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Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S)  Magnus Gärdebring (M)  
Jan Bremberg (S)  Charlott Lorentzen (MP)  
Ulla Sandgren (S) fr.o.m. § 103  Marco Gustavsson (C)  

Närvarande 
ersättare 

  
Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Ulla Sandgren (S), Ulf Ohlsson (M), Claes 
Jansson (MP), Görgen Lennarthsson (SD), Jan-Åke Berg (S),  
Emanuel Norén (L), Lena Sandgren (S), Johnny Persson (S) t.o.m. § 103, 
Lars-Olof Larsson (KD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Erik Bergman, kanslichef  
Annette Sandberg, kommunikationschef  
Anna Persson, utredare  
Annabel Cifuentes, kommunjurist  
Susanne Andersen, ekonom §§ 86–89   
Anette Ericsson, verksamhetscontroller §§ 86–89    
Ulrika Hägvall Lundberg, redovisningschef §§ 86–89  
Susanna Strandberg, VD VMAB § 120  
Johanna Randsalu, förbundschef Miljöförbundet 
Blekinge Väst § 122 

 

Therese Magnusson, förbundschef Cura 
Individutveckling § 121 

 

Kennet Jensen, förbudschef Räddningstjänsten Västra 
Blekinge § 90  

 

Emma Fast, ekonom Räddningstjänsten Västra 
Blekinge § 90  

 

Jeanette Conradsson, planarkitekt § 102  
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef § 102  
Susanne Norlindh, mark- och exploateringsingenjör §§ 
103–104   

 

William Lavesson, projektledare § 103  
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Paragrafer §§ 82–83, 85–125   

Utses att justera Elin Petersson  

Justeringsdatum  2019-03-29 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande …………………………………………  
 Elin Petersson  
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2019-03-26 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-04-01 

Tillkännages t.o.m.: 2019-04-22 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 82 Val av justerare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Elin Petersson att justera protokollet 
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§ 83 Fastställande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att lägga till följande ärenden: 
 
38. Införande av Karlshamnsförslaget 
39. Årsredovisning år 2018 för Västblekinge Miljö AB 
40. Årsredovisning år 2018 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
41. Årsredovisning 2018 för Miljöförbundet Blekinge Väst 
42. Överlåtelse av avtal om marköverlåtelse avseende fastigheten Karlshamn 
4:20 
43. Initiativärende angående inrättande av en skräpkommission – Bodil Frigren Eriksson 
(L) 
44. Initiativärende angående tillgång till skrivare och kopiatorer – Björn Tenland Nurhadi 
(SD) 
 
att därmed fastställa dagordningen 
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§ 85 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar i aktuella frågor.  
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§ 86 Kommunens årsredovisning för 2018 2019/346 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna det till revisorerna och till 
kommunfullmäktige för beslut 
 
att underskottet i 2018 års resultat med hänvisning till synnerliga skäl inte ska 
återställas 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Eriksson (L), och Britt Jämstorp (KD) deltar ej i beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2018 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets ekonomiska resultat 
uppgår till minus 110 mnkr för kommunen. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt 
underskott i förhållande till budget på minus 142 mnkr, vilket fördelar sig med cirka 
minus 52 mnkr för nämnderna och cirka minus 90 mnkr för finansförvaltningen.   
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen saknar en god ekonomisk hushållning 
utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt det ekonomiska 
resultatet. Det finns utvecklingsområden vad gäller uppföljning och analys av resultat 
och mål. Till årsredovisningen finns fyra bilagor: 

- Bilaga Nämnders, bolags och förbunds resultatrapporter 2018 
- Bilaga Personalekonomisk redovisning 2018. 
- Bilaga Folkhälsobokslut 2018 
- Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram 

 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2018 
Nämnders, bolags och förbunds resultatrapporter 2018 
Personalekonomisk redovisning 2018. 
Folkhälsobokslut 2018 
KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att underskottet i 2018 års resultat med hänvisning till 
synnerliga skäl inte ska återställas.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen 
bifalla det.  
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Ekonomiavdelningen 
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§ 87 Uppföljning av intern kontroll för 2018 2019/346 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna nämndernas uppföljning av intern kontroll för 2018 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att godkänna kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll för 2018 samt ställa sig 
bakom föreslagna åtgärder i kommunstyrelsens interna kontroll, bilaga Ekonomi 2018 
 
Sammanfattning 
 
Uppföljning av nämndernas internkontroll ska redovisas till kommunfullmäktige i 
samband med delårsrapport och bokslut. 
 
Bifogat finns alla nämnders uppföljning för föregående år 
 
Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse 2019-03-19 
AV intern kontroll 2018 
BN intern kontroll 2018 
BUS intern kontroll 2018 
BUS IK bilaga tionde året 2018 
BUS IK bilaga könsstereotypa val 
FN intern kontroll 2018 
GN intern kontroll 2018 
GN IK bilaga dispens 2018 
GN IK bilaga särskilt stöd 2018 
KS intern kontroll 2018 
KS IK bilaga ekonomi 20018 
ON intern kontroll 2018 
TN intern kontroll 2018 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Samtliga nämnder 
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§ 88 Investeringsbudget 2019 inkl över- och underskottsreglering bokslut 2018 
2018/2892 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå att investeringsbudgeten för projekt över 7 mnkr 2019 ökas med 19 444 tkr till 
219 444 tkr 
 
att föreslå att investeringsbudgeten för projekt under 7 mnkr 2019 ökas med 2 056 tkr till 
52 056 tkr 
 
att ökningen på 21 500 tkr finansieras med upplåning 
 
Sammanfattning 
 
Nämnderna har i sina resultatrapporter för 2018 begärt att investeringsbudgeten för 
2019 ökar med 138 190 tkr beroende på tidsförskjutningar i projekt. KSAU föreslår en 
ökning på 21 500 tkr som finansieras med upplåning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ny investeringsbudget 2019 inkl över- och underskottsreglering bokslut 2018 
Över- och underskottsreglering från nämnder bokslut 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef Mats Sellfrid  
Controller Susanne Andersen  
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§ 89 Verksamhetsplan inklusive internbudget kommunstyrelsen 2019 (2020-
2022) 2019/345 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2019 (2020-2022) 
 
att fastställa kommunstyrelsens internbudget för 2019 och därmed upphäva 
kommunstyrelsens beslut från 2019-03-05 § 53 
 
att måltids-, service- och fastighetsverksamheternas nettobudgetar nollbudgeteras från 
och med 2020 
 
Sammanfattning 
 
Föreliggande förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019 (2020-2022) ligger 
för beslut i kommunstyrelsen 2019-03-26. 
 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan ingår från och med 2019 även måltids-, service- 
och fastighetsverksamheterna samt mark- och skogsförvaltningen som tidigare har 
tillhört tekniska nämnden.  
 
Nollbudgetering från och med 2020 innebär teknisk budgetjustering utan påverkan på 
verksamheterna. 
 
Kommunstyrelsens viktiga prioriteringar i verksamhetsplanen utgår från 
kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2019 och kommunprogrammet för 
mandatperioden 2019-2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2019 (2020-2022), version 2019-
03-19 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2019 (2020-2022), version 2019-
02-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Chefer Kommunledningsförvaltningen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Berörda chefer Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 90 Årsredovisning år 2018 för Räddningstjänsten Västra Blekinge 2019/1038 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning år 2018 för Räddningstjänsten Västra Blekinge har inkommit 
 2019-03-07. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Revisionsrapport 2018 
Direktionsprotokoll 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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§ 91 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 2018/3870 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Den organisationsförändring som genomförts genom vissa verksamheters övergång 
från tekniska nämnden till kommunstyrelsen ska även omfatta sotningsverksamheten, 
varför en ny § 26 förts i in reglementet.  
 
Paragrafen lyder: Kommunstyrelsen ansvarar för drift av sotningsverksamheten. 
Myndighetsutövningen gällnade sotning ankommer på Räddningstjänsten Blekinge 
Väst. 
 
Revideringen innebär att reglementet överensstämmer med de faktiska förhållanden 
som gäller rent organisatoriskt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-03-12 
Förslag på reviderat reglemente, 2019-04-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 92 Revidering av reglemente för teknik- och fritidsnämnden 2018/3878 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat reglemente för teknik- och fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 225 om reglemente för teknik- 
och fritidsnämnden.  
 
Den organisationsförändring som genomförts innebär att sotningsverksamheten förs 
över från teknik- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.  
 
Revideringen innebär att reglementet överensstämmer med de faktiska förhållanden 
som gäller rent organisatoriskt.  
 
Ett förtydligande i reglementet har lags till om båtplatser och upplåtelse av mark för 
privata bryggor och sjöbodar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-03-20 
Förslag på reviderat reglemente för teknik- och fritidsnämnden  
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson 
Kanslichef Erik Bergman 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Författningssamlingen 
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§ 93 Revidering av reglemente för brottsförebyggande rådet i Karlshamns 
kommun 2019/449 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa reglemente för brottsförebyggande rådet 
 
Sammanfattning 
 
Trygghetssamordnaren har tagit fram ett förslag till revidering av reglemente för 
brottsförebyggande rådet i Karlshamns kommun. Förslaget till revidering består i att det 
inrättas en styrgrupp för det brottsförebyggande arbetet. Gruppen ska ge mandat för 
rådets arbete och skapar förutsättningar för samverkan. Brottsförebyggande rådet ska 
fungera som en beredningsgrupp, en strategisk grupp med fokus på planering, 
utformning och uppföljning av arbetet. BRÅ ska ansvara för att sätta ihop 
tidsbegränsade arbetsgrupper utifrån lägesbild och aktuella brottsförebyggande projekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Reglemente för brottsförebyggande rådet i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Brottsförebyggande rådet i Karlshamns kommun 
Författningssamlingen 
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§ 94 Revidering av IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022 2018/1819 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad IT- och informationssäkerhetspolicy för resterande år t.o.m. 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 98 policy för IT och informationssäkerhet. Med 
anledning av organisationsförändring har behov av revidering uppstått. Ansvar för 
kommunens IT-verksamhet har övergått från tekniska nämnden till kommunstyrelsen 
varvid policyn behöver justeras för att tydliggöra ansvarsfördelningen. I samband med 
denna justering har en helhetsöversyn gjorts av dokumentet och mindre uppdateringar 
har gjorts.   
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-20 
IT- och informationssäkerhetspolicy 2018, reviderad 2019 
IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-06-18 § 98 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
Förvaltningscheferna 
IT-chef Frank Hansson 
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§ 95 Riktlinjer för IT- och informationssäkerhet 2019/837 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta riktlinjer för IT- och informationssäkerhet – förvaltning 
 
att anta riktlinjer för IT- och informationssäkerhet – användare 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns IT- och informationssäkerhetspolicy är det styrande dokument 
som anger kommunens förhållningssätt till och användande av informations- och 
kommunikationsteknik. Dokumentet klargör omfattning, roller och ansvar för IT-
användning inom kommunens verksamheter. 
 
IT-chef och IT-strateg har i samråd med kommunjurist och utredare utarbetat förslag till 
riktlinjer för IT- och informationssäkerhet. Riktlinjer för IT- och informationssäkerhet – 
förvaltning redovisar den interna organisationen och ansvarsfördelningen för IT- och 
informationssäkerhetsarbetet som kommunen enligt policyn ska bedriva. Riktlinjer för IT 
och informationssäkerhet – användare syftar till att ge kommunens medarbetare ramar 
inom vilka de kan, eller ska, agera för att policyn ska upprätthållas. Huvudfokus i 
riktlinjerna är att kommunen strategiskt och långsiktigt ska arbeta med 
informationssäkerhet samt att tydliggöra och fördela ansvar inom ramarna för detta 
arbete.  
 
I riktlinjer för IT och informationssäkerhet – förvaltning regleras bland annat kommunens 
hantering av e-post. Det finns ett pågående arbete med att flytta över kommunens e-
post till Office 365, som är en molntjänst tillhandahållen av Microsoft. eSam är ett 
medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL. Enligt eSams 
juridiska expertgrupps rättsliga utlåtande den 23 oktober 2018 är det inte förenligt med 
offentlighets– och sekretesslagen att sekretessreglerade uppgifter hanteras i Office 365. 
Sekretessreglerade uppgifter som lagras i aktuell molntjänst ska enligt utlåtandet anses 
röjda. Detta då Microsoft, som får åtkomst till informationen som finns lagrad i 
molntjänsten, enligt amerikansk lagstiftning kan bli skyldig att lämna ut uppgifterna till 
amerikanska myndigheter. 
 
IT-chefen förslås ansvara för att båda löpande ses över och vid behov revideras av 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-20 
Riktlinjer för IT- och informationssäkerhet – förvaltning 
Riktlinjer för IT- och informationssäkerhet – användare 
Informationsklassningsnivåer 
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Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
Förvaltningscheferna 
IT-chef Frank Hansson 
Kommunikationschef Annette Sandberg, för vidare kommunikation 
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§ 96 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2018/4419 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Upphandlingsenheten har i samverkan med kommunjurist arbetat om delegationerna på 
upphandlingsområdet. Syftet är att förenkla den administrativa hanteringen, men också 
säkerställa att beslut fattas av rätt delegat i rätt skede i upphandlingen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-03-14 
Kommunstyrelsens delegationsordning, 2019-03-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar berörd 
Författningssamlingen 
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§ 97 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2019/915 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner är föråldrade och behöver uppdateras utifrån 
gällande lagstiftning och rekommendationer. 
 
Likalydande föreskrifter i samtliga medlemskommuner underlättar för 
tillsynsmyndigheten i sitt tillsynsarbete och möjliggör en effektivare handläggning. Det är 
också lämpligt ur allmänhetens perspektiv att så långt möjligt ha samma bestämmelser 
inom det område där den gemensamma tillsynsmyndigheten verkar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner inkl. kartbilaga A 
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns 
kommun, KF § 109, 2002-06-03. 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att under § 3 ersätts ordet giftorm med reptil samt att 
under § 4 ska tomgångskörning vara tillåten för inte orsaka onödigt lidande.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag till Björn Tenland Nurhadis (SD) yrkanden.  
 
Beslutsgång  
 
Ordförandena ställer yrkandena under proposition och finner kommunstyrelsen avslå 
dem.  
 
Reservation 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektören 
Förvaltningscheferna 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 98 Överföring av handläggning och tillsyn av tobaksvaror m.m. till 
Miljöförbundet Blekinge Väst 2019/988 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överföra kommunens verksamhet inom handläggning och tillsyn av tobaksprodukter, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll av försäljning av receptfria 
läkemedel till Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
att verksamheten förs över den 1 juli 2019 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst fullgör sedan kommunalförbundets bildande Sölvesborgs 
och Olofströms kommuners åtaganden enligt tobakslagen, lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om försäljning av vissa receptfria 
läkemedel inom ramen för sina åtaganden på miljö- och hälsoskyddsområdet. För 
Karlshamns del har denna verksamhet inte hanterats av miljönämnden, utan av 
kommunstyrelsen, varvid den aldrig fördes över till förbundet när det bildades.  
 
Den 1 juli 2019 träder ny tobakslagstiftning i kraft, vilken innebär att försäljning av 
tobaksvaror blir tillståndspliktigt. I samband med denna lagändring ökar kommunernas 
behov av att samordna sitt arbete inom området för att upprätthålla en effektiv, 
rättssäker och ändamålsenlig organisation. Den nya lagstiftningen ställer högre krav på 
kvalificerad handläggning inom tobakslagstiftningen och utredningsarbetet för att få 
försäljningstillstånd kommer att bli mer omfattande än dagens anmälningsplikt. 
Bedömningen är att det kommer att krävas en ny organisation för att möta kraven på ett 
hållbart och långsiktigt sätt. Vidare kan kommunen nyttja sina resurser på ett mer 
effektivt sätt genom att samarbeta inom organet Blekinge Väst. I stället för att bygga 
varsin organisation kan en gemensam, stabil verksamhet utformas inom förbundet och 
utföra arbete på ett likartat sätt i alla de tre kommunerna.  
 
Initiativ kring att samla tillsynsverksamhet även avseende alkoholservering och öl klass 
II har tagits inom samverkansorganet och utredning av frågan har genomförts. För 
Karlshamn, vilken är enda kommunen som inte har fört över tobakshanteringen till 
Miljöförbundet redan, innebär lagändringen den 1 juli 2019 att föreslagen 
verksamhetsöverföringen måste hanteras i två steg för att säkerställa att kommunen 
möter de nya lagkraven redan vid halvårsskiftet. Kommunen förslås att inom ramen för 
befintlig förbundsordning föra över hanteringen av tobaksvaror, elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel till Miljöförbundet. Förbundet är 
positivt till verksamhetsöverföringen och föreslår att den bör genomföras samtidigt som 
den nya tobakslagstiftningen träder i kraft. När verksamheten överförs tar förbundet över 
tjänsten som alkoholinspektör/tobakshandläggare i Karlshamns kommun, vilken 
tillsammans med förbundets tobaksinspektörer utgör den gemensamma organisationen 
för handläggning och tillsyn inom området för hela Blekinge Väst. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-03-05 
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Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Kommunkansliet 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2019-03-26 

Sida 23(57) 

 

§ 99 Fastställande av taxa för handläggning och tillsyn enligt lagen om tobak 
och liknande produkter m.m. 2019/1040 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa avgifter för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
 
att avgifterna därmed ersätter tidigare avgifter inom området 
 
att ny taxa tillämpas från och med den 1 juli 2019 
 
Sammanfattning 
 
I december 2018 beslutade Riksdagen om ny tobakslag (lag om tobak och liknande 
produkter), lagen träder i kraft den 1 juli 2019. Den nya lagstiftningen innebär att 
försäljning av tobaksvaror blir förenat med tillståndsplikt, i stället för den tidigare 
anmälningsplikten. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för ansökan om tillstånd och för 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, samt för kontroll enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel.  
 
Anmälnings- respektive tillsynsavgifter inom området regleras i dagsläget i samma taxa 
som handläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Med det nya tillståndskravet förslås 
avgifterna delas utifrån ansvarsområde och regleras i två separata taxor.  
 
Avgifterna som avser alkohollagen samverkas inom organet Blekinge Väst genom den 
gemensamma alkoholhandläggaren och –inspektören. Avgifterna för handläggning och 
tillsyn för tobak och liknande produkter samt för kontroll av receptfria läkemedel har inför 
att den nya lagstiftningen träder i kraft diskuterats inom länet. Förslaget är att 
ansökningsavgifter för tobakstillstånd fastställs till en fast nivå. Därutöver övergår 
Karlshamn till samma avgiftsmodell som tillämpas av Miljöförbundet Blekinge Väst inom 
området.  
 
Länets tobakshandläggare har under vintern och våren samverkat kring arbetet inför att 
lagstiftningen träder i kraft. I detta arbete har en uppskattning av tidsåtgärd för hantering 
av de nya handläggningsrutinerna gjorts. Inom Blekinge Väst har ett förslag 
innehållande något lägre avgifter än handläggarnas tagits fram för ställningstagande av 
medlemskommunerna. Förslaget är att kommunerna i västra Blekinge fastställer 
likalydande taxor. Avgiftsnivån är beroende av vilken grad av självfinansiering 
kommunen önskar uppnå inom området. Med hänsyn tagen till kommunens 
folkhälsopolicy och det faktum att det är svårt att argumentera för samhällsnyttan av 
tobaksförsäljning rekommenderas att självfinansieringsgraden av verksamheten är hög, 
för att i så liten grad som möjligt finansieras med skattemedel. Då det råder stor 
osäkerhet kring antalet ansökningar om försäljningstillstånd och därefter antal 
försäljningsställen som kräver tillsyn som kommer att finnas i kommunen har 
avgiftsnivåerna förslagits utifrån uppskattad tidsåtgång att hantera ansökan respektive 
att avgiften beräknas utifrån faktiskt tidsåtgång vad avser utförd tillsyn.  
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Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-03-09 
Förslag om avgifter för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter m.m. 
Gällande avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen m.m. 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Tobakshandläggare Anna Dahlqvist 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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§ 100 Taxehöjningar på betalparkeringar i innerstan 2019/557 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon 
 
att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon 
 
att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon 
 
att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torgzon 
 
att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30 
kr/dag eller 400 kr/mån 
 
att bibehålla nuvarande taxa gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum 
 
Sammanfattning 
 
Gatu- och trafikenheten har uppmärksammat att parkeringstaxan i Karlshamns kommun 
inte har blivit justerad på över 10 år. För att hålla jämförbara taxor med liknande 
kommuner så anser förvaltningen att dessa ska höjas. 
 
Nuvarande taxor och parkeringszoner är inte rätt reglerade enligt tidigare beslut, 
kommunfullmäktige 2007-11-05 § 195, utifrån hur det idag är skyltat och uppmärkt. 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige besluta om följande: 
 
Att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon. 
 
Att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon. 
 
Att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon. 
 
Att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torgzon. 
 
Att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30 
kr/dag eller 400 kr/mån. Motivering till föreslagen taxa är att avgiften inte får vara högre 
på uppställning av fordonet i förhållande till torgplatsen. Torghandlare har rätt att 
avräkna momsen för parkeringsavgiften vid deklarationen. 
 
Att inte höja taxan gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum, utan 
behålla 1 kr/tim. 
 
Den tänkta taxehöjningen skulle innebära en höjning av intäkterna med ca 1 000 000 
sek/år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TFN § 30/2019 Förslag på taxehöjning på betalparkeringar i innerstan 
Tjänsteskrivelse 
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Karta över parkeringszoner i Karlshamns innerstad 
5.32 Taxa för parkeringsavgifter 
Protokoll KF § 195/2007 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigen Ericsson (L), Elin Petersson (M), Britt Jämstorp (KD) och Magnus Sandgren 
(M) yrkar avslag med undantag av att-satsen om torghandlare.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar avslag till de fem första att-satserna.  
 
Mats Dahlbom (C) och Tommy Larsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden prövar yrkandena var och ett för sig och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för Bodil 
Frigren Ericssons yrkande. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.   
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 101 Utveckling av torget 2017/491 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avsätta 1 000 tkr i 2019 års investeringsbudget för framtagande av underlag och 
genomförande av partneringupphandling, omarbetning av ritningsunderlag, 
kostnadsberäkning av de olika delarna i projektet  
 
att uppdra åt förvaltningschefen för samhällsbyggnad att återrapportera till 
kommunstyrelsen med förslag på åtgärder, kostnader och tidplan 
 
Sammanfattning 
 
I Handelsutredningen som genomfördes under 2018 framkom det tydligt att 
mötesplatser som är tillgängliga för alla är väldigt viktiga för Karlshamn. Ett attraktivt torg 
med gratis mötesplatser och mötesplatser så som ett café eller glassförsäljning är ett 
stort mervärde för Karlshamn och dess handel.  
 
En ny byggnad på Karlshamns torg som ersätter dagens byggnad, en ny separat 
byggnad för glassförsäljning och en översyn av torgets infrastruktur är nödvändig. 
 
Ett nytt projekt bör därför startas med uppdrag att ta fram förslag och kostnader för: 

- en ny byggnad med offentliga toaletter och ett café, med föreslagen placering på 
torgets nordöstra hörn. 

- en ny byggnad för glassförsäljning, med placering på torget 
- en lösning av torgets infrastruktur 

 
Snabbaste sättet att komma framåt i projektet är att i partnering upphandla en firma med 
vilken vi som beställare och utförare tillsammans kan utforma lösningar och 
kostnadsbedömningar enligt ovan nämnda uppdrag.  
 
Vad gäller Glassboden som idag är hyresgäst så är deras hyresavtal uppsagt för 
avflyttning och någon ersättningslokal har inte hittats. Med föreslagna lösningar tecknas 
ett avtal med Glassboden att de får vara kvar i nuvarande lokal och att ny byggnad för 
glassförsäljning projekteras i samarbete med Glassboden.  
 
Bedömningen är att det initialt krävs cirka 1 000 tkr för att få igång ett nytt projekt. I detta 
ingår framtagande av underlag och genomförande av partneringupphandling, 
omarbetning av ritningsunderlag, kostnadsberäkning av de olika delarna i projektet m.m. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-18 
 
Yrkanden 
 
Britt Jämstorp (KD), Bodil Frigren Eriksson (L) och Elin Petersson (M) yrkar avslag till 
arbetsutskottets förslag samt att en politisk styrgrupp tar fram ett visionsdokument som 
utgångspunkt för utvecklingen av torget.  
 
Marie Sällström (S), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Mats Dahlbom (C) yrkar avslag på 
Britt Jämstorp (KD) med fleras yrkande.  
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Per-Ola Mattsson (S), Marie Sällström (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Britt Jämstorp med fleras förslag och 
finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.  
 
Protokollsanteckning 
 
Britt Jämstorp (KD), Bodil Frigren Eriksson (L) och Elin Petersson (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Som ett första inspel till styrgruppen vill vi i Karlshamnsoppositionen spela in några 
tankar vi har om utvecklingen. Dessa grundas i stor utsträckning på samtal som förts 
med Karlshamnsbor.   
 

- Bygg nytt på samma ställe – minskar kostnaderna, grundläggning/källare finns 
och är i OK skick  

- Ta fram originalritningarna på befintlig paviljong. Många som minns den 
ursprungliga paviljongen vill se den återuppförd 

- Byggnaden ska innehålla toaletter. Bör innehålla café och/eller restaurang samt 
”glassbod” 

- Innan start, bjud in potentiella entreprenörer. Involvera dem i utformningen 
- Lägg om elen till torghandlarna. Risker med hur det är idag 
- Lös problemet med läckan under Böljelek permanent.  
- Ta bort de upphöjda stenlagda planteringslådorna runt Böljelek, vilka skapar 

oönskad avskärmning och därigenom otrygghet. Plantera låga, gärna 
blommande, buskar istället, alt stora krukor med blommor. 

- Många bänkar, gärna lite ”exklusiva” (behöver inte betyda dyra!). Gärna några 
fasta bord också 

- Skapa bra och vacker belysning. Komplettera med moderna ljusinstallationer. 
Bjud t ex in studenter från designhögskolan i Lund för inspiration och kanske 
lösning. Bör ge BRA ljus och ge torget en modern känsla 

- Inte färre P-platser men på en annan plats. Flytta P-platserna närmast Böljelek 
till den tomma ytan mot Flaggen 

 
Björn Tenland Nurhadi (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  
 
I förslaget från KSAU finns inga delar som strider mot Sverigedemokraternas 
uppfattning gällande torget. Dock är detta än så länge i utredningsstadiet.  
Karlshamnsborna ska kunna känna sig stolta över sin stad. För att staden ska leva är 
det av största vikt att man kan komma både till och från densamma. Den egna bilen 
kommer inom överskådlig tid att stå för flertalet persontransporter inom vår kommun. 
Med goda parkeringsmöjligheter nära butiker och andra näringsidkare får vi en levande 
stad med en levande torghandel och ett brett utbud av varor och tjänster i staden. 
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Sverigedemokraterna anser att torget ska förändras så att vi kan utnyttja torget på ett 
bättre och säkrare sätt än idag. Handikapparkeringarna måste vara säkra för alla, även 
för dem med lyft eller manuell ramp, vilka de inte alltid är idag. Sverigedemokraterna 
anser att vi ska få in fler parkeringar på torget samt pensionärsparkeringar och 
familjeparkeringar. Detta då det inte alltid är lätt att komma ut ur bilen där det är små 
fickor och bilarna står tätt. Torget ska med andra ord vara tillgängligt för alla våra 
medborgare. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonom Susanne Andersen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 102 Behovet av att aktualitetspröva översiktsplan Karlshamn 2030 2019/709 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att översiktsplan Karlshamn 2030 fortfarande är aktuell 
 
att det inte föreligger behov av att starta en mer omfattande aktualitetsprövning 
 
Sammanfattning 
 
Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan, som omfattar 
hela kommunen. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som inte är juridiskt 
bindande. Planen ska ge stöd för kommande beslut om mark- och vattenanvändning 
och bebyggelseutveckling i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen. 
 
Översiktsplanernas strategiska funktion stärktes när PBL ändrades 2011 (SFS 
2010:900), avsikten var att göra planerna mer strategiska och visionära. I Karlshamns 
översiktsplan, Karlshamn 2030, presenteras strategier, principer och initiativ kring 
Karlshamns utveckling de kommande tjugo åren. Visionerna i Karlshamn 2030 har 
hämtats in genom en bred dialog med medborgare, privata aktörer, myndigheter och 
kommunala förvaltningar, förbund och bolag. Översiktsplanen antogs av 
kommunfullmäktige den 4 maj 2015 och består av tre delar samt tre tematiska tillägg, 
Utvecklingsstrategier, Fakta och underlag, Miljökonsekvensbeskrivning, Vindbruksplan, 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och en Bevarande- och utvecklingsplan 
för Karlshamns innerstad. 
 
Översiktsplanens användande och genomförande pågår på olika nivåer, i form av 
fördjupningar (ändringar), programarbeten och detaljplaner. Översiktsplanen rymmer 
cirka 2 000 nya bostäder liksom stora utvecklingsområden för olika verksamheter och 
endast ett mindre antal av dessa lägen har utnyttjats sedan översiktsplanens 
antagande. Därtill finns outnyttjade byggrätter i redan framtagna detaljplaner. 
 
Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 27 § ska kommunfullmäktige minst en gång under 
mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 §. 
Frågan om behovet av en aktualitetsprövning har nu väckts.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att en mer omfattande aktualitetsöversyn av 
Karlshamn 2030 inte bör göras i detta skede. Ett intensivt arbete pågår med att 
planmässigt genomföra översiktsplanens utvecklingsstrategier och betydande anspråk 
på nya bebyggelseområden har inte framförts sedan översiktsplanen antogs. Inte heller 
andra frågor har lyfts som är i strid med gällande översiktsplan och som behöver 
utredas i ett större sammanhang och översiktsplanen har inte ändrats så att dess 
tydlighet försämrats. 
 
En mer omfattande aktualitetsprövning görs lämpligen längre fram, under denna eller 
under nästa mandatperiod, då planens användande/genomförande nått längre och 
resultatet har kunnat följas upp och utvärderas. I bedömningen har även vägts in att 
kommunens resurser inom Stadsbyggnadsavdelningen ska användas på ett så effektivt 
sätt som möjligt. 
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Den sammantagna bedömningen är att översiktsplanen fyller sin funktion som aktuellt 
inriktningsdokument och översiktsplaneringen i Karlshamns kommun har utvecklas till 
en kontinuerlig planering där huvudinriktningen förfinas genom fördjupningar av 
översiktsplanen och i strategiska programarbeten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-26 
Utvecklingsstrategier med kartbilaga 
Fakta och underlag med kartbilaga 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Vindbruksplan med kartbilaga 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad 
Samrådsredogörelse 
Särskilt utlåtande 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Boverket  
Länsstyrelsen i Blekinge län  
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Tingsryds kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Kristianstads kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Näringslivschef Mathias Wijk 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 103 Markförvärv och planbeställning för ny förskola i Mörrum Mörrum 73:1 
2019/939 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att beställa detaljplan för ny förskola i Mörrum inom fastigheten Mörrum 73:1 
 
att godkänna avsiktsförklaring mellan Karlshamns kommun och Karlshamns-bostäder 
AB och ge kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i uppdrag att 
underteckna avtalet 
 
att kommunens del av plankostnaden samt övriga exploateringskostnader/ 
investeringsutgifter finansieras inom ramen för projekt 1169, skolutredningsprojektet 
 
Sammanfattning 
 
En ny förskola i Mörrum är ett av BUS-nämndens mest prioriterade projekt. Man ser ett 
behov av en förskola med 6-8 avdelningar för cirka 120-140 barn. För att inrymma detta 
krävs ett markområde om cirka 10 000 m2. I utbildningsförvaltningens rangordning av 
fem tänkbara tomter har en placering inom fastigheten Mörrum 73:1 bedömts som mest 
lämplig. Lämpligheten motiveras främst av placeringen i förhållande till var övriga 
förskolor i Mörrum är belägna.  
 
Karlshamnsbostäder AB (KABO) har ansökt om planbesked för att bygga bostäder i den 
norra delen av fastigheten Mörrum 73:1 (2018/3218). KABO har också fört dialog med 
markägaren avseende markförvärv. I samband med detaljplaneläggning för bostäder 
bör planområdet även innefatta möjligheten pröva om en ny förskola i Mörrum kan 
lokaliseras inom Mörrum 73:1.  
 
I samband med planarbetet måste dagvattenfrågan studeras närmare. Området ingår i 
dikningsföretag B74. Det finns också en marksamfällighet för diken, Mörrum S:3, inom 
området. Del av området är också med i lågpunktskarteringen, vilket indikerar att 
översvämning kan ske vid kraftiga regn. Eventuell omprövning av dikningsföretaget sker 
via en domstolsprocess där Mark- och miljödomstolen är första instans. 
 
För att säkerställa markförvärvet och samtidigt få en så smidig process som möjligt har 
en avsiktsförklaring tagits fram mellan Karlshamns kommun och KABO. 
Avsiktsförklaringens tanke är att KABO skall förvärva hela fastigheten Mörrum 73:1. När 
detaljplanen vunnit laga kraft köper kommunen köper den mark som KABO inte ska ha, 
det vill säga kvartersmark för skola, allmän plats samt icke planlagd mark. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-03-01 
Avsiktsförklaring 
Karta - förslag på planområde 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar 
 
att beställa detaljplan för ny förskola i Mörrum inom fastigheten Mörrum 73:1 
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att godkänna avsiktsförklaring mellan Karlshamns kommun och Karlshamns-bostäder 
AB och ge kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i uppdrag att 
underteckna avtalet. 
 
att kommunens del av plankostnaden samt övriga exploateringskostnader/ 
investeringsutgifter finansieras inom ramen för projekt 1169, skolutredningsprojektet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Projektledare William Lavesson 
Byggnadsnämnden 
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§ 104 Förvärv av del av fastigheten Duveryd 5:1 2019/1050 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering där Karlshamns kommun 
förvärvar cirka 66 hektar av fastigheten Duveryd 5:1 i Karlshamns kommun för 
sammanlagt tjugosexmiljonerfyrahundratusen (26 400 000 kr) och ge kommunstyrelsens 
ordförande samt kommundirektören i uppdrag att efter säljarnas påskrift underteckna 
avtalet 
 
att investeringsutgiften för förvärvet, kostnaden för lantmäteriförrättning samt eventuella 
övriga erforderliga investeringsmedel tas ur kommunstyrelsens projekt 1100 för 
strategisk utveckling 
 
Sammanfattning 
 
Överlåtelsen avser del av fastigheten Duveryd 5:1 i Karlshamns kommun. Arealen 
uppgår till cirka 66 hektar.  
 
Fastigheten Duveryd 5:1 ligger strategiskt mellan Karlshamn och Asarum, helt inom 
utvecklingsområde för verksamheter enligt översiktsplanen. Ett förvärv av del av denna 
fastighet möjliggör för utveckling i linje med översiktsplanens intentioner i område B6 
Duveryd och J3 Västra infarten samt ny väg inklusive cykelväg mellan Janneberg och 
riksväg 29. 
 
Den överenskomna ersättningen motsvarar vad kommunen betalade för markförvärvet i 
Janneberg. Värdet bedöms vara motsvarande då liknande förväntningsvärden kan 
tänkas föreligga mot bakgrund av översiktsplanens intentioner. 
 
I samband med förvärvsdiskussionerna har parterna överenskommit att säljarna ska 
erbjudas jakträtten samt att arrendera jordbruksmarken inom området tills marken ska 
användas till annat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-03-11 
Överenskommelse om fastighetsreglering del av fastigheten Duveryd 5:1 
Kartabilaga - förvärv av del av fastigheten Duveryd 5:1 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 105 Förvärv av del av fastigheten Märserum 10:1 för anläggande av våtmark 
2015/3261 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering där Karlshamns kommun 
förvärvar cirka 7 hektar av fastigheten Märserum 10:1 i Karlshamns kommun för 
sammanlagt enmiljonfemhundratusen (1 500 000) och ge kommunstyrelsens ordförande 
samt kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet 
 
att investeringsutgiften för förvärvet, inklusive lantmäteriförrättning med mera tas ur 
projekt 0307 Stora våtmarken Åryd 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-05 § 197 (Stora våtmarken Åryd Dnr 2015/3261) 
att anlägga våtmark inom del av fastigheterna Guö 3:1, Märserum 10:1 och Åryd 1:105) 
i Åryd. För att kunna anlägga våtmarken krävs att kommunen förvärvar berört 
markområde om cirka 7 hektar inom Märserum 10:1. 
 
Förhandlingar om markförvärv inleddes med markägaren under år 2016. Någon 
tillämplig möjlighet till tvångsförvärv finns inte utan förvärv måste ske genom frivillig 
överenskommelse. Med denna överenskommelse om fastighetsreglering förvärvar 
Karlshamns kommun aktuellt markområde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-03-11. 
Avtal om fastighetsreglering 
Karta 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Ekonomichef Mats Sellfriid 
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§ 106 Föroreningssituation samt förslag på åtgärder på fastigheterna Tostarp 
3:51 och 4:86 2019/925 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att hos regeringen ansöka om tillstånd till expropriation av fastigheterna Tostarp 3:51 
och Tostarp 4:86 
 
att kommunen, förutsatt att expropriationstillstånd lämnas, åtar sig huvudmannaskapet 
och därmed genomför åtgärdsförberedelser, åtgärder samt miljökontroll på fastigheterna 
Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86 
 
Sammanfattning 
 
AB Viking Timber (556044-3169) har bedrivit verksamhet på två fastigheter i Asarum 
(Karlshamn Tostarp 3:51 och 4:86). Företaget har gått i konkurs och konkursförvaltaren 
konstaterar i skrivelse daterad 2014-05-24 att fastigheterna är behäftade med 
miljöproblem. Värdet på fastigheterna bedöms vara negativt. Konkursboet har därför 
bestämt sig för att abandonera fastigheterna (att göra dem herrelösa). 
 
Genomförda undersökningarna visar att området är förorenat av bland annat dioxin, 
klorfenol och organiska kolväten samt att detta medför vissa miljö- och hälsorisker.  
Undersökningarna behöver kompletteras med ett antal provtagningar, bl. a. krävs 
provtagning av deponin av trärester ”med mera”. 
 
Fastigheten Tostarp 3:51 ligger delvis inom Långasjöns vattenskyddsområde, vilket 
medför en risk att föroreningar kan nå Långasjön och kommunens råvattentäkt 
 
Fastigheterna står utan tillsyn och har sedan de övergavs utsatts för skadegörelse inkl. 
bränder som kan förvärra miljöskadorna och kan utgöra en risk för kommunens invånare 
och besökande. 
 
Kommande moment i efterbehandlingsprocessen är åtgärdsförberedelser (där även 
kompletterande provtagningen kan ingå), åtgärder och miljökontroll. 
 
Kommunen kan genom expropriation, bli huvudman för bland annat 
åtgärdsförberedelser och saneringsåtgärder samt genomföra nödvändiga upphandlingar 
utan att ta på sig något eget ansvar för de befintliga miljöföroreningarna.  
För att länsstyrelsen ska kunna ansöka om bidrag för åtgärdsförberedelser, åtgärder 
och miljökontroll hos Naturvårdsverket krävs att det finns en huvudman för saneringen. 
Huvudmannen måste vara staten (SGU) eller kommunen. Expropriation ger alltså 
kommunen möjlighet att erhålla bidrag för den fortsatta efterbehandlingen av området. 
 
Förvärvar kommunen fastigheterna genom köp, byte eller gåva får kommunen som 
fastighetsägare, fullt ansvar för befintliga miljöföroreningar och kan då inte ansöka om 
bidrag för vidare efterbehandling av området. 
 
För att kommunen ska få rådighet över fastigheten och därmed säkerställa kommunens 
råvattentäkt i Långasjön samt för att skydda kommunens invånare och säkerställa 
fastigheternas användning på lång sikt bör kommunen genom expropriation, ta över 
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äganderätten för de abandonerade fastigheterna samt ta på sig huvudmannaskapet för 
de återstående efterbehandlingsåtgärderna och genomföra desamma. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-02-27 
Bilaga 1 - Kartor 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Miljöstrateg Jesper Bergman  
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§ 107 Ändring av tillstånd för fortsatt försöksodling av torsk 2019/950 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan innebär en förlängning av nuvarande tillstånd till och med 2021-12-31 och 
dessutom en flyttning av odlingen till en ny plats, cirka 700 meter nordväst om 
nuvarande läge.  
 
Kommunen har inget att erinra i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-03-12 
Yttrande, 2019-03-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Fritidskonsulent Sara Widesjö 
Länsstyrelsen 
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§ 108 Medfinansiering av projekt Gilla Karlshamn 2019 2019/534 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att medfinansiera Gilla Karlshamn med ett bidrag om 100 tkr för år 2019 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen ingår som en part i Gilla Karlshamn, där de övriga parterna är sparbanken 
och näringslivet. De medverkande parterna bidrar årligen med 250 tkr var.  
 
Syftet med projektet är att skapa en positiv grundsyn på Karlshamn och få alla som bor, 
lever och verkar i Karlshamn att bli hängivna Karlshamns ambassadörer för sin 
kommun. Den långsiktiga visionen är att Karlshamn ska ha ”Sveriges bästa livsklimat”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-02-18 
Gilla Karlshamn Ansökan medfinansiering 2019 
Gilla Karlshamn budget 2019 
Gilla Karlshamn Projektresultaträkning 2018 
Gilla Karlshamn Verksamhetsberättelse 2018 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att andra att-satsen i arbetsutskottets förslag stryks.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Gilla Karlshamn 
Näringslivschef Mathias Wijk 
Ekonom Susanne Andersen 
Kommunikationschef Annette Sandberg 
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§ 109 Ansökan om bidrag till hjärtstartare - Guövikens Båtklubb 2018/1655 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja Guövikens Båtklubb ett bidrag om 10 000 kronor under 
förutsättning att nämnda kriterier uppfylls 
  
att finansiering sker på kommunstyrelsens ansvar 210 och verksamhet 27300. 
 
Sammanfattning 
 
Guövikens Båtklubb ansökte 2018-04-24 om bidrag till en hjärtstartare. 
Kommunstyrelsen avslog 2018-11-06 ansökan med hänvisning till att ansökan behövde 
kompletteras. Föreningen uppmanades att inkomma med en ny ansökan utifrån 
kommunens riktlinjer.  
 
Guövikens Båtklubb har, 2019-02-13, kompletterat sin ansökan och ansöker om ett 
bidrag om 10 000 kr för en hjärtstartare som ska placeras på föreningens klubbhus i 
Guövikens småbåtshamn. Övrig finansiering är redan beviljad av Sparbanken Eken.  
 
Föreningen anför att området är mycket välbesökt på sommaren med folk i rörelse i 
princip dygnet runt. På vinterhalvåret är området ett populärt mål för promenader för folk 
i Åryd med omnejd. Hjärtstartaren kommer att vara lättillgänglig för allmänheten.   
 
Enligt kommunens riktlinjer för hjärtstartare, antagna av kommunstyrelsen 2018-10-09  
§ 223, ska en förening som medges stöd för utplacering av hjärtstartare visa att:  
  

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

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

sökande förenings eller organisations medlemmar utan också för 
allmänheten.   

 
Utifrån föreningens ansökan utgår kommunstyrelsen från att föreningen uppfyller 
kriterierna. Kommunstyrelsen bifaller ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökningshandlingar 
 
Beslutet skickas till 
 
Guövikens Båtklubb 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 110 Bidrag till bredbandsanslutning 2019/1064 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge bidrag till bredbandsanslutning till Törneryds hembygdsförening, Forneboda 
bygdeförening, Ihre BTK samt Emneboda samhällsförenings samlingslokal på max 20 
000 kronor var 
 
att medel tas från kommunstyrelsens konto för landsbygd 
 
Sammanfattning 
 
Under 2011 avsatte kommunstyrelsen pengar kommunstyrelsens konto för landsbygd 
för bidrag vid anslutning av bredband bland annat för bygdegårdar/samlingslokaler på 
landsbygden.  
 
Under 2018 betaldes det därför ut pengar till samlingslokalen för Tararp-Nötabrånes 
hembygdsförening. Nu har Törneryds hembygdsförening, Forneboda bygdeförening, 
Ihre BTK samt Emneboda samhällsförening inkommit med förfrågan om bidrag till sin 
bredbandsanslutning för att kunna öka tillgängligheten för sina lokaler.  
 
Beslutsunderlag 
 
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerbergs tjänsteskrivelse, 2019-03-11 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomikontoret 
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerberg 
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§ 111 Svar till revisorerna 2019/909 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har ställt ett antal frågor varav några hanterades muntligen den 5 mars.  
 
Kommundirektören har upprättat ett yttrande som svar till revisorerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2019-03-20 
Yttrande – Svar till revisorerna 
Protokollsutdrag KS § 52/2019 Dialog mellan revisorerna och kommunstyrelsen inför 
granskningsrapporter och ansvarsprövning avseende 2018 
Kommunrevision frågor till kommunstyrelsen 5 mars 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 112 Utökad serveringstid för Restaurang &Vin, Gourmet Grön i Karlshamn AB 
2018/3721 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att med stöd av 8 kap 2 § meddela Gourmet Grön i Karlshamn AB, org.nr. 556654-
7070, Pirgatan 2, 374 35 Karlshamn stadigvarande utökad serveringstid till klockan 
03.00 årligen i samband med Östersjöfestivalen avseende Restaurang &Vin, Pirgatan 
15, 374 35 Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-04 att återkomma i den del av ärendet som avsåg 
stadigvarande serveringstillstånd till klockan 03.00 årligen i samband med 
Östersjöfestivalen efter att en samlad bedömning hade gjorts. Tillståndsenheten har, 
2019-03-20, fört en dialog med festivalsamordnare, Daniel Svensson, som har meddelat 
att Festivalutskottet föreslår att samtliga serveringstillstånd; befintliga, stadigvarande 
och tillfälliga i samband med Östersjöfestivalen beviljas likvärdig öppettid mellan kl. 
11.00 och 02.00. Detta för att minimera riskerna som Polismyndigheten i ett yttrande i 
ärendet har framfört vad gäller befarande olägenheter som kan uppstå då det sker 
förflyttningar på ett stort antal människor. 
 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att samtliga serveringstillstånd i samband med 
Östersjöfestivalen ska meddelas en enhetlig öppettid mellan kl. 11.00 och 03.00. 
Beslutsunderlag 
 
Festivalutskottets skrivelse, dnr. 2018/1167 
Alkoholhandläggares utredning  
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S), Elin Petersson (M) och Mats Dahlbom (C) yrkar att ansökan om 
utökad serveringstid till kl 03:00 ska beviljas.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) yrkar att ansökan ska avslås. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med Marie Sällströms med fleras yrkande. Kommunstyrelsen har därmed 
beslutat att medge ansökan om utökad serveringstid till kl 03:00.  
 
Beslutet skickas till 
 
Gourmet Grön i Karlshamn AB 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Tillstånds- och tillsynsenheten i västra Blekinge 
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§ 113 Utökad serveringstid för Hotellbaren, Hotellbaren i Karlshamn AB 
2018/4197 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att med stöd av 8 kap 2 § meddela Hotellbaren Karlshamn AB, org.nr. 556859-1043, 
Varvsgatan 1, 374 35 Karlshamn stadigvarande utökad serveringstid till klockan 03.00 
årligen i samband med Östersjöfestivalen avseende Hotellbaren, Varvsgatan 1, 374 35 
Karlshamn 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-04 att återkomma i den del av ärendet som avsåg 
stadigvarande serveringstillstånd till klockan 03.00 årligen i samband med 
Östersjöfestivalen efter att en samlad bedömning hade gjorts. Tillståndsenheten har, 
2019-03-20, fört en dialog med festivalsamordnare, Daniel Svensson, som har meddelat 
att Festivalutskottet föreslår att samtliga serveringstillstånd; befintliga, stadigvarande 
och tillfälliga i samband med Östersjöfestivalen beviljas likvärdig öppettid mellan kl. 
11.00 och 02.00. Detta för att minimera riskerna som Polismyndigheten i ett yttrande i 
ärendet har framfört vad gäller befarande olägenheter som kan uppstå då det sker 
förflyttningar på ett stort antal människor. 
 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att samtliga serveringstillstånd i samband med 
Östersjöfestivalen ska meddelas en enhetlig öppettid mellan kl. 11.00 och 03.00. 
Beslutsunderlag 
 
Festivalutskottets skrivelse, dnr. 2018/1167 
Alkoholhandläggares utredning  
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S), Elin Petersson (M) och Mats Dahlbom (C) yrkar att ansökan om 
utökad serveringstid till kl 03:00 ska beviljas.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) yrkar att ansökan ska avslås. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med Marie Sällströms med fleras yrkande. Kommunstyrelsen har därmed 
beslutat att medge ansökan om utökad serveringstid till kl 03:00.  
 
Beslutet skickas till 
 
Hotellbaren i Karlshamn AB 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Tillstånds- och tillsynsenheten i västra Blekinge 
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§ 114 Utökad serveringstid för Brooklyn, B 1664 Karlshamn AB 2018/4196 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att med stöd av 8 kap 2 § meddela B 1664 Karlshamn AB, org.nr. 556509-3753, Ågatan 
12, 374 36 Karlshamn stadigvarande utökad serveringstid till klockan 03.00 årligen i 
samband med Östersjöfestivalen avseende Brooklyn, Ågatan 12, 374 36 Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-04 att återkomma i den del av ärendet som avsåg 
stadigvarande serveringstillstånd till klockan 03.00 årligen i samband med 
Östersjöfestivalen efter att en samlad bedömning hade gjorts. Tillståndsenheten har, 
2019-03-20, fört en dialog med festivalsamordnare, Daniel Svensson, som har meddelat 
att Festivalutskottet föreslår att samtliga serveringstillstånd; befintliga, stadigvarande 
och tillfälliga i samband med Östersjöfestivalen beviljas likvärdig öppettid mellan kl. 
11.00 och 02.00. Detta för att minimera riskerna som Polismyndigheten i ett yttrande i 
ärendet har framfört vad gäller befarande olägenheter som kan uppstå då det sker 
förflyttningar på ett stort antal människor. 
 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att samtliga serveringstillstånd i samband med 
Östersjöfestivalen ska meddelas en enhetlig öppettid mellan kl. 11.00 och 03.00. 
 
Beslutsunderlag 
 
Festivalutskottets skrivelse, dnr. 2018/1167 
Alkoholhandläggares utredning  
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S), Elin Petersson (M) och Mats Dahlbom (C) yrkar att ansökan om 
utökad serveringstid till kl 03:00 ska beviljas.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) yrkar att ansökan ska avslås. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med Marie Sällströms med fleras yrkande. Kommunstyrelsen har därmed 
beslutat att medge ansökan om utökad serveringstid till kl 03:00.  
 
Beslutet skickas till 
 
B 1664 Karlshamn AB 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Tillstånds- och tillsynsenheten i västra Blekinge 
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§ 115 Framtida styrelsesammansättning i Kreativum i Blekinge AB 2018/3220 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att den befintliga styrelsen i Kreativum i Blekinge AB får fortsatt uppdrag till och med 
2019 års utgång 
 
att därmed välja följande styrelse för Kreativum i Blekinge AB 
 
7 ledamöter 
 
Per-Ola Mattsson (S), ordförande 
Annika Westerlund (S), vice ordförande 
Gertrud Ivarsson (C) 
Paul Hedlund (L) 
Anders Englesson (MP) 
Magnus Gärdebring (M) 
Tommy Strannemalm (SD) 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om köp av Kreativum i Blekinge AB har diskussioner 
förts om en breddad representation av aktörer i bolagets styrelse. För att möjliggöra en 
sådan nyordning i styrelsen bereds för närvarande en ny bolagsordning inom bolaget. 
 
I syfte att ge bolaget tid att genomföra förändringen föreslås att den befintliga styrelsen 
ska väljas till och med 2019 års utgång. Bolagets ordförande har initierat ärendet vid 
arbetsutskottet sammanträde 2019-03-18.  
 
Styrelsen för Kreativum i Blekinge AB ska därmed bestå av 
 
Per-Ola Mattsson (S), ordförande 
Annika Westerlund (S), vice ordförande 
Gertrud Ivarsson (C) 
Paul Hedlund (L) 
Anders Englesson (MP) 
Magnus Gärdebring (M) 
Tommy Strannemalm (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
Ägarombud 
Matrikeln 
Hemsidan 
Utredare Anna Persson 
Administratör Aili Martinsson 
VD Mathias Roos 
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§ 116 Beslutsuppföljning 2019/690 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljningen innehåller sju ärenden för uppföljning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-03-07 
Beslutsuppföljning mars 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar berörd 
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§ 117 Redovisning av delegationsbeslut mars 2019 2019/434 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen  
5 mars 2019, § 78. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls besluta fattade under tiden 23 februari – 15 mars 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 118 Handlingar för kännedom mars 2019 2019/437 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 23 februari – 15 mars 2019  
redovisas: 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
 
2018/3953 8/19 2019-01-03 KF § 15/2019 Förtydligande inkallelse- 
   Ordning avseende Sverigedemokraterna 
 
2019/90 9/18 2019-03-94 NBV namnbyte 
 
2019/952 10/19 2019-03-03 Information från arbetsmiljöverket 
 
2019/951 11/19 2019-03-03 Arbetsförmedlingen inför stora förändringar 
 
2018/3646 12/19 2019-03-07 Beslut om avslag av ansökan om förordnande  
   som vigselförrättare 
 
2019/90 14/19 2019-03-06 Förslag om utsiktstorn på Bålabacken, 
   Sternö naturskyddsområde 
 
2015/3462 15/19 2019-03-11 Beslut – Aarhus Karlshamn Sweden AB 
   Fastställelse av slutliga vilkor 
 
2018/3646 16/19 2019-03-14 Beslut om att avslå ansökan om förordnande  
   som vigselförrättare 
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§ 119 Införande av Karlshamnsförslaget 2019/592 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att införa Karlshamnsförslaget  
 
att därmed ersätta Förslag till Karlshamns kommun 
 
att förändringen verkställs den 1 maj 2019 
 
att paragrafen Medborgarförslag stryks i samtliga reglementen 
 
Sammanfattning 
 
Som ett led i att utveckla inflytandet för kommuninvånarna införs en modell för inflytande 
som mer dynamiskt ger möjlighet till större engagemang, dialog och diskussion. 
 
Karlshamnsförslaget bygger på att kommuninvånarnas lämnade förslag publiceras på 
webben för omröstning och diskussion. Kommuninvånarna kan dela förslagen vidare för 
att skapa diskussion och föra fram sina åsikter till beslutsfattarna på ett aktivt, 
inkluderande sätt. Ett sådant förfarande ger också kommunen en uppfattning om 
förslagets förankring bland medborgarna och vidare en möjlighet att kunna rikta sina 
insatser mot frågor som berör på ett bredare plan. 
 
Samtliga kommuninvånare ska kunna lämna förslag till kommunen oaktat ålder eller om 
personen har utländsk bakgrund och inte har kommunal rösträtt. Förslagen ska lämnas 
via kommunens e-tjänst för ändamålet, vid behov ska kommunen hjälpa 
förslagslämnaren att lägga in sitt förslag. Förslaget måste röra sådant som kommunen 
har ansvar för. Det får inte strida mot lag eller författning för att det ska accepteras. 
Vidare får det inte röra sig om en felanmälan, synpunkt eller klagomål då det finns andra 
sätt att lämna sådan återkoppling till kommunen, rör förslaget sådant ska 
förslagslämnaren hjälpas rätt. Inte heller får förslaget röra personärenden eller 
myndighetsutövning mot enskild person.  
 
De förslag som uppfyller kriterierna för att hanteras publiceras på kommunens hemsida 
under en 90-dagars period då kommuninvånarna bjuds in att rösta på förslaget om de 
anser att det bör genomföras. De förslag som under perioden uppnår 75 stycken röster 
eller fler presenteras för ansvarig nämnd. Anser nämnden att det är ett förslag att arbeta 
vidare med kan nämnden ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utreda det. 
 
Förslagslämnaren ska få återkoppling kring vad som händer med förslaget. De förslag 
som når upp till 75 röster avrapporteras årligen under kommunfullmäktiges 
februarisammanträde eller, om fullmäktige ej sammanträder i februari, närmast därefter 
kommande sammanträde.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-05 § 169 genom revidering av 
demokratiprogrammet att ge medborgarna möjlighet att lämna förslag till kommunen. 
Denna möjlighet har upprätthållits sedan dess i form av Förslag till Karlshamns 
kommun. Genom förevarande beslut upphör hanteringen av förslag till Karlshamns 
kommun.  
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Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-04 
Regler för hantering och handläggning av Karlshamnsförslaget, 2019-02-04 
Principer för hantering och handläggning av Förslag till Karlshamns kommun, 2015-01-
20 § 40 
 
Beslutet skickas till 
 
Hemsidan 
Kanslichef Erik Bergman 
Utredare Anna Persson 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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§ 120 Årsredovisning år 2018 för Västblekinge Miljö AB 2019/1038 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning år 2018 för Västblekinge Miljö AB har inkommit 2019-03-21. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2018 VMAB 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Revisorerna Västblekinge Miljö AB 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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§ 121 Årsredovisning år 2018 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
2019/1038 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2018 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling har granskat årsredovisningen 
och direktionens förvaltning i Kommunsamverkan Cura Individutveckling för år 2018. 
Granskningen har utförts enligt kommunallag och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2018 
Revisionsberättelse 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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§ 122 Årsredovisning 2018 för Miljöförbundet Blekinge Väst 2019/1038 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2018 för Miljöförbundet Blekinge Väst föreligger.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2018 Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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§ 123 Överlåtelse av avtal om marköverlåtelse avseende fastigheten Karlshamn 
4:20 2018/1555 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna överlåtelse av avtal om marköverlåtelse mellan Blekinge Bygg AB och 
Berto Fastigheter AB avseende del av fastigheten Karlshamn 4:1 (numera Karlshamn 
4:20) 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-08 § 127 att godkänna avtal om marköverlåtelse 
mellan kommunen och Blekinge Bygg AB avseende del av fastigheten Karlshamn 4:1 
vid stationsområdet. Det försålda området har via lantmäteriförrättning avstyckats och 
den nybildade fastigheten har fått fastighetsbeteckning Karlshamn 4:20. 
 
Enligt punkt 12 i marköverlåtelseavtalet får inte exploatören överlåta avtalet utan 
kommunens skriftliga samtycke (med undantag för överlåtelse till internt 
exploateringsaktiebolag alternativt bostadsrättsförening enligt punkt 7.4). 
 
Blekinge Bygg AB önskar överlåta marköverlåtelseavtalet avseende fastigheten 
Karlshamn 4:20, tecknat mellan Blekinge Bygg AB och Karlshamns kommun 2018-05-
15, till Berto Fastigheter AB. I och med överlåtelsen övergår samtliga Blekinge Bygg 
AB:s rättigheter och skyldigheter enligt marköverlåtelseavtalet till Berto Fastigheter AB. 
 
Blekinge Bygg AB har erlagt en marköverlåtelseavgift om 256 000 kr i enlighet med 
punkt 4.2 i marköverlåtelseavtalet. När resterande del av köpeskillingen erlagts kommer 
kommunen att utfärda köpebrev. För att kunna söka lagfart krävs förutom köpebrevet en 
kopia på kommunens beslut avseende försäljningen. Då Kommunstyrelsen beslutat om 
försäljning till Blekinge Bygg AB krävs Kommunstyrelsens godkännande även av 
överlåtelsen, eftersom det blir Berto fastigheter AB som kommer att betala den 
resterande delen av köpeskillingen, få köpebrev och därefter söka lagfart. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-03-22 
Överlåtelseavtal 
Undertecknat avtal om marköverlåtelse Karlshamn 4:1 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Bakertilly Sydost / Mats Jönsson  
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§ 124 Initiativärende angående inrättande av en skräpkommission - Bodil Frigren 
Eriksson (L) 2019/1218 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera ärendet till kommunledningsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
 
Ledamoten Bodil Frigren Eriksson (L) har i initiativärende föreslagit kommunstyrelsen 
besluta följande: 
 
att Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att snarast ta initiativ till att bilda en 
skräpkommission 
 
att Kommunstyrelsen utser en politisk styrgrupp från vilken kommissionen leds 
 
att Kommunstyrelsen fastställer ett datum då kommissionen ska återrapportera vidtagna 
åtgärder 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende angående inrättande av en skräpkommission – Bodil Frigren Eriksson (L) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet remitteras till kommunledningsförvaltningen för 
beredning. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Utredare Anna Persson 
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§ 125 Initiativärende angående tillgång till skrivare och kopiatorer - Björn 
Tenland Nurhadi (SD) 2019/1278 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera ärendet till kommunledningsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
 
Ledamoten Björn Tenland Nurhadi (SD) har i initiativärende föreslagit kommunstyrelsen 
besluta följande: 
 
att alla partier ska få samma möjlighet till att förbereda och framföra material 
till kommunens möten och att tillgången till skrivare och kopiator ska vara densamma för 
alla partier 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende angående tillgång till skrivare och kopiatorer – Björn Tenland Nurhadi 
(SD) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet remitteras till kommunledningsförvaltningen för 
beredning. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson 
 
 


