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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30-- 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Jan Bremberg (S)  Annika Westerlund (S)  

Närvarande 
ersättare 

  
Irene Ahlstrand-Mårlind (M) 
Ulla Sandgren (S) 
Ulf Ohlsson (M) 
Claes Jansson (MP) 
Görgen Lennarthsson (SD) 
Lars-Olof Larsson (KD) 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Rosita Wendell, sekreterare 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Annette Sandberg, kommunikationschef 

 

Paragrafer § 128,  131-132  

Utses att justera Marie Sällström 

Justeringsdatum  2019-05-06 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Rosita Wendell  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Marie Sällström 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2019-05-06 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-05-07 

Tillkännages t.o.m.: 2019-05-28 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 128 Svar på revisorernas kritik mot kommunstyrelsen 2019/346 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta skrivelsen som yttrande på revisorernas kritik mot kommunstyrelsen 
 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 
 
Björn Nurhadi (SD) och Tommy Larsson (V) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Dialog mellan Kommunstyrelse och revision är en förutsättning för en utvecklad 
ekonomistyrning och verksamhetsutveckling som kan bidra till en positiv utveckling för 
kommunen och dess bolag. Kommunstyrelsen kommer för sin del att bjuda in till denna 
dialog i större omfattning än tidigare. 
 
Kommunstyrelsen har i sitt arbete med omvärldsbevakning noterat att kommunen 
ingalunda är ensam med de problem som framförallt påverkat kostnaderna inom 
Nämnden för Arbete och Välfärd. Detta uppmärksammades i Kommunstyrelsen under 
senvåren 2018 då Nämnden för Arbete och Välfärd presenterade sin analys och 
handlingsplan för att komma tillrätta med de kraftiga kostnadsökningar som skett under 
första tertialet 2018.  
 
Kommunstyrelsen anser att det nödvändiga arbetet med prioriteringar och alternativa 
sätt att arbeta måste fortsätta och i det arbetet har även revisionen en viktig roll att 
spela. 
 
När det gäller kommunstyrelsens sammanhållande roll i investeringsprocessen så har 
denna hanterats under 2018 av kommunstyrelsen genom att prioritera och avbryta 
projekt för att minska den ekonomiska riskexponeringen på ett sätt som tidigare inte 
skett i Karlshamns kommun. Under innevarande period har kommunstyrelsen helt 
övertagit ansvaret för större investeringar för att därigenom övergripande kunna 
prioritera likväl som att få bättre kontroll på driftskostnadspåverkan. 
 
Vad avser ekonomistyrningen och verksamhetsledningen kommer kommunstyrelsen 
under innevarande period ha tätare avstämningar med nämnderna för att uppnå god 
ekonomiskt hushållning. 
  
Kommunstyrelsen hade önskat en dialog med revisionen kring att man övervägt att rikta 
anmärkning mot kommunstyrelsen innan granskningen överlämnades till KF för 
beredning. Denna omständighet är olycklig då en del oklarheter i rapporten bedöms 
kunnat ha hanterats i dialog mellan revision och kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Yttrande från KS ordf 
Revisionsberättelse 
Djupare resonemang av 2018 års granskningar 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 131 Havsplan för Blekinges kustkommuner - beslut om utställning 2015/1710 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att för Karlshamns del godkänna upprättad utställningshandling, daterad 2019-03-29 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att tillsammans med Karlskrona, Ronneby och 
Sölvesborgs kommuner genomföra utställning enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen, 
PBL (2010:900) 
 
att paragrafen förklaras för omedelbart justerad 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun lyfter i den gällande översiktsplanen, Karlshamn 2030, fram vikten 
av och vilja att delta i fortsatt översiktlig planering av havsområdet. Kommunens 
viljeinriktning är att nyttjandet av havet ska ske i samklang med ett bevarande av 
havsmiljön, ett fungerande ekosystem.  
 
Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge initierades under hösten 2014 av 
länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag. Samverkan ledde under våren 2016 fram till en 
gemensam projektplan och ansökan om KOMPIS-bidrag (KOMmunal Planering I 
(statlig) Samverkan). Blekinges kustkommuner har ansökt och beviljats bidrag för ett 
projekt med 75 % statlig finansiering. 
 
Projektet syftar till en mellankommunal och regional planering av havet i de fyra 
kustkommunerna i Blekinge län. Arbetet har nu resulterat i en utställningshandling 
avseende en fördjupad kommungemensam översiktsplan för havet i Blekinge.  
 
Den framtagna gemensamma översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att 
styra hur vi ska nyttja våra gemensamma resurser så att Blekinges kust och hav även i 
framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare. Målet är 
att havsplanen ska ge mer kunskap om havet och vara vägledande för kommunernas 
planering. 
 
Parallellt pågår framtagande av tre nationella havsplaner för havsplanområdena 
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Den nationella havsplaneringen leds av 
Havs- och vattenmyndigheten (Ha V). Granskning av de statliga havsplanerna pågår 14 
mars till 14 juni 2019. Planerna ska vara beslutade av regeringen senast 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Jeanette Conradssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-08 
Utställningshandling, ”Havsplan för Blekinges kustkommuner, Ändring av 
översiktsplaner avseende havsområdet, Sölvesborgs kommun - Karlshamns kommun - 
Ronneby kommun - Karlskrona kommun”, daterad 2019-03-29, bestående av: 
- Plankarta med teckenförklaring 
- Planbeskrivning 
- Sammanfattning  
- Samrådsredogörelse  
- Samrådsyttranden i original 
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Beslutet skickas till 
 
Havs- och vattenmyndigheten 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 132 Yttrande angående ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
2018/360 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
WoodTech Port of Karlshamn AB (bolaget) startade verksamheten i slutet av 2016 och 
bolaget vill nu utöka impregneringen från 18 500 m3 till 100 000 m3. 
Berörd fastighet, Stilleryd 8:8, ägs av Karlshamns hamn, är belägen inom hamnens 
industriområde och omfattar cirka 9 000 m2 (detta skifte av fastigheten). 
 
Kommunen har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Av yttrandet ska framgå 
om kommunen avstyrker ansökan eller om kommunen inte har något att erinra. 
 
Fastigheten/verksamheten tangerar mark avsedd för spårområde/godsbangård. Under 
förutsättning att ingen negativ påverkan sker på denna anläggning och dess möjligheter 
att utvecklas i den riktning som avses i översiktsplanen, och som gällande detaljplan 
möjliggör, finns ur plansynpunkt inget att erinra. Lov förutsätts finnas för verksamheten. 
 
Med tanke på den begränsade ökning av trafikmängden som den sökta verksamheten 
ger upphov till i förhållande till den totala trafikmängden, så har kommunen inget att 
erinra angående fordonstrafiken på aktuell vägsträcka. 
 
När det gäller dagvattenhanteringen, så bedömer kommunen risken som liten att den 
ansökta verksamheten ska orsaka en försämrad vattenkvalitet i den aktuella 
vattenförekomsten. Vidare kommer inte dagvattenflödet från verksamhetsområdet att 
påverkas av den ansökta verksamheten. 
 
Sammantaget har kommunen inget att erinra mot den ansökta verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöstrateg Jesper Bergmans yttrande daterat 2019-04-23 
 
Beslutet skickas till 
Miljöprövningsdelegationen, skane@lansstyrelsen.se 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
KEAB, VA-utredare Daniel Nilsson 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
 

mailto:skane@lansstyrelsen.se

