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§ 163 Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
att utse Magnus Sandgren (M) att justera protokollet.
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§ 164 Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
att ärende 9. Hyra Skejthall i Svängsta och ärende 12. Ändring av översiktsplan för
Svängsta tätort – beslut om samråd, utgår
att därmed fastställa dagordningen.
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§ 165 Budgetuppföljning nämnder - Nämnden för barn, ungdom och skola
2018/2892
Kommunstyrelsens beslut
att redovisningen läggs till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen genomför budgetuppföljning med BUS-nämnden.
Nämnden redovisar genomförda verksamhetsförändringar jan-aug och planerade
åtgärder hösten 2019 samt resursfördelning och resultatfördelningssystem.
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§ 166 Budgetuppföljning nämnder - Kulturnämnden 2018/2892
Kommunstyrelsens beslut
att redovisningen läggs till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen genomför budgetuppföljning med kulturnämnden.
Nämnden redovisar planerade och genomförda åtgärder bl a
 Minskning med 1,5 tjänster
 Minskning av medieanslag med 15 %.
 Generella anpassningar.
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§ 167 Tecknande av nytt hyresavtal Östralycke 2019/1737
Kommunstyrelsens beslut
att teckna ett avtal på 30 år för Östralycke i Asarum med Karlshamnsbostäder AB med
en ingångshyra om 17 619 309 kronor/år plus moms på momspliktiga ytor, el, värme,
avfallshantering och vatten.
att uppdra åt fastighetschefen att teckna avtalet
Sammanfattning
Östralycke har byggts om och till enligt ett ursprungligt beslut KF §27 Projekt för om och
tillbyggnad av Östralycke 2014/2649. Det gjordes även en principöverenskommelse om
att avtalet skulle tecknas på 20 år till en hyra som motsvarade 7 % av
investeringskostnaden plus den kvarvarande hyran i det befintliga huset. Detta skulle
resulterat i en hyra om 19 159 tkr/år (på beslutad investering om 200 000 tkr), plus
moms på den del som är momspliktig av lokalen, el, vatten, avfallshantering och värme.
I hyran skulle inre underhåll endast ingå till viss del.
Totalt kostade byggnationen 241 648 tkr. Efter avräkning av investeringsstöd och
momsavdrag blev slutsumman 212 460 tkr. Detta skulle ha gett en hyra på 20 032 tkr.
Efter dialog med Karlshamnsbostäder är förslaget på ny hyra satt till 17 619 tkr/år plus
moms på del av lokalen som är momspliktig, el, vatten, avfallshantering och värme. I
hyran ingår inget inre underhåll. Detta kommer att läggas på av Fastighetsverksamheten
via en internhyra och ombesörjas av Fastighetsverksamheten. Beräknad internhyra för
Östralycke är 18 590 tkr/år plus moms på del av lokal som är momspliktig, el, vatten,
avfallshantering och värme.
En förutsättning för ovanstående hyresjustering är en ränteklausul som omförhandlas
vart femte år samt att avtalet löper över 30 år.
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Selfrid
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Fastighetschef Magnus Persson
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§ 168 Tecknande av nytt hyresavtal för Ekegården i Mörrum 2019/1738
Kommunstyrelsens beslut
att teckna ett avtal på 30 år för Ekegården i Mörrum med Karlshamnsbostäder AB med
en ingångshyra om 4 648 134 kronor/år plus moms på momspliktiga ytor, el, värme,
avfallshantering och vatten.
att uppdra åt fastighetschefen att teckna avtalet
Sammanfattning
Ekegården har byggts om och till enligt ett ursprungligt beslut KF §188 Tillbyggnad av
Ekegården för särskilt boende i Mörrum 2015/2896. Det gjordes även en
principöverenskommelse om att avtalet skulle tecknas på 20 år till en hyra som
motsvarade 7 % av investeringskostnaden plus den kvarvarande hyran i det befintliga
huset. Detta skulle resulterat i en hyra om 5 463 tkr/år (på beslutad investering om
50 000 tkr), plus moms på den del som är momspliktig av lokalen, el, vatten,
avfallshantering och värme. I hyran skulle inre underhåll endast ingå till viss del.
Totalt kostade byggnationen 55 000 tkr. Efter avräkning av investeringsstöd och moms
blev slutsumman 49 355 tkr. Detta skulle ha gett en hyra på 5 418 tkr. Efter dialog med
Karlshamnsbostäder är förslaget på ny hyra satt till 4 648 tkr/år plus moms på del av
lokalen som är momspliktig, el, vatten, avfallshantering och värme. I hyran ingår inget
inre underhåll. Detta kommer att läggas på av Fastighetsverksamheten via en internhyra
och ombesörjas av Fastighetsverksamheten. Beräknad internhyra för Ekegården är
5 020 tkr/år plus moms på del av lokal som är momspliktig, el, vatten, avfallshantering
och värme.
En förutsättning för ovanstående hyresjustering är en ränteklausul som omförhandlas
vart femte år samt att avtalet löper över 30 år.
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Selfrid
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Fastighetschef Magnus Persson
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§ 169 Försäljning av bostadsrätter - Ställverksvägen 2019/1463
Kommunstyrelsens beslut
att sälja fyra bostadsrättslägenheter i bostadsrättsföreningen Ställverket
att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra försäljningen
att försäljningsintäkterna placeras i Smithska fonden.
Sammanfattning
Karlshamns kommun äger fyra bostadsrättslägenheter i bostadsrättsföreningen
Ställverket. Smithska fonden har finansierat lägenheterna och fonden förvaltas av
kommunstyrelsen. Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för att lägenheterna hyrs ut
till behövande i Karlshamns kommun. Det har varit otaliga klagomål från
bostadsrättsföreningen över de personer som nämnden för arbete och välfärd har
placerat där. Det har varit så illa att bostadsrättsföreningen aktualiserat en vräkning av
Karlshamns kommun som bostadsrättsinnehavare. Vräkningen har inte gått till domstol
för avgörande. De personer som bott i lägenheterna har flyttat. Det finns starka
önskemål från bostadsrättsföreningen att lägenheterna skall säljas
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AV § 62/2019 Försäljning av bostadsrätter Ställverksvägen
Beslutet skickas till
Fastighetschef Magnus Persson
Förvaltningschef Thomas Svensson
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§ 170 Höjning av taxa för parkeringsavgifter i innerstan 2019/557
Kommunstyrelsens beslut
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 10 kr/tim som avser röd zon.
att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torg zon.
att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt 400 kr/mån.
Reservation
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M) och Björn Tenland Nurhadi (SD)
anmäler reservation mot beslutet.
Sammanfattning
Gatu- och trafikenheten har uppmärksammat att parkeringstaxan i Karlshamns kommun
inte varit justerad på 10 år. Kostnader för drift och underhåll ökar, skötsel av
parkeringsytor i Karlshamn. Vinterväghållning, asfaltering, målning, maskinsopning,
skötsel av kring ytor av parkeringar. Styrningen av trafiken minskar i takt med kostnaden
för att parkera upplevs mer accepterad.
Detta ärende återremitterades från KF till KS 2019-04-08 med ett antal frågeställningar
och yrkanden.
Gratis parkering med p-skiva ställer till med problem då det finns avgiftsbelagd parkering
på tomtmark/parkeringshus och det inte finns ett överskott på gatumarkparkeringar i
centrum.
Gratis parkeringar på gatumark passar dåligt när det finns privata parkeringshusägare
som måste ta betalt för sina parkeringar för att klara fastigheternas ekonomi. Det är
orimligt att ena stunden kräva att fastighetsägarna skall bygga dyra
parkeringsanläggningar och sedan utsätta dem för konkurrens av gratis
gatumarksparkering.
Att i centrum ha parkering utan avgift och tidsbegränsning resulterar i att en
stor del av parkeringsplatserna upptas av långtidsparkerare som mestadels är
arbetstagare. I många fall har allmänheten och vissa handlare uppfattningen att gratis
parkering enbart gagnar besökare till centrum. Istället innebär detta försämrad
tillgänglighet, då det blir svårare för besökare till centrum att finna parkering.
Centrum kommer få en ökad trafikbelastning då parkörerna kommer söka sig så nära
centrum först för att sedan tvingas hitta lediga parkeringar längre ut från centrum, då
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den ekonomiska biten försvinner så kommer det endast att vara tidsbegränsningen som
styr var man söker att parkera.
Motivering till föreslagen taxa avseende torghandlare är att avgiften för uppställning av
fordonet inte får vara högre än vad kostnaden för hyra av platsen för torghandel är.
Till återremittering gällande avgift för parkeringstillstånd som avser Torghandlare.
Efter diskussion med kommunjuristerna kommer följande punkter.
• Det finns i lagstiftningen en möjlighet för kommunen att av näringsidkare och andra
med särskilt behov av att parkera i sitt arbete ta ut avgift efter särskilda grunder.
Avgiften får då fastställas till ett engångsbelopp för viss period. Bestämmelsen avser s.k.
nyttoparkering.
• Torghandlarna som skulle nyttja parkeringen med sådant särskilt tillstånd nyttjar sina
bilar i arbetet eftersom de under dagens gång nyttjar bilen som lager och därför är
beroende av närheten till bilen. De har ingen möjlighet att lämna sin saluplats obevakad
en längre stund vilket de tvingas göra om de inte har bilen i anslutning till torget.
• Avgiften får bestämmas till ett engångsbelopp för viss period. Att bestämma avgiften till
400 kr för en månad bör således vara tillåtligt.
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Bodil
Frigren Ericsson (L) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden prövar om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå arbetsutskottets förslag
och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Bifogad karta
Beslutet skickas till
Trafikhandläggare Per Olsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-04

Sida 14(55)

§ 171 Yttrande - Förslag till havsplaner för Sverige, granskningshandling
2018/1120
Kommunstyrelsens beslut
att avge yttrande enligt nedan
Bakgrund och sammanfattning
Den 1 september 2014 infördes en ny bestämmelse i miljöbalken (4 kap. 10 §) om
statlig havsplanering i Sverige. Enligt bestämmelsen ska det för vart och ett av
havsplaneområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet finnas en havsplan.
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har getts uppdraget att ta fram havsplanerna. Det
är första gången som Sverige tar fram statliga havsplaner. Utöver framtagandet av
havsplanerna bidrar arbetet med havsplaneringen till ny kunskap om havet och dess
användning.
Förslagen till havsplaner var på samråd från 15 februari till 15 augusti 2018. Under
samrådstiden yttrade sig över 160 olika aktörer. Nästan 75 procent av de svenska
kustkommunerna deltog i samrådet. Karlshamn var en av de kommuner som lämnade
synpunkter.
Mellan perioden 14 mars och 14 juni 2019 är de statliga havsplanerna utställda för
granskning. I granskningsförslaget som utarbetats efter samrådet har de tre
havsplanerna samlats i ett dokument, men med olika avgränsade delar och med
utvecklad redovisning av planeringsförutsättningar. För att förenkla förståelsen och
tolkningen av havsplanerna har också den digitala presentationen av planerna
utvecklats efter samrådet. Inkomna synpunkter för de tre havsplanerna redovisas
gemensamt i en samrådsredogörelse.
Havsplanerna beslutas av regeringen och vägleder nationella myndigheter, kommuner
och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Senast mars 2021
ska regeringen fatta beslut om havsplanerna. Näringsidkare vägleds också av planerna.
Havsplanerna ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling. De ska förena
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.
Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en
nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. Fastighetsindelat vatten är
undantaget. Havsplanen omfattar alla utrymmen inom planområdet – havet, utrymmet
ovanför havsytan, havsbotten och underliggande jordlager.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-04

Sida 15(55)

Begrepp, gränser och planeringsansvar. I territorialhavet delar staten planeringsansvar med
kommunerna. I den ekonomiska zonen har staten ensamt planeringsansvar. Bild HaV.

Parallellt med framtagandet av de statliga havsplanerna pågår ett mellankommunalt
havsplanearbete mellan Blekinges fyra kustkommuner; Karlskrona, Ronneby,
Karlshamn och Sölvesborg. Havsplanen för Blekinge överlappar den statliga havsplanen
geografiskt inom en del av territorialhavet. Den mellankommunala havsplanen var på
samråd under våren 2018. Under samrådstiden inkom 27 yttranden från myndigheter,
organisationer, föreningar och företag. Därefter har planhandlingarna reviderats och
utställningshandlingar tagits fram. Den mellankommunala havsplanen kommer att
ställas ut för granskning inom kort. Arbetet bedrivs med stöd av medel från
projektformen KOMPIS (Kommunal planering i statlig samverkan).
I havsplanen för Östersjön redovisas åtta användningsområden inom delområde södra
Östersjön: Natur, Energiutvinning, Yrkesfiske, Rekreation, Kultur, Försvar, Sjöfart och
Sandutvinning. Havsplanen anger också områden där särskild hänsyn ska tas till höga
naturvärden eller till totalförsvarets intressen.
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Plankarta havsområde Södra Östersjön, bild HaV.

Förslag till användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighetsbedömning
utifrån läge, beskaffenhet och behov. Riksintressen och andra allmänna intressen är
viktiga för avvägningen. I de flesta fall anses intressen kunna samexistera.
Konsekvenserna av havsplanen bedöms utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala
perspektiv och redovisas i en separat miljökonsekvensbeskrivning samt
hållbarhetsbedömning.
Den viktigaste negativa miljöeffekten i Östersjön kommer från de områdena för
energiutvinning vid Södra Midsjöbanken respektive sandutvinning i södra Öresund.
Annan negativ påverkan kommer från nuvarande sjöfartsstråk över Hoburgs bank.
Den viktigaste positiva miljöeffekten i Östersjön kommer av användning natur och
vägledning om hänsyn till höga naturvärden som bedöms ge förutsättningar för hållbar
samexistens mellan användningar och långsiktigt säkrande av ekosystemtjänster.
De miljöaspekter som påverkas mest av planförslaget är att övervintrande fåglar får en
måttlig negativ påverkan samtidigt som både klimat och landskap får en liten positiv
påverkan.
I planen föreslås även planeringsåtgärder. För Östersjön är dessa att utreda sjöfartsflytt
för att minska effekter från oljeläckage från sjöfart, minimera påverkan i området med
Hoburgs bank, Norra och Södra Midsjöbankarna samt att utreda fågelpåverkan på hela
Södra Midsjöbanken inklusive den Polska sidan.
Karlshamns vattenområde ingår i ett större område som getts beteckningen Ö262 med
användningen försvar, sandutvinning, sjöfart och yrkesfiske. Stora F indikerar att
försvarets intresse är huvudanvändning i området. Lilla n indikerar att det finns
utvecklingstankar kring natur i området. De höga naturvärdena gäller främst revmiljöer,
fisklek-, fågel och däggdjursområde samt klimattillflykt för blåmussla, blåstång och sill.
Inom området finns även höga kulturmiljövärden.
Havsplanerna innehåller vägledning om mest lämplig användning. Den eller de
användningar som anges i ett område har företräde framför andra användningar. I
nästan hela havet bedöms användningar kunna samsas om de anpassar sig till
varandra. På de platser användningar inte bedöms kunna samsas vägleder havsplanen
om vilken eller vilka användningar som har företräde.
Havsplanerna ska bidra till att god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls, att
havets resurser används hållbart så att havsanknutna näringar kan utvecklas och att
samexistens främjas mellan olika verksamheter och användningsområden.
Bedömning
I det område i territorialhavet där de statliga och kommunala planerna överlappar
varandra gäller båda planerna. I Blekinges havsområde sammanfaller planerna till stor
del beträffande föreslagen användning och hänsyn. Dock finns en diskrepans
beträffande hur riksintresseområdet för energi öster om Hanö har behandlats i de båda
planerna.
Sveriges totalförsvar har omfattande intressen i havsplaneområde Östersjön. Detta
intresse ges i den statliga havsplanen företräde framför riksintresseanspråk för vindbruk
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öster om Hanö. Användningarna bedöms inte kunna samexistera eftersom Regeringen
avslagit en ansökan om vindkraft i området.
I Blekinges havsplan är utgångspunkten att så långt möjligt pröva förutsättningarna för
samexistens mellan försvar och anläggning för energiutvinning genom gemensamt
acceptabla lösningar för att tillgodose intressenas behov av havsområdet. I den
kommungemensamma havsplanen anges dock att det är staten som vid en eventuell
prövning av produktionsanläggning för energi, avgör om samexistens är möjlig.
Energiproduktion är ett viktigt nationellt anspråk som Blekinges havsplan med
skrivningen ovan försöker beakta. I de statliga havsplanerna anges i planbeskrivningen
att det finns behov av fortsatt arbete när planerna har antagits och att
havsplaneringsprocessen har visat på behov av att utreda specifika frågor.
I detta sammanhang anges energietablering i havet med bibehållna förutsättningar för
försvar och säkerhet.
Tillvägagångssätt för energietablering i havet med bibehållna förutsättningar för försvar
och säkerhet bedöms vara i behov av utveckling i en statlig utredning parallellt med
havsplaneringen. Frågor som kan behöva utredas är nuvarande system och juridiska
förutsättningar för vindkraftsetablering och möjliga förändringar därav, inklusive tekniska
lösningar och åtgärder för att kompensera störningar på befintliga försvarsanläggningar.
En sådan utredning bör ha en bred och lösningsinriktad ansats, skriver Havs- och
vattenmyndigheten.
Resultatet av en sådan utredning kommer att behandlas först i uppföljningar och nya
förslag till Havsplaner, vilka ska lämnas till regeringen senast om åtta år. I detta
avseende samspelar Blekinges havsplan bättre med Havs- och vattenmyndighetens
skrivning om att försöka finna lösningar för energietablering i havet med bibehållna
förutsättningar för försvar och säkerhet.
Kan man nå fram till en samexistens mellan försvar och energiutvinning genom
gemensamt acceptabla lösningar, vilket är utgångspunkten i Blekinge havsplan, så
skulle de goda förutsättningar för energiutvinning och det stora behov av el som finns i
södra Sverige tillgodoses på ett bättre sätt än vad havsplanen för Östersjön gör. Denna
utgångspunkt tar höjd för en teknisk utveckling som kan komma att ske inom såväl
energi- som försvarssektorn.
Karlshamns kommun anser att riksintresseområdet för vindbruk öster om Hanö ska
medtas i Sveriges havsplaner, delen Östersjön, så att den överensstämmer med
förslaget till havsplan för Blekinges kustkommuner.
I samband med arbetet med Blekinge havsplan har behovet av att kartlägga och
identifiera platser där det kan vara möjligt att pröva lämpligheten av dumpning av
muddermassor lyfts fram och områden pekats ut där lagring av material, såsom rena
muddermassor kan komma att prövas. Denna typ av ytor har inte pekats ut i havsplaner
för Sverige, vilket Karlshamns kommun gärna hade sett.
Muddring är en förutsättning för sjöfartens verksamhet. Blekinges hamnar kommer
behöva fortsätta att växa för att kunna ta emot en ökande trafik och större fartyg. För att
klara detta finns det behov att bygga ut kajer och skapa djupare inre farleder vilket i sin
tur leder till att muddring kommer bli nödvändigt. Om massorna inte är förorenade kan
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det mest kostnadseffektiva och minst miljöpåverkande vara att placera muddermassor i
havet.
Ytterligare en skillnad mellan förslaget till kommungemensam översiktsplan och den
statliga havsplanen för Östersjön är att energiintresset har getts företräde framför
yrkesfisket vid Taggen. I Blekinge havsplan får fiske bedrivas i det aktuella området i
den utsträckning utpekade områdesskydd, energiproduktion, försvarsmaktens
verksamhet eller annan reglering inte begränsar detta.
I de statliga havsplanerna anges att i de fall en kommun har redovisat tydliga avsikter i
fråga om den framtida användningen av de havsområden som kommer att omfattas av
såväl en översiktsplan som en havsplan, vägs detta in vid beslutet om havsplanen.
Den kommungemensamma översiktsplanen för Blekinges havsområde visar på lokala
och regionala överväganden och viljeinriktningar som därmed bör tillmätas betydelse i
den statliga havsplaneringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-08
Förslag till Havsplaner för Sverige, granskningshandling, 2019-03-14. Hela förslaget
finns att tillgå på https://www.havochvatten.se/hav/samordning-fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html
Beslutet skickas till
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se, märk yttrandet
“Yttrande om förslag till havsplaner. Dnr 666-19”
Byggnadsnämnden
Stadsarkitekt Emina Kovacic
Miljöstrateg Jesper Bergman
Planarkitekt Jeanette Conradsson
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§ 172 Avgift för padelbana förening 2019/904
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avgiften för att hyra padelbanan A-tider uppgår till 240 kr/h
att avgiften för att hyra padelbanan B-tider uppgår till 160 kr/h
att föreningsavgiften för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i padel i
Karlshamns kommun uppgår till 59 kr/h vid tränarledd padelträning
att föreningsavgiften indexuppräknas i enlighet med övriga idrottsanläggningar i
Karlshamns kommun.
Sammanfattning
Under 2017 öppnades Karlshamns kommuns första padelbana vid Väggabadet. Det
visade sig vara en populär satsning och under våren 2019 kommer en andra padelbana
att öppnas vid samma plats. Båda kommer att vara bokningsbara och tillgängliga för
allmänheten.
Under 2019 kommer fritidsenheten att möjliggöra bokning av padelbanorna via webben,
Webb-Bokning, vilket gör att öppettiderna kommer att kunna utökas gentemot dagens
som i princip sammanfallit med Väggabadets.
Padel är en snabbt växande idrott och under 2018 bildades en padelförening i
Karlshamn, Carlshamn Padel. Vid verksamhetsåret 2018 års utgång hade föreningen 87
medlemmar.
När bana 2 nu öppnas är möjligheten stor att föreningen kommer att starta upp
ungdomsverksamhet. Då kommer också behovet av en lägre avgift för föreningar att
uppstå.
Då Karlshamns kommun bara har två banor tillgängliga för padel blir det viktigt att den
lägre avgiften bara gäller för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i padel samt
att den bara gäller när föreningen bedriver tränarledd träning i padel under ordnade
former. Fritidsenheten gör som i alla andra fall bedömningen av vad som ger rätt till
föreningsavgiften när tveksamhet uppstår.
Under 2018 års säsong kunde en tendens skönjas att vissa tider var mer eller mindre
populära. För att om möjligt locka fler att spela på de mindre populära tiderna på dagen
föreslås att dela upp dem i a- och b-tider, där a-tiderna är den normala avgiften och btiderna blir en lägre avgift.
B-tider är exempelvis de tider då Väggabadet inte är öppet då man då inte kan använda
anläggningens faciliteter. Det kan också vara andra tider som efter hand visar sig mindre
attraktiva. Fritidsenheten föreslås avgöra vilka dessa tider är efter hand som
padelsäsongen framskrider.
A-tid:

240 kr/h (taxa tagen av KF 2017/171)
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160 kr/h
120 kr/h

Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv
plats för alla och erbjuder god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för
ett livslångt idrottande och att skapa möjligheterna till motion för alla generationer viktiga
ingredienser.
Yrkanden
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till första, andra och fjärde att-satsen i arbetsutskottets
förslag samt att tredje att-satsen ändras enligt följande: ”att föreningsavgiften för
föreningar som bedriver organiserad träningsverksamhet för ungdomar i padel uppgår
till 59 kr/h.
Andreas Saleskog (S) yrkar bifall till Mats Dahlbom (C) förslag
samt att föreningsavgiften knyts till övriga föreningstaxor och indexuppräknas.
Björn Nurhade (SD) yrkar bifall till första och andra att-satsen, bifall till Mats Dahlboms
yrkande angående tredje att-satsen samt att den fjärde att-satsen stryks.
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till Björn Nurhadis yrkande eller återremiss av
ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden prövar först om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller
återremittera och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.
Ordföranden prövar därefter om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå första att-satsen
i arbetsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen bifalla denna.
Ordföranden prövar därefter om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå andra att-satsen
i arbetsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen bifalla denna.
Ordföranden prövar därefter arbetsutskottets förslag mot Andreas Saleskogs yrkande
gällande den tredje att-satsen och finner kommunstyrelsen bifalla Andreas Saleskogs
yrkande
Ordföranden prövar därefter arbetsutskottets förslag mot Björn Nurhadis yrkande
gällande den fjärde att-satsen och finner kommunstyrelsen bifalla Björn Nurhadis
förslag.
Ordföranden prövar slutligen Andreas Saleskogs yrkande om att föreningsavgiften knyts
till övriga föreningstaxor och indexuppräknas och finner kommunstyrelsen bifalla detta.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TFN § 86/2019 Avgift för padelbana förening
Förslag till taxa för Väggabadet inklusive padelbana
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Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fritidschef Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
Controller Ann-Sofie Johansson
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§ 173 Omfördelning av investeringsmedel inom kommunstyrelsen 2019 2019/345
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna omfördelning av investeringsmedel inom kommunstyrelsen 2019
att ökade utgifter för investeringar under 7 mnkr på 3 448 tkr finansieras genom
omfördelning från projekt 0018 Stilleryd industriområde
att omfördelning sker under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar om över- och
underskottsreglering av investeringsmedel enligt kommunstyrelsens förslag till beslut
Sammanfattning
Förslag på över- och underskottsreglering i samband med bokslut 2018 var 5 274 tkr för
pågående investeringsprojekt under 7 mnkr (KS 3 324 tkr och TN 1 950 tkr för
fastighetsverksamheten).
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens
investeringsbudget ökar med 556 tkr för projekt under 7 mnkr 2019.
Ökade utgifter för investeringar under 7 mnkr på 3 448 tkr föreslås omfördelas från
projekt 0018 Stilleryd industriområde. Det finns utrymme i detta projekt med anledning
av att Västerport blivit ett eget projekt, utgifter för utbyggnad av VA kommer inte längre
belasta kommunens investeringar, ändring i befintlig detaljplan i Stilleryd har dragit ut på
tiden, vilket även gör att projekt ”Kapten Holm 2” och ”Atlantvägen” skjuts framåt.
Beslutsunderlag
Omfördelning av investeringsmedel inom kommunstyrelsen 2019
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Susanne Andersen
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§ 174 Resultatrapport kommunstyrelsen januari-april 2019 2019/347
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa resultatrapport för perioden januari-april 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter samt serviceverksamheterna inom
samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat resultatrapporter för perioden januari-april
2019 som sammanställts till resultatrapport för kommunstyrelsen.
I resultatrapporten redovisas bedömning av KS ekonomiska uppföljning av drift och
investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk analys.
Beslutsunderlag
1.

Resultatrapport KS januari-april 2019

Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Chefer KLF
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschefer SHBF
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Controller Susanne Andersen
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§ 175 Reglemente för kommunstyrelsen 2018/3870
Kommunstyrelsens beslut
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen från och med 1 juli 2019.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog den 8 april 2019 beslut 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. Verksamheten förs över den 1 juli 2019. Med anledning av
fullmäktiges beslut behöver reglementet för kommunstyrelsen revideras.
21 § ändras enligt följande:
Alkohol, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
21 §
Kommunstyrelsen ansvarar för handläggningen av ärenden som gäller
alkoholserveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare.
Kommunstyrelsen är lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622),
tobakslagen (1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
(2017:425).
22 § stryks i sin helhet.
Beslutsunderlag
1
2

Protokollsutdrag KF § 61/2019 Överföring av handläggning och tillsyn av
tobaksvaror m.m. till Miljöförbundet Blekinge Väst
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 176 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2018/4419
Kommunstyrelsens beslut
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen med den ändringen att
delegat i punkt E 3 ändras från personalchef till arbetsutskott.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog den 8 april 2019 beslut 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. Verksamheten förs över den 1 juli 2019. Med anledning av
fullmäktiges beslut behöver delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras.
Av beslutsunderlaget Ändringar i delegationsordning för kommunstyrelsen följer vilka
ändringar som görs.
Beslutsunderlag
1
2
3

Ändringar i delegationsordning för kommunstyrelsen
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen
Protokollsutdrag KF § 61/2019 Överföring av handläggning och tillsyn av
tobaksvaror m.m. till Miljöförbundet Blekinge Väst

Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Envar berörd
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§ 177 Prövning av de helägda kommunala bolagens verksamhet 2018 enligt 6 kap.
9 § kommunallagen 2019/763
Kommunstyrelsens beslut
att de helägda kommunala bolagen bedrivit sin verksamhet i enlighet med det
fastställda ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna
Sammanfattning
I kommunallagens 6 kap. 9 § framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje
sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § (helägda kommunala aktiebolag) pröva om
den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Årsredovisningar för bolagen föreligger och årsstämmor har hållits. I samtliga fall har
ansvarsfrihet beviljats.
Prövningen om bolagens verksamhet ligger inom ramen för det kommunala ändamålet
och de kommunala befogenheterna presenteras i enlighet med nedan.
Karlshamns Hamn AB
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder:
Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande bedriva och utveckla
hamnverksamhet och all slags godshantering inom bolagets verksamhetsområde.
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Karlshamn Energi AB
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder:
Bolaget syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet
främja en god elförsörjning och en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom
koncessionsområdet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.
Bolaget syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leverans säkerhet
främja en god värmeförsörjning och en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom
verksamhetsområdet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.
Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja tillgången till
bredband för boende och företag inom Karlshamns kommun.
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Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Karlshamnsfastigheter AB
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder:
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och
självkostnadsprincipen stärka kommunens attraktionskraft för boende och
näringslivsetableringar. Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på
affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja
näringslivets utveckling inom kommunen.
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Karlshamnsbostäder AB
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder:
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun och erbjuda
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska
bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Kreativum i Blekinge AB
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder:
Bolagets ska bedriva Science center. Science centers bedriver utbildning och
utställningsverksamhet som stimulerar nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen
inom naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap samt därmed förenlig
verksamhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för de kommunala
befogenheterna, vilka stadgas i kommunallagens 2 kapitel, såsom lokaliseringsprincipen
och självkostnadsprincipen.
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Stadsvapnet i Karlshamn AB
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Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder:
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och samordna
den ekonomiska verksamheten i de kommunala företagen samt bidra till utvecklingen på
det näringspolitiska området inom Karlshamns kommun.
Lekmannarevisionen har i sin granskningsrapport anfört att han anser att bolaget brustit
i styrning och samordning av dotterbolagen samt att den interna kontrollen varit på en
lägre nivå än förväntat. Lekmannarevisorn riktar därför en anmärkning mot VD och
styrelse. Bolagets styrelse har vid årsstämman yttrat sig över granskningsrapporten och
ägaren har efter att ha vägt samma redovisning, rapport och yttrande beviljat
styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet. Inga andra
händelser under året indikerar något annat, därför bedöms bolagets verksamhet
sammantaget såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Årsredovisning Karlshamns Hamn AB
Granskningsrapport för 2018 - Karlshamns Hamn AB och Karlshamns
Kombiterminal AB
Årsredovisning KEAB
Granskningsrapport för 2018 - Karlshamn Energi AB
Granskningsrapport för 2018 - Karlshamn Energi Elförsäljning AB
Årsredovisning KAFAB
Granskningsrapport för 2018 - Karlshamnsfastigheter AB
Årsredovisning KABO
Granskningsrapport för 2018 - Karlshamnsbostäder AB
Årsredovisning Kreativum
Granskningsrapport för 2018 - Kreativum i Blekinge AB
Årsredovisning SV
Granskningsrapport för 2018 - Stadsvapnet i Karlshamn AB
Granskningsrapport för 2018 - Stadsvapnet i Karlshamn AB BILAGA
Beslutet skickas till
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Helägda kommunala bolag
Kommundirektör Daniel Wäppling
Kommunfullmäktige för kännedom
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2019-06-04
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§ 178 Samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
2018/4414
Kommunstyrelsens beslut
att ställa sig positiv till SKL:s styrelses rekommendation och meddela SKL detta.
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillskrivit medlemskommunerna angående
behov av ställningstagande angående samfinansiering av ett samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter (bilaga). SKL:s Styrelse har
rekommenderat kommunerna att gemensamt finansiera detta system genom en kostnad
per invånare på 1.95 kr. Finansieringen gäller för fyra år från och med 2020.
Respektive kommun har att meddela SKL sitt ställningstagande till förslaget senast den
15:e juni.
Till stor del finns denna verksamhet sedan tidigare och finansierats via
överenskommelser mellan SKL och staten där riktade utvecklingsmedel använts. Dessa
medel är numera överförda till kommunerna i den så kallade påsen av generella
statsbidrag. De verksamheter som har nytta av dessa system ligger inom AV- och
Omsorgsnämndens ansvarsområden och har bekostats av dessa tidigare. Kostnaden
kan betecknas som obetydlig varför ett särskilt finansieringsbeslut inte borde krävas
utan kan rymmas inom den tilldelning som de berörda nämnderna för 2020 och framåt.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-05-03
SKLs meddelande nr 15/2018
Beslutet skickas till
SKL
Kommundirektör Daniel Wäppling
Omsorgsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
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2019-06-04
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§ 179 Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad
styrning av högskolan (SOU 2019:6) 2019/987
Kommunstyrelsens beslut
att remissen besvaras i enlighet med förslaget.
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har berett Karlshamns kommun möjlighet att lämna yttrande
över betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
(SOU 2019:6).
Vi anser att det är en mycket bra, tydlig och saklig utredning som utredaren Pam
Fredman med kollegor lämnat ifrån sig. Kan utredningen omformas till nya riktlinjer för
det akademiska systemet så tror vi att det är en viktig del i att modernisera densamma.
Ordet långsiktighet är oftast förekommande vilket är ett nyckelord i sammanhanget
liksom ett finansieringssystem till lärosätena som är tidsenligt.
Det är också en tydlighet kring akademins roll i samhället, den rollen behöver bli
tydligare och kopplingen till näringslivet starkare och då främst till SME-företag. (Företag
med upp till 250 anställda vilket är 99,8% av alla företag). Skälet är att näringslivet har
svårt att hitta personer med rätt utbildning. Vi ser också behovet med att det genomförs
en särskild utredning kring högskolans roll i det nationella innovationssystemet.
Som remissinstans kan vi ställa oss bakom utredningen i sin helhet, men vill att vissa
punkter belyses ytterligare och i vissa fall förtydligas/förstärks.
Beslutsunderlag
Remissvar från Samuel Henningsson, VD NetPort Science Park
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se
Samuel Henningsson, NetPort
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§ 180 Tillgång till skrivare och kopiatorer för förtroendevalda 2019/1278
Kommunstyrelsens beslut
att anse ärendet besvarat
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi har i kommunstyrelsen 2019-03-26 § 125 väckt ett ärende kring
de politiska partiernas tillgång till kommunala skrivare och kopiatorer där han föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att alla partier ska få samma möjlighet till att förbereda och
framföra material till kommunens möten och att tillgången till skrivare och kopiatorer ska
vara densamma för alla partier.
Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till kommunledningsförvaltningen.
Förvaltningen konstaterar att samtliga förtroendevalda har tillgång till kommunens
multimaskiner genom det användarkonto som registreras på varje enskild ledamot.
Kontot ger tillgång till att kopiera och scanna, samt att skriva ut från sin kommunägda
enhet (t ex läsplatta). Inloggning på multimaskinerna sker genom läsning av den
förtroendevaldas låstagg. Tillgången avser endast hantering av dokument som rör
förtroendeuppdraget och vid varje utskrift ska den förtroendevalde i enlighet med
kommunens hållbarhetsmål överväga om utskriften behöver göras. Kommunens ITservice är behjälplig med support och hanterar eventuella felanmälningar.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-04-18
Tillgång till skrivare och kopiatorer för förtroendevalda
Beslutet skickas till
Ledamot Björn Tenland Nurhadi
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§ 181 Inrättande av skräpkommission 2019/1218
Kommunstyrelsens beslut
att inte inrätta en skräpkommission
Sammanfattning
Bodil Frigren Ericsson har i kommunstyrelsen 2019-03-26 § 124 väckt ärende kring
inrättande av skräpkommission. Kommunen arbetar idag löpande med insatser inom
området och ytterligare åtgärder är planerade. I kommunens styrdokument för
avfallshantering, Avfallsplan (KF § 104/2018) för Karlshamns, Olofströms och
Sölvesborgs kommuner finns antagna mål om att minska nedskräpningen. Det ska
göras genom att kommunen exempelvis erbjuder god tillgång till platser att slänga avfall
och genom förebyggande aktiviteter i samarbete med skolor och för allmänheten i övrigt.
Utöver det löpande arbetet med att tömma papperskorgar m.m. är kommunen t ex
medlem i stiftelsen Håll Sverige Rent och under 2017 och 2018 har kommunen städat
längs kusten samt tagit fram informationsmaterial som belyser problematiken med
nedskräpning. Kommunen har under 2018 investerat i nya soptunnor med lock som
ersatt de gamla papperskorgarna i centrummiljön och placerats på strategiska platser
för att minska nedskräpningen.
En skrivelse skickades i slutet av förra året till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
(FTI), vilka ansvarar för behållare och tömning av förpackningar och tidningar på
återvinningsstationerna, med anledning av att stationerna under en längre tid upplevts
som skräpiga. Kommunen uppmanade i denna skrivelse FTI att se över sina rutiner för
att minska nedskräpningen i anslutning till återvinningsstationerna. Samtal med FTI
pågår och kommunen påtalar löpande klagomål som inkommer riktade mot stationerna.
Utöver det hålls årligen samråd med FTI.
För att komma tillrätta med nedskräpningen längs med Mieån nedre del har en
arbetsgrupp bildats och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att
under 2019 ta fram en långsiktig plan för skötseln.
Det är förvaltningens uppfattning att kommunen aktivt arbetar med att minska
nedskräpningen. Genom att ytterligare samverka med Sölvesborgs och Olofströms
kommuner kring aktiviteter gällande nedskräpning i avfallsplanen samt genom att bättre
utnyttja de förmåner som Håll Sverige Rent erbjuder kan arbetet bli ännu bättre.
Den interna samordningen sker lämpligen via den redan bildade arbetsgruppen, som vid
behov kan förstärkas med annan kompetens, exempelvis från gatuenheten.
Sammantagen bedömning är att en skräpkommission inte behöver inrättas utan att
arbetet med att minska nedskräpningen i kommunen bör styras genom de befintliga
uppdrag som lämnats inom organisationen.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Persson och miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-05-08
Skrivelse, 2019-04-18
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Yrkanden
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till inrättande av en skräpkommission.
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till Bodil Frigren Ericsson yrkande
Mats Dahlbom (C), Björn Nurhadi (SD) och Marie Sällström (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag mot Bodil Ericssons m fl yrkande och finner
kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Miljöstrateg Jesper Bergman
Utredare Anna Persson
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§ 182 Information om fiberutbyggnad /
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Anders Strange, VD Karlshamn Energi AB informerar om fiberutbyggnaden i
kommunen.
Idag är infrastrukturen utbyggd till 89 % i kommunen.
Utbyggnaden i tätort beräknas vara klar vid halvårsskiftet 2019 och 85 % av
utbyggnaden på landsbygden beräknas vara klar under 2019.
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§ 183 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) 2019/835
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL18) med tillhörande bilagor.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag
till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPFKL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller
som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet
med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare
avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller
livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning,
pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPFKL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 20131020.
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya
bestämmelser.
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser
om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda
familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd för
anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv
försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman
Beslutsunderlag
Personalchef Jonas Jönssons tjänsteskrivelse, 2019-02-20
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2018/031, Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda inkl bilagor
Beslutet skickas till
Personalchef Jonas Jönsson
Lönechef Annika Risberg
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§ 184 Tekniska budgetjusteringar löneökningar och kapitalkostnader 2019
2018/2892
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna tekniska budgetjusteringar av kapitalkostnader 2019
att tekniska budgetjusteringar av löneökningar 2019 beslutas av ekonomichef
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har anslag till förfogande för löneökningar som är budgeterade på
finansförvaltningen. Anslaget kommer att fördelas till nämnder enligt utfall av
löneöversyn 2019 (exkl vårdförbundet).
Nya kapitalkostnadsberäkningar enligt 2018 års investeringsnivå.
Beslutsunderlag
Tekniska budgetjusteringar kapitalkostnader 2019
Utfall löneöversyn 2019
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Susanne Andersen
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§ 185 Resultatrapport april 2019 2019/1966
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen av nämndernas resultatrapporter läggs till handlingarna
att omsorgsnämnden får behålla budgeterade medel för hyreskostnader för Östralycke
och Ekegården
att uppdra åt kommunstyrelsen att noga följa den ekonomiska utvecklingen och vidta
åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet med budget 2019
att uppdra åt nämnder med underskott att inkomma till kommunstyrelsen med
ekonomisk analys och redovisning av åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet
med budget
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat resultatrapporter per 2019-04-30 som sammanställts och
redovisas till Kommunfullmäktige.
I resultatrapporterna redovisas nämndernas bedömning av ekonomiska uppföljning av
drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk
analys.
Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på minus
26,0 mnkr vilket är 33,7 mnkr sämre än Kommunfullmäktiges budget för 2019.
Då nämnden för arbete och välfärd ha vidtagit åtgärder och redovisar en långsiktig plan
för ekonomi i balans föreslås tillskjuta 23 mnkr till denna nämnd för 2019. Detta
finansieras med det prognosticerade överskottet inom finansförvaltningen.
Omsorgsnämnden har i sin prognos utgått ifrån att man får behålla nedförhandling av
hyreskostnader på Östralycke och Ekegården. Förslaget är att tillmötesgå detta då det
innebär stora möjligheter för nämnden att nå balans i ekonomin redan 2019.
Investeringsuppföljningen visar att endast 8,4 mnkr (3,1 %) har förbrukats av budgeten
på 271,5 mnkr. Förväntad avvikelse på helår är plus 24,2 mnkr.
Driftuppföljning

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-04
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Driftredovisning, tkr
Nämnd

Helårsbudget Periodens
2019
utfall

Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision
Kommunstyrelsen
BUS nämnd

-2 338
-3 258
-821
-1 456
-171 500
-598 690

-599
-1 057
693
-74
-59 835
-213 033

Gymnasienämnd

-156 840

-61 217

Kulturnämnd

-26 496

-8 972

Teknik- och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd

-83 279
-6 397

-27 272
-1 213

-452 703

-153 781

Omsorgsnämnd

Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa nämnder

-347 452

-90 718

Prognos
Helårsavvikelse Kommentar
prognos
helår
-2 338
0
-3 258
0
-694
127 Ökade intäkter
-1 456
0
-171 500
0
-613 690 -15 000
Ej beslutade anpassningar -5,1 mnkr,
-168 931 -12 091
interkommunal ersättning -7 mnkr
Årsanslag till kulturföreningar, ökade bidrag
-26 692
-196 -0,1 mnkr, lägre hyresintäkter
Lokstallarna -0,1 mnkr
-83 279
0
-6 397
0
-455 303

-374 411

-1 851 230

-617 078 -1 907 949

1 858 917

626 025 1 881 917

Finansförvaltning
Totalt

7 687

8 947
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-26 032

-2 600

Prognos inbegriper att budget för minskade
hyreskostnader kvarstår i ON:s budgetram

Framförallt insatser för vuxna, barn och
familj samt försörjningsstöd. LSS-26 959
verksamheten prognosticeras vara i balans
vid årets slut
-56 719
Kapitalkostnader +6, skatter och
23 000 statsbidrag +7,anslag till förfogande och
löneökningar +6, finansnetto mm + 4 mnkr
-33 719

Investeringsuppföljning
Investeringsredovisning, tkr
Nämnd

KS projekt > 7 mnkr

Projekt < 7 mnkr

Kommunstyrelsen

Helårsbudget

-219 444

-52 056

Periodens
Helårsutfall prognos

Prognos
avvikelse Kommentar
helår

-1 203 -186 549

Större avvikelser ÅVC Munkahus
och Svängstabadet, delar av
32 895
minskade utgifter föreslås
omfördelas till projekt < 7 mnkr

-7 176

-60 704

-8 648

Ökade utgifter föreslås
finansieras av projekt > 7 mnkr,
-3 848
inköp av fordon till
Sotningsverksamheten

-17 556

-2 308

-21 404

BUS nämnd

-4 000

-746

-4 000

0

Gymnasienämnd

-4 500

-106

-4 500

0

Kulturnämnd

-1 000

-28

-1 000

0

-17 500

-2 371

-21 300

-3 800

-3 500

-1 580

-4 500

-37

-4 000

0

-8 379 -247 253

24 247

Teknik- och fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa

-4 000
-271 500

Ökade utgifter föreslås
finansieras av projekt > 7 mnkr
Inköp till hemtjänstens nya
-1 000
lokaler i centrala Karlshamn
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Beslutsunderlag

Presentation resultatrapporter
Resultatrapport Kommunstyrelsen
Resultatrapport Överförmyndarnämnden
Resultatrapport Teknik- och
fritidsnämnden
Resultatrapport Byggnadsnämnden
Resultatrapport BUS-nämnden inklusive
bilagor
Resultatrapport Gymnasienämnden
inklusive bilagor
Resultatrapport Kulturnämnden
Resultatrapport Omsorgsnämnden
Resultatrapport Nämnden för arbete och
välfärd
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på att-satserna två och tre i förslaget till beslut
gällande tillskjutande av medel till nämnden för arbete välfärd och att detta ska hanteras
av nämnden istället.
Beslutsgång
Ordföranden prövar om kommunstyrelsen kan bifalla Magnus Gärdebrings yrkande och
finner styrelsen bifalla detta.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Mats Sellfrid
Förvaltningschefer
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Controller Susanne Andersen
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§ 186 Ansökan om medfinansiering för Centrumföreningen 2019 2019/1802
Kommunstyrelsens beslut
att medfinansiera Centrumföreningen med 275 000 kronor under perioden 2019-01-01 –
2019-12-31. Medfinansieringen förutsätter att alla bidrar med samma ekonomiska
insats.
att Centrumföreningen årligen redovisar det gångna årets verksamhet i
Kommunstyrelsen
att Centrumföreningen kvartalsvis redovisar sin verksamhet till Näringslivsenheten.
att medfinansieringen utbetalas efter att faktura inkommit till Näringslivsenheten
att finansiering sker inom näringslivsenhetens budget
att uppdrag åt kommundirektören att i dialog med Centrumföreningen,
Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet undersöka möjligheter till samordning och
effektivisering.
Sammanfattning
Centrumföreningen ansöker om bidrag för verksamhetsår 2019.
Beslutsunderlag
Ansökan om verksamhetsbidrag
Årsredovisning 2018
Beslutet skickas till
Centrumföreningen
Näringslivschef Mathias Wijk
Kommundirektör Daniel Wäppling
Controller Susanne Andersen
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§ 187 Ansökan om medfinansiering för Nyföretagarcentrum för 2019 2019/1978
Kommunstyrelsens beslut
att medfinansiera Nyföretagarcentrum med sammanlagt 175 000 kronor under perioden
2019-01-01 – 2019-12-31.
att Nyföretagarcentrum årligen redovisar det gångna årets verksamhet i
Kommunstyrelsen
att Nyföretagarcentrum kvartalsvis redovisar sin verksamhet till Näringslivsenheten.
att medfinansieringen utbetalas efter att faktura inkommit till Näringslivsenheten
att finansiering sker inom näringslivsenhetens budget
att uppdrag åt kommundirektören att i dialog med Centrumföreningen,
Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet undersöka möjligheter till samordning och
effektivisering.
Sammanfattning
Nyföretagarcentrum har ansökt om verksamhetsbidrag för 2019.
Beslutsunderlag
Ansökan om stöd Nyföretagarcentrum
Årsredovisning 2018
Beslutet skickas till
Nyföretagarcentrum
Kommundirektör Daniel Wäppling
Näringslivschef Mathias Wijk
Controller Susanne Andersen
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§ 188 Bidrag till Ung Företagsamhet 2019 2019/1979
Kommunstyrelsens beslut
att medfinansiera Ung Företagsamhet med 4kr/invånare (baserat på 32356 invånare per
den sista dec 2018) totalt 129 424 kronor. Medfinansieringen gäller för under perioden
2019-01-01 – 2019-12-31.
att UF årligen redovisar det gångna årets verksamhet i Kommunstyrelsen
att UF kvartalsvis redovisar sin verksamhet till Näringslivsenheten.
att medfinansieringen utbetalas efter att faktura inkommit till Näringslivsenheten.
att finansiering sker inom näringslivsenhetens budget
att uppdrag åt kommundirektören att i dialog med Centrumföreningen,
Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet undersöka möjligheter till samordning och
effektivisering.
Sammanfattning
Ung Företagsamhet har ansökt om verksamhetsbidrag för 2019
Beslutsunderlag
Ansökan-rapport 2019
Årsredovisning 2018
Beslutet skickas till
Ung Företagsamhet
Näringslivschef Mathias Wijk
Kommundirektör Daniel Wäppling
Controller Susanne Andersen
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§ 189 Försäljning av del av fastigheten Matvik 1:12 till Tärnö Bolagen AB
2019/1933
Kommunstyrelsens beslut
att sälja del av fastigheten Matvik 1:12 om ca 1 700 kvm till Tärnö Bolagen AB för en
köpeskilling om 400 000 kr
att godkänna köpekontrakt avseende del av Matvik 1:12 samt överenskommelse om
fastighetsreglering mellan Matvik 1:12 och Matvik 1:54 samt ge kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören i uppdrag att efter Tärnö Bolagen AB:s påskrift
underteckna köpekontrakt samt överenskommelse om fastighetsreglering.
Sammanfattning
Tärnö Bolagen AB arrenderar mark och båtplatser inom fastigheten Matvik 1:12. Det är
lämpligt att Tärnö Bolagen AB förvärvar del av Matvik 1:12 och därigenom tar över
helhetsansvaret för området inklusive kajerna. Markområdet är planlagt som
kvartersmark för hamnplan.
Vid fastighetsvärdering i mars 2019 bedömdes värdet till 400 000 kr. Området som skall
överlåtas är ca 1 700 kvm. Grund och vattenområde tillhörande det överlåtna området
ingår i överlåtelsen. Då inte överlåtelsen avser hela fastigheten Matvik 1:12 måste en
lantmäteriförrättning genomföras innan förvärvet kan fullbordas. De delar av Matvik 1:12
som kommunen skall behålla kommer genom fastighetsreglering överföras till den
kommunägda fastigheten Matvik 1:54.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-20
1 Köpekontrakt del av fastigheten Matvik 1:12
2 Köpekontrakt försäljning av del av fastigheten Matvik 1:12 - kartbilaga
3 Överenskommelse om fastighetsreglering
4 Överenskommelse om fastighetsreglering - kartbilaga
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
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§ 190 Granskningsrapport - Riskhantering och intern kontroll Västblekinge Miljö
AB (VMAB) 2019/1605
Kommunstyrelsens beslut
att lägga informationen till protokollet.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat Riskhantering och intern kontroll Västblekinge Miljö AB
(VMAB).
VD Susanna Strandberg lämnar en redovisning vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport Riskhantering och intern kontroll
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§ 191 Gemensamma intentioner för bostadsbyggande i Blekinge 2019/1392
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna förslaget till Gemensamma intentioner för bostadsbyggande i Blekinge
Sammanfattning
Under 2017 startade Länsstyrelsen Blekinge ett gemensamt arbete med kommunerna
och ett antal företag i fastighets- och byggbranschen verksamma i länet. Utgångspunkt
för arbetet var att försöka bidra till en ökad produktion av bostäder i länet.
De punkter som presenteras i dokumentet är föreslagna åtgärder som arbetats fram
under processen och som kommer att utgöra gemensamma intentioner för att förstärka
byggandet av bostäder i Blekinge.
Beslutsunderlag
Gemensamma intentioner för bostadsbyggande i Blekinge
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Blekinge, Lena Stavmo
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 192 Avtal om Idéburet Offentligt Parterskap med FK Karlshamn United 2019/2027
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna avtalsförslag om idéburet offentligt partnerskap med FK Karlshamn United
att medge ett driftbidrag om 50 tkr till FK Karlshamn United
att finansiering sker över kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019
att kommunstyrelsen hanterar driftbidraget i kommande års budgetarbete
att FK Karlshamn United senast den 1 oktober årligen inkommer med rapport för
föregående verksamhetsår vad avser föreningens åtaganden i partnerskapet
Sammanfattning
Fotbollsklubben FK Karlshamn United har inkommit med förfrågan om att ingå ett
idéburet offentligt partnerskap med Karlshamns kommun. FK Karlshamn United planerar
att genomföra fyra integrationsfrämjande aktiviteter, ”föräldrafik”, läxhjälp, byavandringar
och julfirande för dem som annars skulle firat ensamma, samt projektet ”Ta fotbollen dit
du bor”. Syftet är att initiera och genomföra aktiviteter som bidrar till att föra människor
samman och att skapa en god utveckling i lokalsamhället.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 § 161 att anta en policy för hantering av
förfrågningar om idéburna offentliga partnerskap (IOP) från den offentliga sektorn. En
förutsättning för att avtal kan ingås är att verksamheten bidrar till en lokal utveckling och
delaktighet i samhället. IOP-avtal kan ingås inom områden som omfattas av den
kommunala kompetensen enligt kommunallagen, avtalet får inte konkurrera med en
ekonomisk marknad och det ekonomiska stöd kommunen bidrar med får inte kunna
anses vara ett otillåtet statsbidrag.
För att avtal ska kunna ingås måste den idéburna organisationen uppfylla följande krav:
- Organisationen ska ha en lokal anknytning och vända sig till invånarna i
kommunen.
- Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer,
samt ta ställning för demokratin, kulturell mångfald och samhällsnyttan.
- Organisationens verksamhet ska ha allmänintresse och vara öppen för alla som
delar organisationens syfte.
- Organisationens särintresse får inte stå i strid med kommunens riktlinjer eller
gällande lagstiftning.
- All verksamhet ska vara drogfri och organisationen får inte bedriva verksamhet
som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger.
- Organisationens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder.
- Organisationen ska inte ha skatteskulder.
Initiativet faller inom ramen för IOP och kan bidra till integration i lokalsamhället samt till
en förbättrad hälsa för unga. Partnerskapet innebär ett årligt finansiellt stöd till
föreningen vilket innebär att FK Karlshamn United under hela avtalets giltighet förbinder
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sig att utföra sina åtaganden enligt upprättat avtal samt att uppfylla de ovan angivna
krav som kommunens policy ställer på organisationer de tecknar IOP-avtal med.
Föreningen ska årligen inkomma till kommunstyrelsen med rapport över den verksamhet
den bedrivit i enlighet med IOP-avtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-05-28
Avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap med FK Karlshamn United
Förfrågan om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med FK Karlshamn United
Beslutet skickas till
FK Karlshamn United
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Susanne Andersen
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§ 193 Begäran om tilläggsanslag hos kommunfullmäktige 2019/282
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillskjuta 23 mnkr till Nämnden för arbete och välfärd
att finansiering sker från finansförvaltningen
Reservation
Magnus Gärdebring (M) anmäler reservation mot beslutet.
Sammanfattning
Nämndens prognos för år 2019 är ett underskott med 26 958 tkr. Underskottet beror i
huvudsak på insatser för vuxna, barn och familj samt försörjningsstöd.
LSS-verksamheten har ett prognosticerat överskott. Inom LSS har genomlysningar
genomförts inom ett flertal områden som resulterat i en ekonomisk balans. Det är färre
personer som har LSS-insatsen Personlig assistans, vilket också påverkar resultatet
positivt.
Inom Individ och familjeomsorgen har placeringskostnaderna för barn och ungdomar i
princip halverats. Enligt prognosen är den positiva förändringen 22 mnkr lägre än
fjolårets resultat. Anledningen är att nämnden kan erbjuda alternativa insatser på
hemmaplan. Processerna vid placeringar har gåtts igenom och förändrats.
Kostnadsökningen inom försörjningsstöd beror sannolikt på en ökning av antalet hushåll
som lämnat etableringsersättningen och övergått till försörjningsstöd.
Etableringsersättningen vara i 24 månader.
26,9 mnkr är ett betydligt bättre resultat i jämförelse med resultatet år 2018 som var ca
43 mnkr.
Nämnden har vidtagit och planerat långsiktiga åtgärder för att komma i balans mellan
budget och resultat. Nämnden bedömer att det är fullt möjligt att vara i ekonomisk
balans år 2022.
Resultatet för år 2019 kommer inte att vara i balans, vilket tvingar nämnden att hos
kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 26 958 tkr för att återställa ett resultat
i balans år 2022.
Yrkande
Magnus Gärdebring yrkar avslag på nämndens begäran om tilläggsanslag.
Ordföranden yrkar bifall till nämndens begäran om tilläggsanslag.
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Beslutsgång
Ordföranden prövar sitt yrkande mot Magnus Gärdebrings yrkande och finner
kommunstyrelsen bifalla ordförandens yrkande.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-06-04
Resultatrapport och delårsbokslut januari-april 2019.
Sammanställning resultat för januari-april 2019.
Mål och budget 2020-2022.
Protokollsutdrag AV § 72/2019.
Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Susanne Andersen
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§ 194 Beslutsuppföljning 2019/690
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Beslutsuppföljningen innehåller 6 ärenden för uppföljning.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning KS juni
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§ 195 Redovisning av delegationsbeslut juni 2019 2019/434
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 26
mars 2019 § 96. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 29 april – 24 maj 2019.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-04
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§ 196 Handlingar för kännedom juni 2019 2019/437
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 29 april. – 24 maj 2019
redovisas:
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2019/1410

24/19

2019-04-29 TFN § 89/2019 Plan för uppföljning av privata
utförare inom teknik- och fritidsnämndens
område

2018/902

25/19

2019/547

26/19

2019-04-29 TFN § 88/2019 Redovisning av privata utförare
Inom teknik- och fritidsnämndens område
2019-05-09 Beslut Södra Skogsägarna ek.för

2019/2982

27/19

2019-05-20 Dom i mål M 2818-18 tillstånd till
vattenverksamhet Bjärnö 1:34 – Tjärö
Fastigheter AB

2018/3688

28/19

2019-05-21 Beslut 511-4766-2016 om ändring av föreskrifter m m för naturreservatet Eriksberg

2019/618

29/19

2019-05-15 Protokoll regionala samverkansrådet
2019-04-02

2019/1582

30/19

2019-05-28 Protokoll SydostLeaders årsstämma

2016/1425

31/19

2019-05-28 Uppsägning av trafikeringsavtal med Green
Cargo

2016/1425

32/19

2019-05-28 Uppsägning av trafikeringsavtal med Tågfrakt
AB

2016/1425

33/19

2019-05-28 Information om Karlshamns kommuns industrispår Karlshamn västra
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§ 197 Tillbyggnad och renovering Svängsta förskola 2019/1793
Kommunstyrelsens beslut
att ge igångsättningsbeslut för projekt Tillbyggnad och renovering av Svängsta förskola
att finansiera projektet 2019 via en omfördelning av 1 000 tkr från projekt 2524
Svängstabadet
att i investeringsbudgeten för 2020 avsätta 15 575 tkr och i investeringsbudgeten för
2021 avsätta 5 925 tkr.
Sammanfattning
Förskolorna i Svängsta är fullbelagda och det krävs fler förskoleplatser. Detta går i linje
med den befolkningsökning som sker i Svängsta.
Under 2019 är planen att Svängsta förskolas kök skall renoveras, projekt 1144. Vid
inledande projektering har det framkommit att det ej går att få köket optimalt om det ej
kan bli större än det är idag. Detta skulle innebära att delar av förskolans lokaler skulle
behöva användas av köket. Vidare är förskolan i behov av invändig renovering och
fönsterbyten
Det är möjligt att bygga till förskolan med två avdelningar. Detta skulle innebära att:
•
köket blir ändamålsenligt och effektivt
•
förskolan kan erbjuda fler förskole platser i Svängsta
•
förskolan renoveras avseende invända ytskikt
•
energiåtgärder i form av nya fönster och nytt uppvärmningssystem med
fjärrvärme istället för el installeras, även andra energilösningar utreds.
Tillbyggnation och renovering beräknas kosta, inklusive köksrenoveringen som göres i
projekt 1144, 26 400 tkr. Nyproduktionen kan tidigast vara färdig tredje kvartalet 2020
och renoveringen under 2021.
Ett alternativ till ombyggnation och renovering är att bygga en helt ny förskola med 7
avdelningar och ett tillagningskök. Detta beräknas kosta 47 100 tkr och skulle kunna stå
färdigt tidigast vid halvårsskiftet 2021. En nyproduktion medför en högre årskostnad
med cirka 700 tkr /år och en investering som är drygt 20 000 tkr högre.
Beslutsunderlag
Investeringskalkyl renovering och ombyggnation Svängsta förskola
Investeringskalkyl nybyggnation och rivning av Svängsta förskola
Driftkostnadsjämförelse mellan de olika alternativen
Protokollsutdrag KSAU § 123/2019 Information om ombyggnation och tillbyggnation av
Svängsta förskola
Beslutet skickas till
TF Förvaltningschef Martin Åsman
Verksamhetschef Torsten Berg
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Controller Susanne Andersen

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-04

Sida 55(55)

§ 198 Delegationsordning för kommunstyrelsen - ändring av punkt E16 besluta om
anställning 2018/4419
Kommunstyrelsens beslut
att punkt E 16 i kommunstyrelsens delegationsordning ändras så att beslut om
anställning för övrig personal över 6 månaders anställning delegeras till
kommunstyrelsens arbetsutskott/förvaltningschef
att beslutet gäller längs t o m 2019-12-31.
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att punkt E 16 i kommunstyrelsens delegationsordning ändras så
att beslut om anställning för övrig personal över 6 månaders anställning delegeras till
kommunstyrelsens arbetsutskott/förvaltningschef.
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningschefer
Personalchef
Lönechef
Kommunjurist Annabel Cifuentes
Författningssamlingen

