommunsamverkan Cura Individutveckling, har 
inkommit med förslag på reviderad förbundsordning. Förbundet har sedan tidigare 
inkommit med förslag på revideringen, men efter synpunkter från Karlskrona och 
Karlshamn reviderades förslaget igen av förbundsdirektionen 2018-12-07. Det första 
förslaget behandlades i arbetsutskottet, men togs sedan ej vidare till kommunstyrelsen 
på grund av de oklarheter som framförts.  
 
Utifrån den nya kommunallagen har revideringar föreslagits i förbundsordningen. Även i 
övrigt har justeringar av redaktionell karaktär gjorts. 
 
Den nya förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemskommuner beslutat om 
den.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-11 
Förbundsordning 2018-12-07 
Förbundsordning 2017-05-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Cura 
Författningssamlingen 
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§ 12 Ordförande och vice ordförande för brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2019/449 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande i brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) 
 
Sammanfattning 
 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. För 
närvarande pågår en översyn av organisationen för BRÅ och ett förslag till reviderad 
organisation beräknas vara klart under våren 2019.  
 
I väntan på ett förslag till reviderad organisation föreslår trygghetssamordnaren att  
kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen ska utse ordförande och vice 
ordförande i brottsförebyggande rådet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Brottsförebyggande rådet  
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft 
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§ 13 Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m fl (brytningsområdet på Sternö) - 
uppdrag att starta nytt detaljplanearbete 2003/3982 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt detaljplanearbete inom det aktuella 
området med bostadsändamål som det huvudsakliga syftet 
 
att avsluta pågående planarbete 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden fick 2001 i uppdrag av kommunfullmäktige att upprätta en detaljplan 
för del av Stärnö. Inriktningen på planarbetet skulle vara bostadsändamål, område för 
turism, fritid och kultur och verksamheter kopplade till dessa. Planarbetet inleddes 2004 
och ledde efter ett antal år och utredningar fram till ett samrådsförslag under 2009. I 
såväl program- som samrådsskedet fanns bostadsändamålet med i begränsad 
omfattning.  
 
Efter genomfört plansamråd togs bostadsändamålet bort ur planförslaget med hänsyn till  
riksintresseområdet för energiproduktion direkt väster om planområdet, den samlade 
riskbilden i området, företrädesvis med hänsyn till närheten till oljehamnen på Sutudden, 
tidsaspekten, risken för överklaganden och föroreningssituationen inom planområdet. 
Fokus har istället legat på att skapa förutsättningar för en större marina och 
verksamheter kopplade till denna. 
 
Planarbetet fortsatte utan bostadsändamål och var under 2011 på väg mot antagande, 
då det i augusti 2011 avbröts. Anledningen var att man ville uppta diskussioner med 
NCC för att finna en ekonomiskt hållbar avslutning och efterbehandling av 
täktverksamheten. Detta resulterade i ett efterbehandlingsavtal, i vilket brytningstiden 
förlängdes till 2015.  
 
Med anledning av vissa revideringar i planförslaget genomfördes en andra utställning 
kort efter att byggnadsnämnden i oktober 2014 fått i uppdrag att fortsätta planarbetet. 
Då några år förflutit sedan planen sist ställdes ut så inkom krav på nya utredningar. 
Kommunen har sedan 2015 arbetar med dessa utredningar samt även fördjupat 
kunskaperna om föroreningssituationen, vilket lett fram till frågan om att eventuellt 
inkludera bostäder i detaljplanen igen. 
 
Anledningen till att frågan om bostäder återigen blivit aktuellt är att de kompletterande 
miljötekniska undersökningar som gjorts under 2017 och tillhörande riskbedömning och 
åtgärdsutredning visar att saneringskostnaden för mindre känslig markanvändning, 
MKM, blir högre än förväntat. Detta, i kombination med att det idag finns bidrag att söka 
för kommuner för att finansiera sanering av förorenad mark för bostadsbyggande, gör att 
frågan känns relevant. 
 
Kommunen har haft ett inledande möte med länsstyrelsen för att stämma av hur de ser 
på möjligheten att återgå till att planera för bostäder på Stärnö, med hänsyn till olika 
intressen och regleringar. Därefter har styrgruppen initierat en riskanalys, vilken 
slutrapporterades 29 oktober 2018. Riskanalysen visar att de dimensionerande 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2019-02-05 

Sida 19(58) 

 

scenarier som fastställts för riskkällorna Karlshamnsverket respektive oljehamnen 
Sutudden inte ger upphov till riskhanteringsavstånd som sträcker sig till det aktuella 
planområdet. Vidare visar analysen att det aktuella planområdet inte utgör en riskkälla 
som medför påverkan på riksintresset för energiproduktion. Dessa bedömningar gäller 
även i det fall bostäder byggs längs den västra sidan av Södra Stärnövägen. 
 
Med beaktande av ovan bör byggnadsnämnden kunna föreslå kommunfullmäktige att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt detaljplanearbete inom det aktuella 
området med bostadsändamål som det huvudsakliga syftet. Detaljplanearbetet inleds 
lämpligen med någon form av parallella skisser där olika arkitekter lämnar förslag på 
områdets framtida utformning. Detta tillsammans med tidigare framtagna utredningar i 
ärendet kommer sedan att utgöra underlag för framtagande av detaljplan. I 
sammanhanget ska understrykas att saneringskostnaden blir avsevärt högre vid en 
sanering till känslig markanvändning. Intäktssidan kan förväntas bli högre jämfört med 
alternativet med en marina i området, men kommer inte att kunna täcka utgifterna. Det 
finns möjlighet att söka bidrag för saneringen, men huruvida bidrag kommer att beviljas 
och vilket belopp detta i så fall kan förväntas bli finns i dagsläget inga uppgifter om. Sett 
i ett större samhällsperspektiv bör dock positiva effekter för Karlshamns kommun kunna 
förväntas vid ett genomförande av en detaljplan som möjliggör omfattande 
bostadsbebyggelse i aktuellt område. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag BN § 205/2018 Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m.fl. 
(brytningsområdet på Sternö) 
Plankarta 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att ärendet återremitteras för fördjupad beredning i fråga 
om en kostnadsberäkning för saneringen.    
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition och finner kommunstyrelsen besluta enligt liggande 
förslag.  
 
Reservation 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 14 Svar på granskningsrapport - Granskning av kommunens långsiktiga 
ekonomiska planering 2018/3633 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge ekonomichefen i uppdrag att under 2019 revidera/omarbeta regelverket för 
ekonomistyrning och policyn för investeringar med tillhörande riktlinjer. 
 
att  anta svaret som kommunstyrelsens eget 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en granskning av kommunens långsiktiga 
ekonomiska planering. En analys togs fram våren 2018 och bygger på kommunens 
egna redovisningar och antaganden kring demografisk utveckling samt nyckeltal och 
data från främst SKL, SCB och skolverket. Analysen sträcker sig från 2018 till 2027 och 
visar på kravet av anpassningar i verksamheten på ca 1 procent årligen. Detta för att 
uppnå det finansiella målet på 1 procents överskott av intäkterna från skatter och 
generella statsbidrag.  
 
Rapporten visar också på behovet av en samlad bild av såväl kommunens som 
koncernens framtida investeringsbehov, främst utifrån perspektivet att 
belåningsutrymmet är begränsat.  
 
EY lämnar också, utifrån iakttagelser i rapporten, ett antal rekommendationer till 
kommunstyrelsen. 
 
Mycket av det rapporten belyser har diskuterats under hösten 2018 i såväl koncernen 
som i kommunen.  
 
Konkreta exempel på detta är att ekonomichefen under hösten presenterat rapporten för 
såväl ordförandegrupp, ledande tjänstepersoner, ekonomiavdelningen mm. Det stora 
investeringsbehovet och det begränsade låneutrymmet har diskuterats vid strategidagen 
181214 och i de återkommande dialogmötena med de kommunala bolagen.   
 
På ekonomiavdelningen pågår arbetet med att revidera/omarbeta regelverk för 
ekonomistyrning och policy för investeringar med tillhörande riktlinjer. En pågående 
diskussion förs kring budgetupplägg inför 2020 med tillhörande planer för 2021-2022. 
Allt detta görs med bl.a. ett beaktande av de rekommendationer EY lämnar i sin 
granskningsrapport.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2019-01-17 
Missiv Granskning av kommunens långsiktiga ekonomiska planering 
Granskningsrapport – Granskning av kommunens långsiktiga ekonomiska planering 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
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§ 15 Ansökan om bidrag för hjärtstartare - Hällaryds samhällsförening 2018/4070 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avslå Hällaryds samhällsförening ansökan med hänvisning till att nämnda kriterier 
inte uppfylls. 
  
Sammanfattning 
 
Hällaryds samhällsförening har, 2018-11-21, ansökt om bidrag för en hjärtstartare som 
ska placeras centralt i Elisberg. Föreningen anför att Elisberg är ett förhållandevis stort 
bostadsområde utanför Hällaryd med ca 35 hushåll centralt. Då tiden är knapp för att 
rädda liv anser man att en hjärtstartare behövs i centralt i området. Hjärtstartaren 
kommer enligt föreningen att vara lättillgänglig för allmänheten.   
 
Enligt kommunens riktlinjer för hjärtstartare, antagna av kommunstyrelsen 201810-09  
§ 223, ska en förening som medges stöd för utplacering av hjärtstartare visa att:  
  

- Mottagaren svarar själv för skötsel av och utbildning i hjärtstartaren  
- Mottagaren ansvarar för att hjärtstartaren registreras och hålls á jour i 

Hjärtstartarregistret   
- Hjärtstartaren ska vara så placerad att den är lätt tillgänglig, inte bara för 

sökande förenings eller organisations medlemmar utan också för allmänheten.   
 
Utifrån föreningens ansökan görs bedömningen att den tänkta placeringen av 
hjärtstartaren inte uppfyller kriterierna i kommunens riktlinjer. Hjärtstartaren kan inte 
anses vara lätt tillgänglig då platsen för den tänkta placeringen inte kan anses som en 
välbesökt plats. Kommunstyrelsen avslår därför ansökan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Trygghetssamordnare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse, 2019-01-03 
Ansökan om bidrag till hjärtstartare i Elisberg, Hällaryd 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att ansökan ska bifallas.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med Per-Ola Mattssons förslag.  
 
Reservation 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Hällaryds samhällsförening 
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§ 16 Ansökan om bidrag för hjärtstartare - Ihre BTK 2019/48 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medge Ihre BTK ett bidrag om 50 procent av kostnaden under 
förutsättning att nämnda kriterier uppfylls 
  
att finansiering sker på kommunstyrelsens ansvar 210 och verksamhet 27300. 
 
Sammanfattning 
 
Ihre BTK har, 2019-01-03, ansökt om bidrag för en hjärtstartare som ska placeras vid 
Ihrestugan. Föreningen anför att lhre BTK bedriver många olika verksamheter. Med 
tusentals personer involverade, samt boende runt om, vore det en jättebra tillgång för 
bygden med en hjärtstartare. Hjärtstartaren kommer att vara lättillgänglig för 
allmänheten.   
 
Enligt kommunens riktlinjer för hjärtstartare, antagna av kommunstyrelsen 201810-09  
§ 223, ska en förening som medges stöd för utplacering av hjärtstartare visa att:  
  

- Mottagaren svarar själv för skötsel av och utbildning i hjärtstartaren  
- Mottagaren ansvarar för att hjärtstartaren registreras och hålls á jour i 

Hjärtstartarregistret   
- Hjärtstartaren ska vara så placerad att den är lätt tillgänglig, inte bara för 

sökande förenings eller organisations medlemmar utan också för allmänheten.   
 
Utifrån föreningens ansökan utgår kommunstyrelsen från att föreningen uppfyller 
kriterierna. Kommunstyrelsen bifaller ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Trygghetssamordnare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse, 2019-01-03 
Ansökan om bidrag för hjärtstartare - Ihre BTK 
 
Beslutet skickas till 
 
Ihre BTK 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 17 Ansökan om bidrag för hjärtstartare - Kallbadhusets Vänner 2019/254 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medge Kallbadhusets Vänner ett bidrag om 50 procent av kostnaden under 
förutsättning att nämnda kriterier uppfylls 
  
att finansiering sker på kommunstyrelsens ansvar 210 och verksamhet 27300 
 
Sammanfattning 
 
Kallbadhusets Vänner har, 2019-01-14, ansökt om bidrag för en hjärtstartare som ska 
placeras på bron till Kallbadhuset. Föreningen anför att man har många besökare på sin 
anläggning och det vistas mycket folk i viken där badhuset ligger som bland annat 
promenerar, joggar och spelar padel. Hjärtstartaren kommer att vara lättillgänglig för 
allmänheten.   
 
Enligt kommunens riktlinjer för hjärtstartare, antagna av kommunstyrelsen 201810-09  
§ 223, ska en förening som medges stöd för utplacering av hjärtstartare visa att:  
  

 Mottagaren svarar själv för skötsel av och utbildning i hjärtstartaren  
 Mottagaren ansvarar för att hjärtstartaren registreras och hålls á jour i 

Hjärtstartarregistret   
 Hjärtstartaren ska vara så placerad att den är lätt tillgänglig, inte bara för 

sökande förenings eller organisations medlemmar utan också för allmänheten.   
 
Utifrån föreningens ansökan utgår kommunstyrelsen från att föreningen uppfyller 
kriterierna. Kommunstyrelsen bifaller ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Trygghetssamordnare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse, 2019-01-14 
Ansökan om bidrag för hjärtstartare - Kallbadhusets Vänner 
 
Beslutet skickas till 
 
Kallbadhusets Vänner 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 18 Ansökan om fiberanslutning av Åryds Hembygdsgård, Törneryd 4:35 
2018/4012 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medge ett bidrag om 20 tkr för fiberanslutning av Åryds Hembygdsgård 
 
att finansiering sker landsbygdskontot ansvar 20 verksamhet 1288 
 
Sammanfattning 
 
Åryds Hembygdsförening har ansökt om bidrag för anslutning av hembygdsgården.  
 
Föreningar har tidigare medgivits bidrag för ändamålet och ansökan ligger väl i linje med 
de kommunala ambitionerna om en mycket god tillgång till fiber i kommunens olika 
delar.  
 
Kommunstyrelsen medger föreningen ett bidrag om 20 tkr vilket finansieras över kontot 
för landsbygds- och skärgårdsutveckling.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-24 
Ansökan, 2018-11-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Åryds Hembygdsförening 
Ekonom Ann-Louise Philip 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 19 Ronneby 4 Disponering av Drottninggatan 5 "Gula Huset" - Blekinge 
Sjöfartsmuseum i Karlshamn 2018/2725 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avslå begäran om disponering av lokalerna på Drottninggatan 5 
 
Sammanfattning 
 
Blekinge sjöfartsmuseum har inkommit med en skrivelse i till kommunstyrelsen i juli 
2018 med önskan om att disponera fastigheten Ronneby 4, Drottninggatan 5. Blekinge 
sjöfartsmuseum lyfter fram en växande verksamhet och trångboddhet i befintliga lokaler 
på Drottninggatan 7. Skrivelsen har senare vidarebefordrats till kulturnämnden för 
utredning av möjligheterna.  
 
Blekinge sjöfartsmuseums verksamhet baseras på ett kommunalt kulturbidrag och 
frivilliga donationer. Befintliga lokaler på Drottninggatan 7 ägs av Karlshamns kommun 
och Blekinge sjöfartsmuseum är hyresbefriade. Bemanningen sköts av frivilliga samt 
personer i arbetsmarknadsåtgärder. Blekinge sjöfartsmuseum har öppet alla vardagar 
för besökare. På föreningens webbplats och Facebook sida bedrivs en aktiv verksamhet 
såväl i dialogform men även marknadsföring av aktiviteter. Verksamheten erbjuder 
guidade turer i utställningslokalerna. En del av verksamheten handlar om att digitalisera 
äldre foton från Karlshamns sjöfartsliv. Blekinge sjöfartsmuseum erhåller kontinuerligt 
nya gåvor vilket gör att befintliga lokaler fylls av allt mer föremål.  
 
För att bättre kunna utveckla sin verksamhet vad gäller utställning, guidning och 
underhåll av föremål ser föreningen ett behov av större lokaler. Man ser ett värde i att en 
utökning av lokalerna sker i nära anslutning till de befintliga på Drottninggatan 7.  
 
Fastigheten Ronneby 4 ägs av Karlshamns fastigheter och är i nuläget uthyrd till en 
kommersiell verksamhet.  
 
Kulturnämnden har föreslagit kommunstyrelsen avslå begäran.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar att fastigheten ägs av Karlshamnsfastigheter AB och att 
den enligt uppgift är fullt uthyrd. Kommunstyrelsen har inte rådighet över byggnaden och 
kan därför inte ställa sig positiv till föreningens skrivelse. Föreningen uppmanas lyfta sitt 
lokalbehov i dialog med kulturnämnden för erhållande av hyresbidrag samt med 
Karlshamnsfastigheter AB för diskussion om utökning av verksamheten.   
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 102/2018 Disponering av Drottninggatan 5, ”Gula Huset”- 
Blekinge Sjöfartsmuseum 
Skrivelse från Blekinge Sjöfartsmuseum  
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge Sjöfartsmuseum 
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§ 20 Medfinansiering Landsbygdsprogrammet "Renovering av gångbro 
Hönöbygget" 2019/195 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medfinansiera från Landsbygdsprogrammet, Sveaskogs genom Mörrum 
Kronolaxfisket sökta projekt ”Renovering av gångbro Hönöbygget” med 56 178 kronor 
från kommunstyrelsens konto för landsbygdsutveckling. 
 
Sammanfattning 
 
Jordbruksverkets Landsbygdsprogram 2014-2020 består av stöd och ersättningar som 
är till för att utveckla landsbygden. I Blekinge handlägger Länsstyrelsen projektstöden 
inom landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket har ett krav för att godkänna projekt, att 
kommunerna går in med en medfinansiering på 24,1 % av sökta medel för hela 
åtgärden efter att projektsökande själva gått in med 10%. Resterande finansiering är 
med EU medel. Sökande erhåller då 90% av sökta pengar. Dessa projektstöd är viktiga 
för de lokala verksamheterna som finns ute på landsbygden i Karlshamns kommun. 
 
I Mörrum utefter Mörrumsån ligger en bro kallad Hönöbygget. Det är en bro som 
sammanlänkar de båda sidorna av Mörrumsån och som under många år varit en del i en 
"promenadrunda" som flitigt använts av både lokalbefolkning som besökande. Under 
tidigare års stormar har bron blivit förstörd vilket innebär att bron inte längre är säker att 
beträda. Bron har flertalet gånger stängts av men lokala krafter tar bort avstängningarna 
för att kunna bruka den vilket medför stor skaderisk.  
 
Under våren 2018 var det dessutom ett mycket högt vattenflöde i Mörrumsån, ca 120 
kubikmeter i sek. Detta har gjort att många gamla träd samlats vid bron och börjat trycka 
sönder den ytterligare. I ån finns även gamla fornlämningar som riskerar att skadas 
därför är länsstyrelsen (kulturmiljö) också med för att bevara kulturmiljön. Karlshamns 
kommun värnar det rörliga friluftslivet och vill att människor ska kunna vara ute i naturen 
och röra sig därför måste vi tillgängliggöra den ortsnära naturen. Det är viktigt att lokala 
ortsbor och besökare kan utöva naturnära fysisk aktivitet, både för upplevelsen men 
även för att förebygga psykisk ohälsa, då den senaste forskningen visar på flera goda 
effekter på den psykiska hälsa genom att vistas i naturen. Med denna åtgärd uppfyller vi 
även det globala målet nr 3 "God hälsa och välbefinnande".  
 
Bron behöver restaureras så att den kan börja brukas samt att spångar byggs utefter  
å- brinkarna för att göra det säkert för människor att ta sig fram utan att skada sig. Det 
är ganska brant på vissa ställen därför behövs spångar. Dessa åtgärder kommer att 
gagna många människor och vi vill nyttja naturens resurser för rekreation och ökat 
välbefinnande. 
 
Sveaskog genom Mörrums Kronolaxfiske söker pengar för att renovera en bro, 
Hönöbygget belägen i Mörrumsån.  Kostnad enligt offert är 259 000 kronor. De själva 
går in med 10% det vill säga 25 900 kronor. Karlshamns kommun går in med 24,1 % på 
summan 259 000 – 25 900 = 233 100 kronor som då blir en medfinansiering på 56 178 
kronor. Svea Skog genom Mörrums Kronolaxfiske får då ut 233 100 kronor till sin 
renovering. 
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Beslutet skickas till 
 
Ekonom Susanne Andersen 
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerberg  
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§ 21 Ramar för nyupplåning 2019 2019/458 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja upplåning med maximalt 300 mnkr under år 2019 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens likviditet kommer att utvecklas negativt under det närmaste året bl.a. 
beroende på höga investeringsutgifter. Detta innebär att kommunen har behov av att 
öka sin långfristiga låneskuld.  
 
Enligt delegationsbeslut har utsedda delegater, två i förening, rätt att besluta om ny- och 
återupplåning vid förfall av lån. Kommuninvest kräver dock ett beslut inom vilken ram 
denna rätt gäller. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2019-01-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Patrik Stenman Kommuninvest 
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§ 22 Revidering av torghandelsföreskrifter - lokala ordningsföreskrifter 2018/1107 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter avseende torghandel 
 
att föreskrifterna gäller från och med 2019-04-01 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 100 reviderade ordningsföreskrifter för 
torghandel. I ordningslagen 3 kap. 13 § framgår att kommunens beslut att anta, ändra 
eller upphäva föreskrifter som avses i 1 kap. 2 § andra stycket eller i 8 eller 9 § eller 10 
§ första stycket andra meningen ska anmälas omedelbart till länsstyrelsen. Någon 
sådan anmälan gjordes ej. Vidare framgår i kommunallagen 8 kap. 13 § att beslut om 
kommunala föreskrifter ska kungöras i särskild ordning. Inte heller det gjordes. 
Felaktigheterna i ärendets handläggning innebär att kommunfullmäktige behöver ta om 
sitt beslut.  
 
Justeringarna innebär, precis som tidigare, följande: 
 

- Tekniska nämndens och festivalkommitténs roller stryks och ersätts av 
Karlshamns kommun 

- Försäljningstiden utökas från kl. 15:00 till kl. 16:00 
- Möjligheterna till julgransförsäljning utökas 
- Endast försäljningsfordon om maximalt 6 meters längd får uppställas vid 

försäljningsplats, övriga fordon tillåts ej 
- I kartbilagan har den allmänna försäljningsplatsen utökats i den sydöstra delen 
- I övrigt genomförs smärre redaktionella förändringar.  

 
Dat har också, under ärendets vidare beredning, framkommit behov av ytterligare 
justeringar för att förtydliga att upplåtelse sker genom avtal samt rätt att ta ut avgift för 
parkering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-11 
Torghandelsföreskrifter – reviderat förslag 
Torghandelsföreskrifter – nu gällande 
Protokollsutdrag KF § 100/2018 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Länsstyrelsen Blekinge 
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§ 23 Reviderade avgifter för torghandelsplatser 2019/541 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ärendet återremitteras för fördjupad beredning i hur taxan är uppbyggd 
 
Sammanfattning 
 
Revideringen av torghandelsföreskrifterna kräver vissa justeringar av avgifterna för 
torghandelsplatser. När taxan ändå revideras höjs den också, både för att i ökad 
utsträckning täcka de kommunala kostnaderna men också för att 
konkurrensneutraliteten mellan torghandlarna och centrumbutikerna ska förbättras. 
 
Fisktorget utgår från taxan.   
 
Taxorna höjs enligt nedanstående och i övrigt föreslår inga höjningar utöver index.  
 

     
Befintlig taxa 
(inkl index) Ny taxa  

1. Fast saluplats     5 776 10397 :-/år 
2. Tillfällig 
saluplats     

 
257 257 :-/dag 

3. Fast saluplats för egna lantbruks och 
trädgårdsprodukter 

 
5 542 9976 :-/år 

4. Tillfällig saluplats för egna lantbruks och 
trädgårdsprodukter 

 
129 246 :-/dag 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-29 
Förslag på nya avgifter för torghandelsplatser 
Befintliga avgifter 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för fördjupad beredning i hur taxan 
är uppbyggd.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med detsamma. Ärendet är därmed återremitterat.  
 
Beslutet skickas till 
 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Kanslichef Erik Bergman 
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§ 24 Redovisning av utfört tillsynsarbete 2018 2018/2075 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna  
 
Sammanfattning 
 
Enligt Karlshamns kommuns riktlinjer för servering av alkohol samt försäljning av folköl, 
tobak och receptfria läkemedel ska utfört tillsynsarbete årligen återrapporteras till 
ansvarig nämnd. Sammanfattningsvis har stora delar av tillsynen utförts i enighet med 
beslutad tillsynsplan. Samordnad alkoholtillsyn med Polismyndigheten har dock uteblivit.  
 
Gällande tobak har under år 2018 ett länsövergripande projekt vid namn ”Jean Nicot” 
genomförts där fokus var att hitta illegal tobak genom samordnad tillsyn. I projektet 
deltog Blekinges kommuner, Polismyndigheten, Tullverket, Länsstyrelsen, 
Miljöförbundet Blekinge väst samt Skatteverket. Detta resulterade i att stora mängder 
felmärkt tobak omhändertogs som sedan antingen självrättades av tobakshandlaren 
eller förverkades av kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Alkoholinspektör Anna Dahlqvists tjänsteskrivelse, 2019-01-16 
Redovisning av utfört tillsynsarbete 2018 
Tillsynsplan serveringstillstånd 2018 
Tillsynsplan tobak, folköl samt receptfria läkemedel 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Tillstånds- och tillsynsenheten i västra Blekinge 
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§ 25 Sanering av markförorening inom Karlshamn 5:1 - Hunnemara grusgrop 
2018/4346 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att upphandla och genomföra sanering av Hunnemara grusgrop med start under hösten 
2019 
 
att finansiering om 3 700 000 kr sker genom tidigare gjorda avsättningar inom resultatet 
för 2018 
 
Sammanfattning 
 
I direkt anslutning till det nya bostadsområdet Östra Skogsborg, finns ett område med 
höga halter av föroreningar i mark. Det är ett område som kallas för Hunnemara 
grusgrop. I området har det tidigare funnits en kommunal deponi och ett skrotupplag. 
Marken är förorenad och i vissa provpunkter ligger halterna över riktvärdena för farligt 
avfall. Eftersom det förorenade området ligger direkt i anslutning till det nya 
bostadsområdet bör marken saneras. En åtgärdsutredning har genomförts av WSP med 
förslag på hur Hunnemara grusgrop kan saneras från föroreningar. Miljöförbundet 
Blekinge Väst har yttrat sig om åtgärdsutredningen och efterfrågat information/beslut 
från Karlshamns kommun om vilka mål som finns för en sanering av området, vilken 
saneringsmetod som ska användas och om framtida planerad användning av området. I 
detta förslag till beslut finns ett förslag som innebär att förorenade massor schaktas bort 
och att området bara återfylls till en mindre del. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöingenjör Katrine Svenssons tjänsteskrivelse, 2018-12-17 
Uppdaterad riskbedömning och åtgärdsutredning Hunnemara grusgrop, 2018-11-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, projektavdelningen. 
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§ 26 Tekniska budgetjusteringar löneökningar och kapitalkostnader 2018 
2017/1448 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna tekniska budgetjusteringar av löneökningar och kapitalkostnader 2018 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har anslag till förfogande för löneökningar som är budgeterade på 
finansförvaltningen. Anslaget har fördelats till nämnder enligt utfall av löneöversyn 2018.  
 
I samband med samhällsbyggnadsförvaltningens organisationsförändring 2018-01-01 
flyttades kapitalkostnader mellan tekniska nämnden och fritidsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska budgetjusteringar löneökningar och kapitalkostnader 2018 
Utfall löneöversyn 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Ekonom Susanne Andersen 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2019-02-05 

Sida 34(58) 

 

§ 27 Tekniska justeringar driftbudget 2019 2018/2892 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna tekniska justeringar av driftbudget 2019 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har anslag till förfogande för löneökningar som är budgeterade på 
finansförvaltningen. Anslaget har fördelats till nämnder enligt helårsutfall av kostnader 
för löneöversyn 2018.  
 
Kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden har nya reglementen 2019-01-01. 
Budgeten för fastighetsverksamheten, mark- och skogsförvaltningen, 
serviceverksamheten och måltidsverksamheten har flyttas till kommunstyrelsen.  
 
Teknik- och fritidsnämndens effektiviseringar på 4 mnkr 2019 och I mnkr som kvarstår 
från tidigare år har fördelats efter verksamheternas nettobudget. Samhällsbyggnads-
förvaltningens minskade intäkter från VA-verksamheten och VMAB på 1,2 mnkr har 
fördelats efter antal årsarbetare inom ledning och administration före centraliseringen av 
stödfunktioner. 
 
Övriga tekniska justeringar avser minskade kostnader för annonsering, fördelning av 
personalkostnader för digitaliseringsstrateg och flytt av verksamhet för Mieåns vattenråd 
från TFN till KS.  
 
Kostnader inom kommunledningsförvaltningen som tidigare år fördelats internt övergår 
till budgeterade anslag 2019.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska justeringar driftbudget 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 28 Anpassningar av investeringsprojekt mindre än 7 mnkr kommunstyrelsen 
2019 2019/345 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ärendet återremitteras för att kompletteras med driftkostnadskalkyler 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden har nya reglementen från 2019-01-01. 
Teknik- och fritidsnämndens budget för investeringar under 7 mnkr uppgår till 28 mnkr 
2019. Förvaltningschefen på samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till hur budgeten 
kan delas mellan kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden utifrån 
verksamheternas investeringsbehov. 
 
Förvaltningschefen lämnar här förslag över de anpassningar som gjorts inom de 
verksamheter som rapporteras till kommunstyrelsen 2019. Dessa verksamheter är 
service-, fastighets- och måltidsverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Dessa ansvarsområden rapporteras till kommunstyrelsen från 2019-01-01 och 
investeringsmedel måste följa med verksamheterna över till kommunstyrelsen. Av 
beslutade budgetmedel för teknik- och fritidsnämnden på 28 mnkr 2019 föreslås en 
fördelning till teknik- och fritidsnämnden på 16 mnkr och till kommunstyrelsen 12 mnkr. 
 
Kvarstående verksamheter inom samhällbyggnadsförvaltningen rapporteras till teknik- 
och fritidsnämnden från 2019-01-01. Dessa verksamheter är kansli, projektkontoret, 
gata- och parkverksamheten och fritidsenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse, 2019-01-25 
Anpassningar av investeringsprojekt mindre än 7 mnkr KS 2018 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med 
driftkostnadskalkyler.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med detsamma. Ärendet har därmed återremitterats.  
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson   
Ekonom Lisbeth Sunesson    
Ekonom Sandra Belic 
Ekonom Susanne Andersen 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
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§ 29 Upphandling av licenspartner 2019/413 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att annonsera upphandlingen Licenspartner till Karlshamns kommun 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet gäller upphandling ”LICENSPARTNER TILL KARLSHAMNS KOMMUN” via 
upphandlingssystemet e-Avrop. 
 
Ref.nr. e-Avrop:  UH-2019-10 
 
Upphandlingens värde uppgår till cirka 20 miljoner kronor för en period omfattande fyra 
år. Upphandlingsförfarandet är en förnyad konkurrensutsättning baserad på SKLs 
Ramavtal Programvaror och programvaror som molntjänst 2016. Avtalsperiod tecknas 
för tre (3) år med möjlighet till förlängning ett (1) år. 
 
Nuvarande avtal med ATEA gäller till och med 2019-02-28. 
 
Upphandlingen avser Karlshamns kommuns behov av Microsoftlicenser levererade av 
en så kallad licenspartner det vill säga LSP, Licensing Solutions Partner tillika CSP, 
auktoriserad CSP-återförsäljare (molnlösningspartner CSP=Cloud Solution Partner).  
 
Upphandlingen omfattar tjänster, licensförsörjning med tillhörande produkter. Åtaganden 
som inbegriper översyn och analys av befintlig miljö och licensuppsättning. 
Licenspartner ska leverera lämpliga licensmodeller, genomföra installation, 
implementering, konfigurering, uppgradering, utbildning och därtill i övrigt tillhörande 
tjänster och produktleveranser. 
 
Vinnande anbud baseras på bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Utvärderingen 
av kvalitet bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet.  
 
 
Kravställare:  Frank Hansson, IT-chef, IT & Teleservice 
Upphandlare:  Anne-Charlotte Fröberg 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsutvecklare Anne-Charlotte Fröbergs tjänsteskrivelse, 2019-01-29 
Upphandlingsunderlag 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar återremiss för att utreda en upphandling med öppen 
källkod.  
 
Andreas Saleskog (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
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Ordföranden ställer yrkandet om återremiss under proposition och finner 
kommunstyrelsen besluta avgöra ärendet idag.  
 
Därmed finns endast ett förslag som därmed blir kommunstyrelsens beslut.  
 
Reservation 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetsutvecklare Anne-Charlotte Fröberg 
IT-chef Frank Hansson 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2019-02-05 

Sida 39(58) 

 

§ 30 Utvecklingsåtgärder inom häst- och hundsport 2019/565 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att inrätta ett investeringsprojekt för utvecklingsåtgärder inom häst- och hundsport 
omfattande 1,5 miljoner kronor för 2019 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens ram för projekt under sju miljoner kronor 
 
att projektledare utses av Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
att projektet rapporteras löpande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har Karlshamns kommun förvärvat markområden norr om 
Asarum med syfte att på sikt utveckla möjligheterna för föreningar som ägnar sig åt 
häst- och hundsport att bedriva sin verksamhet. 
 
Det finns också en tydlig ambition att på sikt utveckla området mellan Karlshamns tätort 
och Asarum vilket är uttalat i gällande översiktsplan samt nu är möjliggjort genom inköp 
av mark i området. 
 
Inom området travbanan planeras investeringar kopplade till hundsport och en 
diskussion förs med berörda angående framtiden för ridhuset på Janneberg. 
 
De insatser, processer och investeringar som behöver ske med anledning av detta 
beräknas pågå under flera år och har tidigare hanterats var för sig. För att använda 
kommunens projektresurser på ett rationellt sätt bör ett gemensamt investeringsprojekt 
inrättas där kostnaderna förs och vars omfattning kan hanteras genom politiska beslut 
efterhand som relevanta underlag tagits fram. I ett första läge bör investeringar under 
2019 kunna hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram för objekt under sju mkr. 
Förändringar kan sedan ske i takt med processen och efter politiska beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2019-01-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 31 Val av arbetsutskott inom kommunstyrelsen 2019/217 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att välja följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
ARBETSUTSKOTTET INOM KOMMUNSTYRELSEN för åren 2019-2022: 
 
7 ledamöter 7 ersättare 
Per-Ola Mattsson (S), ordf Andreas Saleskog (S) 
Magnus Gärdebring (M) Magnus Sandgren (M) 
Mats Dahlbom (C), v ordf Marco Gustavsson (C) 
Charlott Lorentzen (MP) Claes Jansson (MP) 
Elin Petersson (M) Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 
Marie Sällström (S) Annika Westerlund (S) 
Bodil Frigren Ericsson (L) Britt Jämstorp (KD) 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) deltar ej i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente 3 § ska det inom kommunstyrelsen finnas ett 
arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar Per-Ola Mattsson (S), Mats Dahlbom (C), Charlott 
Lorentzen (MP) och Marie Sällström (S) såsom ledamöter och såsom ersättare Andreas 
Saleskog (S), Marco Gustavsson (C), Claes Jansson (MP) och Annika Westerlund (S).  
 
Magnus Gärdebring (M) nominerar Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M) och 
Bodil Frigren Ericsson (L) såsom ledamöter och såsom ersättare Magnus Sandgren (M), 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) och Britt Jämstorp (KD).  
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar såsom ordförande Per-Ola Mattsson (S) och såsom 
vice ordförande Mats Dahlbom (C).  
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald 
Hemsidan 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
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§ 32 Val av arvodeskommitté 2019/414 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att välja följande ledamöter till ARVODESKOMMITTÈ för åren 2019-2022: 
 
3 Ledamöter 
Per-Ola Mattsson (S) 
Per Erlandsson (M) 
Marco Gustavsson (C) 
 
Sammanfattning 
 
Arvodeskommittén är ett beredande organ som lämnar förslag om ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda.   
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar Per-Ola Mattsson (S) och Marco Gustavsson (C).  
 
Magnus Gärdebring (M) nominerar Per Erlandsson (M).  
 
Beslutet skickas till 
 
Arvodeskommittén 
Envar vald 
Matrikeln 
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§ 33 Val av representanter i samordningsförbundet FINSAM 2018/4457 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Ulla Sandgren (S) med Lars-Olof Larsson (KD) som ersättare till kommunens 
representant i FINSAM för mandatperioden 2019-2022. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt det av kommunfullmäktige antagna beslutet om finansiell samverkan med 
försäkringskassa, arbetsförmedlingsnämnd, landsting och kommuner i Blekinge har 
kommunstyrelsen att utse en representant för perioden 2019-2022. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samordningsförbundet FINSAM 
Envar vald 
Matrikeln 
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§ 34 Val av ordförande och vice ordförande i brottsförebyggande rådet 2019/416 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Annika Westerlund (S) som ordförande och Magnus Sandgren (M) som vice 
ordförande i brottsförebyggande rådet, BRÅ i Karlshamn för åren 2019-2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen antog 2002-11-19 § 271 förslag till ny organisation för BRÅ i 
Karlshamn. Enligt denna ska ordinarie representanter i rådet utses av nämnder, 
förvaltningar, myndigheter m.fl. Kommunstyrelsen ska utse ordförande och vice 
ordförande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Brottsförebyggande rådet 
Envar vald 
Matrikeln 
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§ 35 Utseende av revisor i Stiftelsen Elektronikcentrum 2019/377 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Bengt Månsson, med Roger Gummesson som ersättare, till revisor i Stiftelsen 
Elektronikcentrum för åren 2019 och 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt stadgarna för Stiftelsen Elektronikcentrum skall stiftelsens förvaltning och 
räkenskaper årligen granskas av auktoriserad revisor som skall utses av Karlshamns 
kommun för två räkenskapsår i sänder. 
 
Hittills har Bengt Månsson, KPMG varit revisor med Roger Gummesson, KPMG som 
ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Stiftelsen Elektronikcentrum 2019-01-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen Elektronikcentrum 
Bengt Månsson 
Roger Gummesson 
Matrikeln 
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§ 36 Utseende av representant i Mörrumsåns Vattenråd 2019/455 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Charlott Lorentzen (MP) till styrelserepresentant med Magnus Olsson (M)                 
som ersättare i Mörrumsåns Vattenråd för tiden 2019-2022. 
 
Sammanfattning 
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar Charlott Lorentzen (MP).  
 
Magnus Gärdebring (M) nominerar Magnus Olsson (M). 
 
Beslutet skickas till 
 
Mörrumsåns Vattenråd 
Envar vald 
Matrikeln 
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§ 37 Utseende av representant i Miens Vattenråd 2019/456 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Charlott Lorentzen (MP) som representant med Lars Hasselgren (M) som 
ersättare i Miens Vattenråd för tiden 2019-2022. 
 
Sammanfattning 
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar Charlott Lorentzen (MP).  
 
Magnus Gärdebring (M) nominerar Lars Hasselgren (M). 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald 
Miens Vattenråd 
Matrikel 
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§ 38 Val av styrelse för Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder 2019/436 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att välja följande ledamöter och ersättare samt ordförande i STIFTELSEN FÖR OSCAR 
LUNDGRENS VÄGGAFONDER för åren 2019-2022: 
 
5 ledamöter  5 ersättare 
Per-Ola Mattsson (S), ordf  Johnny Persson (S) 
Margareta Norander (L)  Dan Munther (KD) 
Lena Sandgren (S)  Ylva Eriksson (S) 
Sara Månsson Möllergren (MP) Ellen Kragh (MP) 
Andreas Green (M)  Mohamed Albuhaisi (L) 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 5 § stadgar för Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder ska stiftelsens 
angelägenheter handhas av en styrelse om fem ledamöter och fem ersättare, som utses 
av drätselkammaren för en tid av fyra år. 
 
Nuvarande fondstyrelse är vald till 2018 års utgång. 
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar Per-Ola Mattsson (S), Lena Sandgren (S), och Sara 
Månsson Möllergren (MP) såsom ledamöter och såsom ersättare Johnny Persson (S), 
Ylva Eriksson (S) och Ellen Kragh (MP). Såsom ordförande nomineras Per-Ola 
Mattsson (S).  
 
Magnus Gärdebring (M) nominerar Margareta Norander (L) och Andreas Green såsom 
ledamöter och såsom ersättare Dan Munther (KD) och Mohamed Albuhaisi (L). 
 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder 
Envar vald 
Matrikeln 
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§ 39 Nominering av representant till styrelsen för SydostLeader 2019/459 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att nominera Nils Sjöström (C) som representant i styrelsen för Sydostleader för tiden 
2019-2022 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun ska nominera representant till styrelsen för Sydostleader. 
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar Nils Sjöström (C).  
 
Beslutet skickas till 
 
SydostLeader 
Envar vald 
Matrikeln 
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§ 40 Samverkansgruppen Blekinge Väst 2019/460 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) såsom representanter med 
Mats Dahlbom (C) och Magnus Sandgren (M) som ersättare i Samverkansgruppen 
Blekinge Väst för tiden 2019-2022 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen ska utse två representanter i Samverkansgruppen Blekinge Väst 
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar Per-Ola Mattsson (S) som representant med Mats 
Dahlbom (C) som ersättare.  
 
Magnus Gärdebring (M) nominerar Magnus Gärdebring (M) som representant med 
Magnus Sandgren (M) som ersättare. . 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald 
Matrikeln 
Samverkansgruppen Blekinge Väst 
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§ 41 Val av ledamot i styrgruppen för Biosfärområde Blekinge 2019/462 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Marco Gustavsson (C) som ledamot i styrgruppen för Blekinge Arkipelag för 
mandatperioden 2019-2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen ska utse en ledamot i styrgruppen för Biosfärområde Blekinge 
Arkipelag. 
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar Marco Gustavsson (C).  
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald 
Matrikeln 
Blekinge Arkipelag 
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§ 42 Val av representant i projektet Sydostlänken 2019/463 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Per-Ola Mattsson (S) att ingå i projektet Sydostlänken under mandatperioden 
2019-2022 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen ska utse representant i projektet Sydostlänken. 
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar Per-Ola Mattsson (S). 
 
Beslutet skickas till 
 
Projekt Sydostlänken 
Envar vald 
Matrikeln 
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§ 43 Val av styrelserepresentant i EC-stiftelsen 2019/482 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Per-Ola Mattsson (S) såsom ledamot med Mats Dahlbom (C) som ersättare till 
representant i EC-stiftelsen för mandatperioden 2019-2022 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen ska utse representant i EC-stiftelsen. 
 
Beslutet skickas till 
 
EC-stiftelsen 
Envar vald 
Matrikeln 
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§ 44 Val av ledamot i Göte Borgströms stiftelse för fiske och vattenvård 2019/483 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Marco Gustavsson (C) som ledamot och Magnus Sandgren (M) som ersättare 
till och med 2020 års utgång 
 
Sammanfattning 
 
Enligt stadgarna för Göte Borgströms stiftelse för fiske och vattenvård äger Karlshamns 
kommun rätt att utse ordinarie ledamot och ersättare i stiftelsens styrelse för en tid av 
två år. 
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar Marco Gustavsson (C).  
 
Magnus Gärdebring (M) nominerar Magnus Sandgren (M).  
 
Beslutet skickas till 
 
Göte Borgströms stiftelse för fiske och vattenvård 
Envar vald 
Matrikeln 
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§ 45 Val av ledamöter i kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) 2019/484 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse kommunstyrelsens presidium 
 
att utse Bengt Jensen (MP) såsom ledamot 
 
att utse Britt Jämstorp (KD) såsom ledamot 
 
Sammanfattning 
 
Enligt reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) ska förutom 
representanter från föreningen ”Handikappföreningarna i Karlshamn” rådet bestå av 
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens första och andra vice ordförande 
samt två ledamöter som utses på förslag av oppositionspartierna. 
 
Reglementet är under revidering.  
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar Bengt Jensen (MP).  
 
Magnus Gärdebring (M) nominerar Britt Jämstorp (KD).  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunala rådet för funktionsnedsatta 
Envar utsedd 
Matrikeln 
Registrator Gunilla Appelqvist 
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§ 46 Val av ledamöter i kommunalt ungdomsråd 2019/485 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse kommunstyrelsens presidium som ledamöter i kommunala ungdomsrådet 
(KUR) för mandatperioden 2019-2022 
 
att utse Charlott Lorentzen (MP) såsom ledamot 
 
att utse Julius Svensson (M) såsom ledamot 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-31 § 124 att inrätta ett kommunalt ungdomsråd. 
 
Reglerna för ungdomsrådet är under revidering.  
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar Charlott Lorentzen (MP) såsom ledamot.  
 
Magnus Gärdebring (M) nominerar Julius Svensson (M) såsom ledamot.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunala ungdomsrådet 
Envar vald 
Matrikeln 
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§ 47 Val av representant i Nätverket Östersjöfiske 2019/486 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Charlott Lorentzen (MP) till representant i Nätverket Östersjöfiske. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen ska utse en representant i Nätverket Östersjöfiske.  
 
Per-Ola Mattsson (S) nominerar Charlott Lorentzen (MP).  
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald 
Matrikeln 
Nätverket Östersjöfiske 
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§ 48 Handlingar för kännedom februari 2019 2019/437 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 24 november 2018 – 25 
januari 2019 redovisas: 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
 
2018/775 50/18 2018-11-27 Kallelse till bolagsstämma i Stadsvapnet i  
   Karlshamn AB 
2018/2141 51/18 2019-01-02 Rapport över tertial 2 i bolagskoncernen 
2016/3397 52/18 2018-12-07 FN § 112/2018 Handlingar inom fritids- 
   nämndens ansvarsområde som kräver  
   underskrift 
2017/3891 53/18 2018-12-07 FN § 121/2018 Föreningar som nattvandrar 
   2018 
2018/3953 54/18 2018-12-12 Kompletterande inträdesordning i vissa  
   nämnder 
2018/775 55/18 2018-11-27 SV § 72/2018 Kallelse till bolagsstämma i  
   Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2018/2888 56/18 2018-12-18 TN § 257/2018 Parkeringssituationen i Matviks  
   Hamn 
2016/3005 57/18 2018-12-18 TN § 259/2018 Klagomål Vettekullavägen 
2018/898 1/19 2019-01-02 Protokoll VMAB styrelsemöte 2018-12-13 
2018/775 2/19 2019-01-02 Kallelse till bolagsstämma i Kreativum i  
   Blekinge AB 
2018/2315 3/19 2018-12-18 Delårsrapport Region Blekinge 
2018/3578 4/19 2018-12-18 BN § 210/2018 Planbesked för del av Frostens- 
   torp 4:1 m fl (Strömma) 
2018/3154 5/19 2018-12-13 BN § 209/2018 Planbesked för Stilleryd 2:49 
2019/478 6/19 2019-01-25 Inspektionsrapport kommunens Överförmyndar- 
   verksamhet 
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§ 49 Redovisning av delegationsbeslut februari 2019 2019/434 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen av 
KS (ordförandebeslut) 2019-01-03. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för 
att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 24 november 2018 – 25 januari 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 


