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§ 206 Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
att informationen tas till protokollet
Sammanfattning
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om personalärenden bland annat att
verksamhetschefen för gymnasieskolan lämnar sitt uppdrag eftersom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden meddelat att de saknar fortsatt förtroende för hen. Vidare
informerar kommundirektören om att kanslichefen sagt upp sig på grund av familjeskäl
samt att rekrytering pågår av ekonomichef.
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar vidare om Stadsvapnet, bland annat om att
prognosen för Karlshamns hamn AB:s vinster framöver kommer att vara mycket lägre
och att det råder viss osäkerhet vad gäller momsavdrag för Karlshamns fastigheter AB.
Kommundirektören informerar också om att kommunstyrelsens arbetsutskott informerats
om vilken ansvar för arbetsmiljön som åvilar kommunstyrelsen respektive nämnderna.
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§ 207 Förslag att ge stöd till bildande av bolag som ska vara juridisk huvudman
för Sydostlänken 2019/2877
Kommunstyrelsens beslut
att ge stöd till strategin att bilda ett bolag som ska vara juridisk huvudman för projektet
att bygga Sydostlänken
Sammanfattning
Sydostlänken innefattar sträckan Älmhult till Blekinge kustbana. Sydostlänken har sedan
början av 1990-talet diskuterats inom berörda kommuner, regioner och
näringslivsintressen (bl.a. IKEA i Älmhult, Volvo i Olofström och Karlshamns Hamn).
Sydostlänken utgörs av en sträcka på ca 59 km, varav 41 km är befintlig bana. Den
befintliga banan mellan Älmhult till Olofström är en oelektrifierad och enkelspårig bana
och trafikeras främst av godståg till Volvos verksamhet i Olofström.
Sydostlänken finns med i den av regeringen fastställda plan för transportinfrastrukturen
för perioden 2018-2029. Projektet ligger med planerad byggstart i den senare delen av
planen 2024-2029. Med hänsyn till att projektet inte är fullt finansierat i planen är en
trolig byggstart i nuläget 2027-28 utifrån att resterande medel aviseras i nästkommande
planperiod 2022-2033. Generellt gäller att projekten resurssätts och planeras utifrån den
tidshorisont de ligger i planen och bedöms vara möjliga för byggstart.
Trafikverket har i enlighet med fastställelsebeslutet inlett det planeringsarbete som krävs
för ett genomförande och startat upp vissa moment inom ramen för ett inledande
planskede, som föregår framtagandet av två järnvägsplaner i stråket:
En kapacitetsutredning är påbörjad med beräknad leverans efter sommaren 2019.
Utredningen syftar till att utifrån aviserad trafikering konkretisera omfattning och läge för
mötesspår och stationer för resandeutbyte. Behoven i ändpunkterna Karlshamn och
Älmhult studeras utifrån kapacitetssynpunkt.
För att tidigarelägga angelägna investeringar i transportplanen kan kommuner och
andra aktörer förskottera medel. Kommunallagen reglerar kommuners möjligheter att
lämna bidrag till olika statliga investeringar. I enlighet med gällande lagstiftning bör de
kommuner som direkt och påtagligt drar störst nytta av respektive investering vara de
som formellt förskotterar medlen. Det måste finnas en upprättad och fastställd plan med
bygghandling inför det objekt som ska tidigareläggas genom förskottering av medel. Det
är den bedömda verkliga investeringskostnaden för utbyggnaden i löpande prisnivå som
ska förskotteras. Däremot ska inte produktionsstöd och redan nedlagda kostnader ingå.
Den part som ska förskottera medel ska garantera hela beloppet. Utbetalning sker i den
takt medlen förbrukas. Återbetalning av slutlig byggkostnad görs utan kompensation för
index eller ränta när medel för objektet finns tillgängliga i budget, vilket i normala fall är
samma år som objektet ligger i den långsiktiga investeringsplanen.
Preliminärt har en möjlig samarbetspartner sagt sig vara villig att stå för de medel som
behövs för anläggandet tills dess återbetalning av investeringskostnaden kan ske enligt
ovan.
Förslaget är att Sydostlänkens intressenter bildar ett bolag tillsammans med en Joint
Venture-partner (JVp). Bolaget blir juridisk huvudman för att genomdriva projektet att
bygga Sydostlänken. Intressentgruppens medlemmar får ta ställning till om de vill stödja
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strategin att bilda ett bolag som ska vara juridisk huvudman för projektet att bygga
Sydostlänken. Ett förslag till gemensam avsiktsförklaring för intressentgruppens
medlemmar tas därefter fram utan dröjsmål (avsiktsförklaringen är inte juridisk
bindande). Berörda kommuner ger sina planavdelningar eller motsvarande i uppdrag att
omedelbart påbörja planering av respektive kommuns del av sträckan mellan Olofström
och Blekinge kustbana. Projektet inför byggnationen av Sydostlänken utlyses enligt
samma grundkoncept som för ESS i Lund. När valet av extern partner är klart ingås ett
samarbetsavtal. Samarbetsavtalet ersätts fortast möjligt av ett s.k. Joint Venture/PPPavtal, vari ingår bildande av en juridisk huvudman för byggande av en
järnvägsförbindelse mellan Olofström och Blekinge kustbana. Sydostlänken AB börjar
bygga.
Beslutsunderlag
Trafikverkets järnvägsutredning Sydostlänken sträckan Olofström- Blekinge kustbana
Sydostlänken – planläget enligt Trafikverket
Sydostlänken – färdplan för byggande av Sydostlänken genom bolag bildat av
intressentgruppens medlemmar
Beslutet skickas till
Bromölla kommun
Olofströms kommun
Osby kommun
Sölvesborgs kommun
Älmhults kommun
Region Blekinge
Region Kronoberg
Region Skåne
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§ 208 Budgetuppföljning gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018/2892
Kommunstyrelsens beslut
att återremittera gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens plan för ekonomi i balans
2019-2022 till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att göra erforderliga
justeringar enligt den av kommunstyrelsen (2019-09-10) föreslagna budgeten för 20202022
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 i samband med beslut om Mål och Budget
2019 (2020-2021) att nämnderna ska ta fram en plan för kostnadsminskning och att
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) ska ha ett särskilt ansvar för att nogsamt följa
utvecklingen. Nämndernas presidier ska enligt beslutet fortlöpande föra dialog med
KSAU.
Under våren 2019 har KSAU haft dialog med flera nämnder. Den 21 maj genomfördes
dialog med Gymnasie- och vuxentutbildningsnämnden (GN) och den 28 maj
genomfördes dialog med Nämnden för barn, ungdom och skola (BUS). Under hösten
kommer GV och BUS ha dialog med KSAU den 22 oktober och den 19 november.
Kommunstyrelsen ska, enligt Kommunallagen 6 kap 1 § leda och samordna
förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-06-17 § 203 ska BUS samt GN rapportera om
beslutad planering för förändringar för 2019 till kommunstyrelsen 2019-09-10.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag GN § 69 2019 Plan för ekonomi i balans 2019-2022 Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Kopia av Plan för ekonomi i balans 2020-2022 GN 20190815
Yrkanden
Marie Sällström (S) yrkar att planen för ekonomin i balans för GN-nämnden
återremitteras till utbildningsförvaltningen för att göra erforderliga justeringar enligt lagt
budgetförslag för 2020-2022.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Marie Sällströms yrkande och finner
kommunstyrelsen besluta enligt yrkandet.
Beslutet skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förvaltningschef Tomas Ringberg
Ekonomichef Mats Sellfrid
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§ 209 Budgetuppföljning nämnden för barn, ungdom och skola 2018/2892
Kommunstyrelsens beslut
att återremittera nämnden för barn, ungdom- och skolas plan för ekonomi i balans 20192022 till nämnden för barn, ungdom- och skola för att göra erforderliga justeringar enligt
den av kommunstyrelsen (2019-09-10) föreslagna budgeten för 2020-2022
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 i samband med beslut om Mål och Budget
2019 (2020-2021) att nämnderna ska ta fram en plan för kostnadsminskning och att
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) ska ha ett särskilt ansvar för att nogsamt följa
utvecklingen. Nämndernas presidier ska enligt beslutet fortlöpande föra dialog med
KSAU.
Under våren 2019 har KSAU haft dialog med flera nämnder. Den 21/4 genomfördes
dialog med Gymnasie- och vuxentutbildningsnämnden (GN) och den 28/4 genomfördes
dialog med Nämnden för barn, ungdom och skola (BUS). Under hösten kommer GN och
BUS ha dialog med KSAU den 22 oktober och den 19 november.
Kommunstyrelsen ska, enligt Kommunallagen 6 kap 1 § leda och samordna
förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-06-17 § 203 ska BUS samt GN rapportera om
beslutad planering för förändringar för 2019 till kommunstyrelsen 2019-09-10.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUS § 79 2019 Plan för ekonomi i balans 2019-2022, Nämnden för
barn, ungdom och skola
Plan för ekonomi i balans 2019-2022 BUS, 2019-08-19
Yrkanden
Marie Sällström (S) yrkar att planen för ekonomin i balans för BUS-nämnden
återremitteras till utbildningsförvaltningen för att göra erforderliga justeringar enligt lagt
budgetförslag för 2020-2022.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Marie Sällströms yrkande och finner
kommunstyrelsen besluta enligt yrkandet.
Beslutet skickas till
Nämnden för barn, ungdom och skola
Förvaltningschef Tomas Ringberg
Ekonomichef Mats Sellfrid
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§ 210 Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 2019/340
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa mål och budget för 2020 med flerårsplan för 2021-2022 innefattande
inriktningsmål samt drift-, investerings-, finansierings- och resultatbudget
Fastställd resultatnivå:
År 2020; 19 695 tkr
År 2021; 20 131 tkr
År 2020; 20 754 tkr
Fastställda nettoinvesteringar:
År 2020; 250 000 tkr
År 2021; 250 000 tkr
År 2022; 250 000 tkr
att kommunstyrelsen ansvarar för alla investeringsprojekt överstigande 7 mnkr
att nämnderna ansvarar för egna investeringsprojekt upp till och med 7 mnkr
att skattesatsen är oförändrad om 21,76 %
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta
dokument, Mål och budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och
omfördelning av löneökningspåslag
Sammanfattning
Koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har
upprättat ett förslag till budget för 2020 samt flerårsplan för perioden 2021-2022.
Karlshamn växer och utvecklas. Satsningar för att skapa arbeten och välstånd, men
även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna fortsätter. Ett fortsatt fokus läggs
på att få ner sjuktalen i kommunen samt arbetet med ständiga förbättringar,
automatiseringar och effektiviseringar.
Visionen är att Karlshamn ska växa till 50 000 invånare. Beslut och verksamhet ska
främja denna utveckling. Vid beslut och genomförande ska alltid frågan ställas om det är
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och bidrar det till att skapa förutsättningar för
visionen − Karlshamn 50 000. Utpekade områden att kraftsamla kring är bostäder,
attraktionskraft och kompetensförsörjning.
Innehållet i detta dokument ska förverkligas i nämnder, förvaltningar och bolag.
Nämnderna har, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, i uppdrag att ta fram
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verksamhetsplaner med prioriterade utvecklingsområden. Nämnderna ska även ta fram
en plan för kostnadsminskningar och effektiviseringar för perioden 2020-2022.
Detsamma gäller för de kommunala bolagen som, utifrån kommunfullmäktiges
inriktningsmål och ägardirektiv, ska ta fram mål och indikatorer som följs upp och
analyseras. De uppnådda resultaten ska sedan redovisas till kommunfullmäktige.
För att klara finansieringen under 2020 måste samtliga verksamheter kontinuerligt
genomlysas, effektiviseringar genomföras i samtliga nämnder och bolag samt att
sjukfrånvaron kraftigt minskas.
Beslutsunderlag
Mål och budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022
Förhandlingsprotokoll MBL 11 § rörande förslag till mål och budget 2020 och flerårsplan
2021-2022 (kompletteras senare)
Yrkanden
Maganus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall
till Karlshamnsoppositionens budgetförslag.
Tommy Larsson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsen bifalla
Karlshamnskoalitionens budgetförslag.
Björn Nurhadi (SD) deltog inte i beslutet.
Reservationer
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar
sig till förmån för sina yrkanden.
Tommy Larsson (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
Ekonomichef Mats Sellfrid
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§ 211 Investeringsplan för utbyte av gamla belysningsarmaturer till LED-armaturer
på kommunens vägar 2019/1567
Kommunstyrelsens beslut
att 6 250 tkr avsätts per år i investeringsplanen under perioden 2020-2023, totalt
25 000 tkr, att användas för byte av samtliga befintliga armaturer på gatubelysningsnätet
till LED-armaturer
att ta fram en kostnadskalkyl för att byta befintliga armaturer på gatubelysningsnätet till
LED-armaturer under en kortare tidsperiod än fyra år
Sammanfattning
Karlshamn Energi och Vatten AB har tagit fram en kalkyl gällande investeringskostnader
samt energi- och underhållskostnader för befintlig gatubelysning i jämförelse med
motsvarande kostnader för LED-belysning.
Kostnaden för att byta ut samtliga 9 000 belysningspunkter till LED beräknas till
25 000 tkr och föreslås ske under perioden 2020-2023, med en årlig kostnad på
6 250 tkr. Detta utbyte ersätter då det ordinarie bytet av 2 250 lampor som årligen
belastar driftsbudgeten med 2 050 tkr.
Bytet innebär även en årlig besparing i energikostnader på över 3 000 tkr när samtliga
armaturer är bytta. Utbytet ger också miljömässiga och tekniska fördelar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TFN § 128/2019 Investeringsplan för utbyte av
gamla belysningsarmaturer till LED-armaturer på kommunens vägar
Investeringskalkyl LED_190604 Version 3
Yrkanden
Mats Dahlbom (C) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande prövar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och finner
kommunstyrelsen besluta enligt detsamma.
Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Ekonomichef Mats Sellfrid
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§ 212 Omfördelning av investeringsmedel från kommunstyrelsen till teknik- och
fritidsnämnden 2019 2019/112
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna omfördelning av investeringsmedel från kommunstyrelsen till teknik- och
fritidsnämnden 2019
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämndens förslag på över- och underskottsreglering i samband med
bokslut 2018 var 9 401 tkr för pågående investeringsprojekt under 7 mnkr.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att teknik- och
fritidsnämndens investeringsbudget ökar med 1 500 tkr för projekt under 7 mnkr 2019.
Förslaget är en minskning med 7 901 tkr mot Teknik- och fritidsnämndens förslag.
Förslaget har inte antagits i kommunfullmäktige, ärendet bordlades 2019-04-08.
En översyn av de pågående projekten och dess behov av investeringsmedel har
genomförts. Det har konstaterats att Teknik- och fritidsnämnden behöver ha ett tillskott
på investeringsmedel på 3 800 tkr utöver de medel som beräknas erhållas från
kommunfullmäktige. En omfördelning av medel från kommunstyrelsens till Teknik- och
fritidsnämnden på 7 mkr föreslås.
Efter genomgång av projekten förslås en omfördelning från projekt 0003
kajkonstruktioner (1 800 tkr) och från projekt 1346 belysning Hinsetunneln (2 000 tkr).
Bedömningen är att dessa medel inte kommer att behövas inom projekten under 2019.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TFN § 101/2019 Omfördelning av investeringsmedel från
kommunstyrelsen till teknik- och fritidsnämnden 2019
Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Susanne Andersen
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§ 213 Omfördelning av investeringsmedel till ökade utgifter för projektuppstart av
nytt scenkonsthus 2019 2019/345
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna omfördelning av investeringsmedel inom kommunstyrelsen 2019
att ökade utgifter för projektuppstart av nytt scenkonsthus på 1 200 tkr finansieras
genom omfördelning från projekt 1181 Österslättskolans kök till projekt 1196 Nytt
scenkonsthus
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-06 § 256 om 1 000 tkr till projektuppstart för
Regionteaterns ambition att etablera nytt scenkonsthus i Karlshamn. Utgifterna uppgår
till 2 200 tkr och mellanskillnaden på 1 200 tkr föreslås omfördelas från projekt 1181
Österslättskolans kök då utredningen är försenad avseende ombyggnaden.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Susanne Andersen
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson
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§ 214 Ansökan om ekonomiskt tillskott - Netport Science Park AB 2019/2866
Kommunstyrelsens beslut
att Netport Science Park tillskjuts aktieägartillskott om 2,2 Mkr för 2019
att aktieägartillskottet finansieras via kommunstyrelsens förfogandeanslag
På grund av jäv deltar inte Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) i ärendets
handläggning.
Sammanfattning
Netport Science Park AB har sedan starten 2006 sökt projektmedel för att finansiera
sina utvecklingsprojekt. Detta med mycket goda resultat. Under senare tid har dock ett
antal sökta projekt, där bedömningen varit att det funnits goda möjligheter att få medel
beviljade, avslagits.
Netport Science Park totala omsättning för 2019 beräknas till 13 - 15 Mkr vilket är ca 10
Mkr lägre än tidigare år. Dessa 10 Mkr har tidigare gett Netport Science Park AB ca 2,5
Mkr i ersättning för administration. Eftersom ett antal sökta projekt blivit avslagna har
också den beräknade intäkten till Netport Science Park AB uteblivit varför nu bolaget har
ett behov av ett ekonomiskt tillskott för 2019 om 2,8 Mkr.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Netport Sience Park AB
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar att Netport Science Park tillskjuts ett aktieägartillskott om
2,2 Mkr för 2019.
Beslutsgång
Ordförande prövar om kommunstyrelsen bifaller yrkandet och finner kommunstyrelsen
besluta enligt detsamma.
Beslutet skickas till
Styrelsen för Netport Science Park AB
Ekonomichef Mats Sellfrid
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§ 215 Taxa för vatten och avlopp 2020 2019/2356
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa prishöjning gällande VA-taxans brukningsavgifter med 7 procent
att det tillkommer, utöver ovan höjning, 2,50 kronor/kbm inklusive moms per levererad
mängd dricksvatten som fonderas för kommande reservvattentäkt och utökad funktion i
nytt vattenverk
att parametern lägenhet avseende anläggningsavgift, ändras enligt nedan:
”Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet,
där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat
300-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.”
att ny taxa gäller från och med 2020-01-01
Sammanfattning
Styrelsen för Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertog ansvaret för
VA-verksamheten har inkommit med ovanstående förslag på prisökning och förändring
av parametern i anläggningsavgiften.
De föreslagna taxehöjningarna baseras den budget Karlshamn Energi Vatten AB lagt för
år 2020 men också på formerna för den fond som är upprättad för reservvatten från
Mörrumsån samt utökad funktion i nytt vattenverk.
Förslaget att ändra parametern lägenhetsavgift i anläggningsavgifterna från 150 m2 till
300 m2 baseras på att Karlshamn Energi Vatten AB vill öka rimligheten i den
anläggningsavgift större byggnader belastas med utifrån kostnad för anslutning samt
den nytta byggnaden har av VA-tjänsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-07-02
Protokollsutdrag, KEVAB § 24/2019
VA-taxa 2019
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§ 216 Förslag till ny bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB 2019/2680
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ny bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Sammanfattning
Uppdraget för det kommunala bolaget Karlshamnsfastigheter AB förändras radikalt när
byggnationen av Etapp 5 på piren inleds. Bolaget kommer därmed att ha behov av en
bredare kompetens. Med anledning av detta föreslås en ny bolagsordning som medger
en representation av näringslivet i bolagsstyrelsen. Förslaget innebär att § 8 Styrelse
ändras så att antalet ledamöter i styrelsen fastställs till sju och att två av ledamöterna i
utses från det regionala näringslivet.
Beslutsunderlag
Nu gällande bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Förslag till ny bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
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§ 217 Förslag till ny Bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB 2019/317
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge Aktiebolag
Sammanfattning
Karlshamns Kommun köpte bolaget Kreativum i Blekinge Aktiebolag i december 2017.
Både innan och efter övertagandet har diskussioner förts med näringslivet hur
bolagsstyrelsen ska få en bredare kompetens. I förslaget till ny bolagsordning för
Kreativum AB föreslås § 7 Styrelse ändras så att antalet ledamöter i styrelsen fastställs
till nio och att fem av ledamöterna utses från det regionala näringslivet.
Därutöver föreslås att §6 om aktieslag i nuvarande bolagsordning för Kreativum AB tas
bort så att bolaget enbart har en typ av aktier.
Beslutsunderlag
Nu gällande bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB
Förslag till ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB
Yrkanden
Charlott Lorentzen (MP) lämnar följande tilläggsyrkanden;
§ 3 i bolagsordningen för Kreativum Blekinge AB ändras till följande ”Bolaget ska inom
Karlshamns kommun bedriva science center och naturskola”.
§ 4, 2 stycket ändras till ”... utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, miljö
och klimat, teknik, matematik och entreprenörskap samt därmed förenlig verksamhet.”
Beslutsgång
Ordförande prövar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med Charlott
Lorentzens tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen besluta att anta desamma.
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§ 219 Svar på revisorernas begäran om yttrande över KS åtgärder med anledning
av RR för tertial 1 2019/2256
Kommunstyrelsens beslut
att anta skrivelsen som svar på revisorernas begäran om yttrande över
kommunstyrelsens (KS) åtgärder med anledning av RR för tertial 1
Sammanfattning
Kommunens revision önskar ta del av de åtgärder som KS ämnar vidta med anledning
av resultatrapporten för årets första fyra månader. Revisionen pekar särskilt ut
prognoserna för AV-, BUS- och GV-nämnderna som indikerar negativa budgetavvikelser
vid årets slut.
KS har med anledning av resultatrapport 2019-04-30 vidtagit följande åtgärder,
 under budgetåret finns det särskilda uppföljningar av nämndernas verksamhet
planlagda i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och KS.
 i samband med resultatrapporten hanterade KS frågan om prognosticerade
underskott.
 KS föreslog kommunfullmäktige (KF) att AV-nämnden skulle tillföras medel, att
omsorgsnämnden skulle behålla medel som uppstått genom omförhandling av
hyror och att nämnderna med prognosticerade underskott skulle rapportera
särskilt till KS. KF beslutade i enlighet med förslaget 2019-06-17.
 KS beslutade 2019-06-17 om särskilda direktiv till BUS- och GV-nämnderna där
nämnderna ska rapportera vilka förändringar man avser vidta för att kunna
uppnå ett resultat i nivå med det budgeterade för 2019.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-30
Missiv - Uppföljning av besparing budgetåret 2019 - Kommunstyrelsen
Granskningsrapport - Besparingsåtgärder Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Revisiorerna
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 220 Kommunstyrelsens svar på revisorernas begäran om yttrande över
granskning av kommunens fordonshantering 2018/4177
Kommunstyrelsens beslut
att anta skrivelsen som svar på revisorernas begäran om yttrande över granskning av
kommunens fordonshantering
Sammanfattning
Kommunens revisorer har under 2018 låtit EY granska kommunens fordonshantering
med avgränsningen kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och tekniska nämnden.
Rapporten kan ses om en uppföljning av tidigare granskningar.
Sedan granskningen genomfördes har vissa förändringar skett inom
nämndsorganisation och ansvarsområden. Från och med 2019 ligger ansvaret för
serviceverksamheterna på kommunstyrelsen och tekniska nämnden har slagits samman
med fritidsnämnden.
Av rapporten framgår att fordonshantering förbättrats sedan tidigare granskningar och
därmed till delar är att betrakta som ändamålsenlig. Dessutom framgår det att kontrollen
av fordonens hantering i stort fungerar tillfredsställande. Granskningen pekar dock på
fortsatta förbättringsområden som bl.a. gäller bristande dokumentation av rutiner och
körjournaler.
Kommunstyrelsen delar granskningsrapportens slutsatser och kan konstatera att dessa
ligger i linje med förvaltningens rapportering. Detta har medfört åtgärder som förändring
av reglementen och organisation. Förvaltningen har också påbörjat arbetet med
upphandling av körjournaler till samtliga fordon och centraliserat service och
skadehantering. Förvaltningen har initierat ett analysarbete som syftar till att centralisera
ägandet och hanteringen av fordonsparken från år 2020. Förvaltningen rapporterar till
kommunstyrelsens arbetsutskott och det politiska ansvaret hanteras av
kommunstyrelsen.
Riktlinjer för avyttring av fordon ska förtydligas och dokumenteras i samband med att de
första bilarna enligt nuvarande avtal avvecklas.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-30
Missiv granskning av kommunens fordonshantering
Granskning av kommunens fordonshantering
Beslutet skickas till
Revisorerna
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 221 Svar på Uppföljning av tidigare granskningar från 2017 - Avslutade
chefstjänster 2019/1489
Kommunstyrelsens beslut
att anta skrivelsen som svar på revisorernas begäran om yttrande över avslutade
chefstjänster
Sammanfattning
Under 2017 genomfördes en kartläggning angående avslutade chefstjänster mellan
januari 2015 och juni 2017 (2,5 år). Kartläggningen visade då att 33 procent chefer
frånräknat visstidsanställda och pensionsavgångar lämnat organisationen under
perioden.
En uppföljning gjordes januari 2019 som visade att 23 procent av cheferna frånräknat
visstidsanställda och pensionsavgångar lämnat organisationen mellan juli 2017 och
december 2018 (1,5 år).
För att kunna bedöma om omsättningen förändrats togs det vid uppföljningen i januari
2019 fram siffror för omsättningen mellan januari 2016 tom juni 2017 (1,5 år). Den
siffran visade att 22 procent av cheferna frånräknat visstidsanställda och
pensionsavgångar lämnat organisationen under perioden.
Granskningens slutsats, att chefsomsättningen inte minskat vid den uppföljningen, är
således korrekt.
Karlshamns kommun är medveten om den styrka en kontinuitet i chefsledet innebär för
en produktiv och välmående organisation. Därav följs ett nyckeltal angående hur många
chefer som varit chef för samma arbetsgrupp/enhet under 4 år. På samma sätt innebär
en chef som inte förmår utöva ett gott ledarskap en negativ påverkan på organisationen.
Karlshamns kommun har utifrån detta sedan flera år ett fokus på chefernas
förutsättningar och satsar på stöd till, framförallt, nya chefer.
Stödfunktioner, ledarprogram, mentor och chefshandledning är några av de insatser
som erbjuds nya chefer. Genom de avgångssamtal personalavdelningen håller med
chefer som väljer att sluta sin tjänst framgår att uteblivet stöd från närmsta chef är den
orsak som är tydligast när chefer slutar. Utifrån analys av avgångssamtalen har
Karlshamns kommun det senaste året fokuserat extra på rollen som, och stödet till,
verksamhetscheferna genom en serie chefsträffar för enbart verksamhetscheferna och
handledare från företagshälsovården.
Under den första granskningsperioden vars chefsomsättning gav anledning till
granskningen skedde flertalet tillsättningar på verksamhetschefsnivå (2 Utbildning aug
2016, 2 Samhällsbyggnad september 2016, 1 Arbete och välfärd och 1 Omsorg maj
2017, 1 Omsorg juni 2017, 1 Omsorg september 2017 och 1 Utbildning mars 2018).
Kommunens förhoppning och försiktiga bedömning är att chefsomsättningen minskar
och att stabilitet i verksamhetschefspositionerna är en anledning till detta.
Chefsomsättningen perioden december 2018-maj 2019 var 4 procent, frånräknat
visstidsanställda och pensionsavgångar. En extrapolering av den omsättningstakten
skulle på 1,5 år bli cirka 12 procent.
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Trenden i dagens samhälle går mot att medarbetare byter arbete oftare och de yngre
generationerna visar mindre tålamod och lojalitet mot sin arbetsgivare. Vissa studier
pekar på att det idag är vanligt att byta arbetsplats vart 4-5 år. En sådan samhällstrend
skulle motsvara en omsättning på 20-25 procent per år.
Karlshamns kommun har i dagsläget 124 stycken chefstjänster. Antalet tjänster och den
relativt korta uppföljningsperioden ger inte ett tillfredsställande underlag för analys då
alltför många faktorer utöver arbetsgivarens arbete för att motverka omsättningen kan
spela in.
Beslutsunderlag
Personalchef Jonas Jönssons tjänsteskrivelse 2019-05-16
Uppföljning av tidigare granskningar från 2017 - kommunstyrelsen
Projektplan uppföljning Karlshamn 2018
Uppföljning av granskningar Karlshamn
Beslutet skickas till
Revisorerna
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§ 222 Nominering till uppdrag i förenings- och bolagsstyrelse i Energikontor
Sydost AB 2019/1755
Kommunstyrelsens beslut
att nominera Charlott Lorentzen till uppdrag i Energikontor Sydosts förenings- och
bolagsstyrelse
Sammanfattning
Inför Energikontor Sydost extra föreningsstämma den 24 oktober vill valberedningen ha
in nomineringar från medlemmarna. Valberedningen ska till stämman föreslå en styrelse
bestående av ordförande, vice ordförande, fem ledamöter och sju ersättare. Av dessa
kommer presidiet och tre av ledamöterna föreslås till bolagsstyrelse för att uppnå en
personunion som efterfrågats av Energikontorets nuvarande ledning.
Valberedningen vill ha högst två nomineringar per medlem. De nominerade bör vara
förtroendevalda med en god kännedom av kommunens eller regionens arbete med
energi och hållbarhetsfrågor.
Nomineringen avser val till föreningsstyrelsen allmänt och inte till en specifik post i
denna. Valberedningen kommer därefter att från de nominerade namnen föreslå en så
kompetent och representativ styrelse som möjligt.
Beslutsunderlag
Skrivelse från valberedningen i föreningsstyrelsen för Energikontor Sydost AB, daterad
2019-08-30
Beslutet skickas till
Energikontor Sydost
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§ 223 Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. 2013/2900
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2019-08-21 § 165 beslutat att överlämna
detaljplan för del av Asarum 40:194 m.fl. till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ändamålen vård, skola, bostäder,
handel, kontor samt idrott och sportanläggning inom fastigheterna Asarum 40:194,
Asarum 40:55 och Asarum 40:56. Planen syftar även till att befästa bostadsändamål för
fastigheterna i planens norra del.
Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2015, § 50, att samråd skulle genomföras.
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 7 april – 4 maj 2015. Totalt
inkom 24 yttranden. Mellan samråd och granskning har utredningar avseende dagvatten
och geoteknik upprättats. Dessutom har en naturvärdesbedömning gjorts.
Byggnadsnämnden beslutade den 17 april 2019, § 96, att granskning skulle
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 29 april - 17 maj 2019. Totalt
inkom 17 yttranden under granskningstiden. Vissa mindre justeringar av
planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring
och detaljplanen är därmed färdig för antagande.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få en betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BN § 165/2019 Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. Lindemo - Beslut
om antagande
Plankarta, daterad 2019-06-28
Planbeskrivning, daterad 2019-06-28
Illustrationskarta, daterad 2019-06-28
Granskningsutlåtande, daterat 2019-06-28
Samrådsredogörelse, daterad 2019-04-02
Fastighetsförteckning, daterad 2019-04-10
Beslutsunderlag för behovsbedömning MKB, daterad 2014-04-30 reviderad 2015-03-20
Dagvattenutredning, daterad 2016-09-27
Naturvärdesbedömning, daterad 2017-05-12
Översiktlig geoteknisk utredning, daterad 2018-10-01
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§ 224 Ändring av översiktsplan för Svängsta tätort - beslut om samråd 2018/106
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna upprättad samrådshandling, daterad 2019-05-07
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att genomföra samråd enligt 3 kap. 8 § planoch bygglagen, PBL (2010:900)
Sammanfattning
Den 25 januari 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till
kommundirektören att ta fram en fördjupad översiktsplan för Svängsta. Behovet av att ta
fram ett fördjupningsarbete för tätorten pekas ut i kommunens översiktsplan för att bland
annat kunna se över möjligheter om förtätning och utveckling av centrum.
Samrådshandling har tagits fram innehållande både ortsanalys och planförslag.
Planförslaget fokuserar på tre delområden; centrala Svängsta, kransbebyggelsen samt
Abborresjön och Hundsjön. I planförslaget presenteras vilken typ av förändring som
bedöms vara lämplig för Svängstas framtida utveckling.
Planförslaget utgår från tre strategiska inriktningar; Skapa generationsöverskridande
knutpunkter, bryta barriärer och öka tryggheten. De tre inriktningarna har fungerat som
riktlinjer vid olika vägval när planförslaget tagits fram.
Bifogad markanvändningskarta visar den huvudsakliga markanvändningen. Bifogad
miljökonsekvensbeskrivning redogör för planförslagets sociala och ekologiska
konsekvenser samt nollalternativ om Svängsta förblir som det är idag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-07
Samrådshandling, daterad 2019-05-07
Markanvändningskarta, daterad 2019-05-07
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2019-05-08
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Planarkitekt Jens Löfqvist
Planarkitekt Anna Söderström
Miljöstrateg Jesper Bergman
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§ 225 Försäljning av Tostarp 3:2, Travbanan 2019/2549
Kommunstyrelsens beslut
att sälja fastigheten Tostarp 3:2
att ge förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
försäljningen
att slutgiltigt beslut om att sälja fastigheten Tostarp 3:2 och om köpare tas av
kommunstyrelsen
Sammanfattning
Karlshamns kommun äger idag fastigheten Tostarp 3:2 på vilken en travbana samt ett
antal byggnader finns. Karlshamns kommun köpte fastigheten i december 2017.
Byggnaderna är i varierat skick och för att behålla dem i fastighetsbeståndet kommer
det framöver att krävas investeringar.
Fastighetsinnehavet är inte nödvändigt för att Karlshamns kommun ska kunna
genomföra sina lagliga åtaganden utan är ett frivilligt åtagande. På fastigheten bedriver
idag Karlshamns travsällskap och Karlshamns Brukshundsklubb verksamhet.
År 2018 var intäkterna på fastigheten 152 tkr och kostnaderna 1 119 tkr. Den slutliga
intäkten för 2019 uppskattas till cirka 200 tkr. Investeringar måste göras under 2019 för
att få bättre uppvärmning i vissa av lokalerna, vilket också kommer att öka
driftkostnaderna. En försäljning av fastigheten skulle minska driftkostnaderna med cirka
950 tkr per år samt ge en engångssumma genom försäljningsintäkten.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Karta över området
Yrkanden
Björn Nurhadi (SD) yrkar att arbetsutskottets förslag avslås.
Beslutsgång
Ordförande prövar först om kommunstyrelsen bifaller yrkandet och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande prövar därefter om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och
finner kommunstyrelsen besluta enligt detsamma.
Reservationer
Björn Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Lisbeth Sunesson
Markförvaltare Martin Einarsson
Fritidschef Thomas Nilsson
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§ 226 Försäljning av fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66
2019/2550
Kommunstyrelsens beslut
att sälja fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66
att ge förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
försäljningen
att vid försäljningen av fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 säkerställa
att skärgårdsbåten fortsatt har möjlighet att lägga till vid ön, samt att det finns tillgång till
bryggor och andra faciliteter som grillplats, toalett mm för det rörliga friluftslivet
att slutgiltigt beslut om att sälja fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66
och om köpare tas av kommunstyrelsen
Sammanfattning
Karlshamns kommun äger idag fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66.
På fastigheterna finns det en del byggnader. Byggnaderna är i varierat skick och för att
behålla dem i fastighetsbeståndet kommer det att framöver krävas investeringar.
Fastighetsinnehavet är inte nödvändigt för att Karlshamns kommun ska kunna
genomföra sina lagliga åtaganden utan är ett frivilligt åtagande som mer handlar om att
ge allmänheten möjlighet att vistas i skärgården samt att främja det rörliga friluftslivet.
Allemansrätten och regler för strandskydd mm innebär dock att ett fastighetsinnehav för
Karlshamns kommun inte är nödvändigt för att säkra allmänhetens tillgång till
skärgården.
Vid försäljning bör det beaktas att vissa av fastigheterna är stora och även omfattar Yttre
Ekö samt till största delen ingår i naturreservat som innebär ett visst åtagande.
Det måste säkerställas är att skärgårdsbåten fortsatt har möjlighet att lägga till vid ön,
samt att det finns tillgång till bryggor och andra faciliteter som grillplats, toalett mm för
det rörliga friluftslivet så allmänheten får en naturlig tillgång till ön.
Internhyran för byggnaderna på Tärnö som fastighetsverksamheten hyr ut till Turism är
idag 213 tkr per år, detta motsvarar kostnaderna. Intäkterna som turism får för uthyrning
är 50 tkr per år. En försäljning skulle därmed minska driftkostnaderna med 163 tkr per år
samt ge en engångssumma via försäljningsintäkten.
Kostnaderna för toalettbyggnaden på Tärnö som förvaltas av Fritidsenheten är idag
21 tkr per år. En försäljning skulle därmed minska kostnaderna med 21 tkr per år.
Den interna utförarorganisationens marinauppdrag sköter Fritidsenhetens
ansvarsområde i skärgården, till en kostnad av 119 tkr per år. Skötseln av Tärnö utgör
cirka 75 procent av detta uppdrag. En försäljning skulle därmed minska
driftskostnaderna med cirka 90 tkr per år om man säljer allt, behåller man vissa
faciliteter blir inte minskningen lika stor.
Intäkterna och kostnaderna som markförvaltningen har på Tärnö är idag noll kr per år.
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Beslutsunderlag
Bilaga 1, Karta Tärnö sammanställning
Bilga 2, Karta Tärnö 1:34, 1:65, 1:66
Yrkanden
Bodil Frigren Ericsson (L) lämnar ett tilläggsyrkande att det vid försäljning av
fastigheterna ska säkerställas att allmänheten ska ha fortsatt tillgång till öarna.
Björn Nurhad (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande prövar först arbetsutskottet förslag mot Björn Nurhadis yrkande och finner
kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande prövar därefter arbetsutskottets förslag mot Bodil Frigren Ericssons yrkande
och finner kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Lisbeth Sunesson
Markförvaltare Martin Einarsson
Fritidschef Thomas Nilsson
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§ 227 Svar till förslag om övertagande av skolbyggnader i Åryd 2019/1721
Kommunstyrelsens beslut
att avslå Åryds Friskolas förslag om att få köpa Åryds skolbyggnader för 1 krona och
erhålla kommunalt renoveringsbidrag på 2 500–3 000 tkr
att sälja byggnaderna på fastigheterna Åryd 2:1 och Märserum 1:16
att ge förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
försäljningen av byggnaderna på fastigheterna Åryd 2:1 och Märserum 1:16
att slutgiltigt beslut om att sälja byggnaderna på fastigheterna Åryd 2:1 och Märserum
1:16 och om köpare tas av kommunstyrelsen
Sammanfattning
Åryds friskola har inkommit med förslag om att köpa skolbyggnaderna i Åryd för 1 krona
för att därefter ansöka om ett renoveringsbidrag på 2 500–3 000 tkr.
Att avyttra en tillgång för 1 krona och sedan ge ett bidrag för renovering av samma lokal
i den storleksordning som förslagsställaren föreslår är inte förenligt med gällande
lagstiftning, varför detta inte kan ske.
Beslutsunderlag
Förslag om övertagande av skolbyggnad i Åryd
Beslutet skickas till
Åryds Friskoleförening
Kommunstyrelsen
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Lisbeth Sunesson
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§ 228 Icke behovsprövade insatser till äldre än 65 år 2019/1858
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avbryta tjänsten trädgårdsskötsel och snöröjning till äldre än 65 år i Karlshamns
kommun från och med 2019-10-01
Sammanfattning
1983 startade projektet Fixarlaget för skoltrötta ungdomar som skulle få en
sysselsättning några timmar per dag. Huvuduppgiften var gräsklippning åt pensionärer.
Verksamheten idag riktar sig till alla åldrar och kallas Arbetsmarknadsgruppen.
Arbetsmarknadsgruppen är en verksamhet där människor som hamnat utanför
arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning. Deltagarna rustas för att kunna
komma vidare till tjänster inom kommunen alternativt det privata näringslivet.
Arbetsmarknadsgruppen ska erbjuda en meningsfull sysselsättning för arbetslösa i
samarbete med arbetsförmedlingen, landstinget, nämnden för arbete och välfärd och
försäkringskassan. Detta sker bland annat genom exempelvis gräsklippning, lövräfsning
och snöskottning till pensionärer och sjukpensionärer bosatta i Karlshamns kommun,
enligt beslut i kommunfullmäktige.
Verksamheten finansieras av externa taxor och anordnarbidrag och har sedan år 2009
vuxit från 342 till 562 kunder år 2018. Av 562 kunder har cirka 70 kunder även
hemtjänst. Verksamheten har sysselsatt mellan 20-25 deltagare. Produktionskravet har
dels bidragit till inlåsningseffekter, dels en hög arbetsbelastning hos deltagarna.
Verksamheten har därmed delvis varit kontraproduktivt i att snabbt få ut deltagarna i
arbete och/eller studier.
Det finns i Karlshamn och Blekinge ett antal privata företag som erbjuder samma
tjänster som med hjälp av RUT blir ekonomiskt jämförbara för den enskilda.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AV § 81/2019 Icke behovsprövade insatserna trädgårdsskötsel och
snöröjning till pensionärer äldre än 65 år i Karlshamns kommun
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§ 229 Taxa för arbetsmarknadsenhetens tjänster till föreningar i Karlshamns
kommun 2019/1853
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för arbetsmarknadsenhetens tjänster till föreningar i Karlshamns kommun ska
vara 100 kronor per timme och person exklusive moms
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut 2015-09-22 § 219 Ökat stöd till föreningar med
föreningsservice fick kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten till ökat
föreningssamarbete som samtidigt ger arbete till ungdomar och personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Under utredningsarbetet fick Blekinge idrottsförbund statliga
projektmedel för att utföra tjänster till föreningarna. Projekttiden är nu avslutad och
Blekinge idrottsförbund har vänt sig till kommunen för att tjänsten till föreningarna ska
kunna fortgå. Samtal har förts och kommunen (arbetsmarknadsenheten) kan erbjuda
följande tjänster till föreningar i Karlshamns kommun:


Kritning av planer, klippning av grönytor (ej spelytor) samt enklare jobb. Baserat
på vilken kompetens som finns tillgänglig kan arbetsmarknadsenheten eventuellt
erbjuda andra tjänster.

Blekinge idrottsförbund har debiterat föreningarna 100 kronor per timmer och person
och kommunen har för avsikt att behålla den taxan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AV §80/2019 Utföra tjänster till föreningar i Karlshamns kommun
2019/1853
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§ 230 Förslag till ny säkerhetspolicy för Karlshamns kommun 2019/2749
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till säkerhetspolicy för Karlshamns kommun
Sammanfattning
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson har tagit fram ett förslag till säkerhetspolicy.
Säkerhetspolicyn ska ingå som styrdokument i kommunens författningssamling.
Beslutsunderlag
Förslag till säkerhetspolicy
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§ 231 Föreskrifter för avfallshantering - beslut om utställning 2016/991
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna upprättat förslag till utställningshandling
att ge kommunens miljöstrateg uppdraget att genomföra utställning av nya föreskrifter
för avfallshantering för Karlshamns kommun enligt 15 kap. 42 § Miljöbalken (1998:808).
Sammanfattning
Enligt 15 kap. 41 § i Miljöbalken ska varje kommun ha en antagen renhållningsordning,
vilken består av föreskrifterna för avfallshantering och avfallsplanen.
Föreskrifterna för avfallshantering är ett verktyg för att styra hanteringen av
hushållsavfall, därmed jämförligt avfall och verksamhetsavfall. Föreskrifterna innehåller
bestämmelser, bland annat om hur avfallet ska sorteras, hur hämtning sker samt
ansvarsfördelning. Föreskrifterna utgör ett viktigt styrmedel för att nå målen i
avfallsplanen och ger förutsättningar för att avfallshanteringen ska medverka till en
bättre miljö.
Beslutsunderlag
Remissversion av föreskrifter för avfallshanteringen för Karlshamns kommun (5 bilagor)
Beslutet skickas till
VD VMAB Susanna Strandberg
Insamlingsansvarig VMAB Johan Ekelund
Kommundirektör Daniel Wäppling
Miljöstrateg Jesper Bergman
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§ 232 Yttrande över lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
(ändring efter översyn enligt KF 2019-04-08 § 64) 2019/915
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Sammanfattning
Den 8 april 2019 beslutade kommunfullmäktige om att fastställa de lokala föreskrifterna
för att skydda människors hälsa och miljön, att en ny översyn skulle göras av
föreskrifterna samt att undersöka hur andra kommuner har formulerat sina föreskrifter,
t.ex. Kalmar kommun. Ett yrkande om att ersätta giftorm med reptiler och spindeldjur
avslogs.
Arbetsgruppen med representanter för Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms
kommuner samt Miljöförbundet Blekinge Väst har gjort en översyn av föreskrifterna.
Föreslagna ändringar:
§ 3 pkt 4 giftorm ändras till orm.
§ 4 pkt 2 uppvärmning ändras till temperaturreglering.
I övrigt föreslås inga ändringar i föreskrifterna jämfört med kommunfullmäktiges beslut
2019-04-08 § 64.
Sölvesborgs och Olofströms kommuner har antagit föreskrifterna med ovanstående
ändringar.
Beslutsunderlag
Förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner inkl. kartbilaga A
Yrkanden
Björn Nurhadi (SD) yrkar att lydelsen i § 3 pkt 4 ska vara reptil och inte orm.
Beslutsgång
Ordförande prövar Björn Nurhadis yrkande och finner kommunstyrelsen avslå
detsamma.
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§ 233 Yttrande över vattenförsörjningsplan Sölvesborgs kommun 2019/2377
Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet som sitt eget och översända det till Sölvesborgs Energi och Vatten AB
Sammanfattning
Sölvesborgs Energi och Vatten AB har tagit fram ett förslag till lokal vattenförsörjningsplan med syfte att skydda befintliga och potentiella framtida vattentäktsområden,
reservvattentäkter och viktiga vattenresurser så att tillgång till dricksvatten av god
kvalitet och i tillräcklig mängd säkras.
Vattenförsörjningsplanen ska även användas som ett viktigt planeringsunderlag samt
underlätta i arbetet med att kunna ta långsiktiga beslut för framtida generationer.
Befintliga vattenresurser prioriterades i tre olika nivåer. En handlingsplan togs fram med
konkreta åtgärder som ska bidra till att skydda prioriterade vattenresurser i ett flergenerationsperspektiv. Även vilka som har ansvar för att genomföra handlingsplanen
redovisas.
Sammantaget anser kommunen att förslaget till vattenförsörjningsplan är väl
genomarbetat och relevanta kriterier har använts för att prioritera vattenresurserna.
Vidare anser kommunen att de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen kommer att
förstärka det långsiktiga skyddet av de prioriterade vattenresurserna. Kommunen delar
uppfattningen att en utveckling av det mellankommunala samarbetet inom VA-området
är av stor vikt.
Beslutsunderlag
Miljöstrategens yttrande över vattenförsörjningsplan för Sölvesborgs kommun,
2019-08-07
Remissversion av Sölvesborgs kommuns vattenförsörjningsplan, 2018-05-03
Beslutet skickas till
Sölvesborgs kommun
Sölvesborgs Energi och Vatten AB
Karlshamn Energi och Vatten AB
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§ 234 Yttrande över förslag på Klimat- och energistrategi för Blekinge 2019/1783
Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet som sitt eget och översända det till Länsstyrelsen
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge län har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt
perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet i länet med att förverkliga
regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. En del i
uppdraget handlar om att ta fram en regional klimat- och energistrategi.
Klimat- och energistrategi för Blekinge (strategin) har tagits fram gemensamt av
aktörerna i Klimatsamverkan Blekinge. Förslaget till strategi kommer att antas av
länsstyrelsen under hösten 2019.
Strategin utgår ifrån regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige 2045 och har fyra
fokusområden:
 Minskad energianvändning
 Förnybar energi
 Transporter
 Engagera flera
Länsstyrelsen vill särskilt ha svar på följande frågor:
1. Kan din organisation ställa sig bakom klimat- och energistrategin, helt eller delvis?
Om svaret är ja; på vilket sätt och vilka delar kan er organisation ställa sig bakom?
2. Övriga synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade.
Kommunen kan inte ställa sig bakom strategin i dess nuvarande form. Förhoppningsvis
kan kommunen ställa sig bakom strategin efter att den har reviderats utifrån inkomna
synpunkter. Detta hade främjat klimat- och energiarbetet både lokalt och regionalt.
Beslutsunderlag
Miljöstrategens yttrande över länsstyrelsens förslag på Klimat- och energistrategi för
Blekinge, 2019-08-06.
Remissutgåva av länsstyrelsens förslag på Klimat- och energistrategi för Blekinge
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Kommundirektör Daniel Wäppling
Miljöstrateg Jesper Bergman
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§ 235 Yttrande över Trafikverkets rapport om längre lastbilar på det svenska
vägnätet 2019/2174
Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet som sitt eget och översända det till Infrastrukturdepartementet
Sammanfattning
Trafikverket fick den 30 augusti 2018 i uppdrag av regeringen att analysera om och var
längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet i syfte att öka transporteffektiviteten
och minska godstransporternas klimatpåverkan.
Resultatet från analysen indikerar att cirka 900 mil vägar teoretiskt sett skulle kunna
upplåtas för längre lastbilar, men praktiskt är det ett sammanhängande vägnät på ca
450 mil som kan upplåtas inom en snar framtid. I Blekinge skulle E22 kunna upplåtas
inom ett år, med undantag för sträckan Karlskrona – Norrköping som kräver vissa
åtgärder och som beräknas kunna öppnas för trafik av längre lastbilar till år 2025.
Trafikverkets sammanvägda bedömning av ett införande av längre lastbilar är att det ger
otvetydigt positiva samhällsekonomiska effekter, att det ger positiva effekter på
trafiksäkerhet och på miljön.
Synpunkter
Kommunen ser huvudsakligen positivt på Trafikverkets förslag, bland annat förslaget om
att kommunen, i egenskap av väghållare, ges bemyndigande att meddela föreskrifter för
vilka allmänna vägar som de längre fordonstågen ska få trafikera samt att även
fordonets ägare kan åläggas ett ansvar för att den största längden för ett fordon inte
överskrids.
Ett litet antal anslutningsvägar har enligt rapporten analyserats, men det framgår inte
vilka. Inom Karlshamns kommun finns ett antal större verksamheter där längre lastbilar
skulle kunna vara ett alternativ, bland annat Karlshamns Hamn AB, Karlshamnsverket
(Uniper), Södra Cell Mörrum och AAK Sweden AB. Kommunen är dessutom väghållare
till flera av de anslutningsvägar som kan vara aktuella för längre lastbilar. Kommunen
anser att de utredningar som föreslås är viktiga att påbörja så snart som möjligt, då
åtgärder kan krävas för att anslutningsvägarna ska kunna nyttjas av längre lastbilar.
Berörda kommuner bör beredas möjlighet att vara delaktig i kommande utredningar,
särskilt avseende anslutningsvägarna.
Kommunen menar vidare att ett väsentligt högre axeltryck inte är önskvärt. Ett högre
axeltryck ger ett större slitage, dessutom råder det en viss osäkerhet gällande vissa
vägsträckors bärighet.
Kommunen anser det vara av stor vikt att lämpliga styrmedel för att minimera de
negativa miljöeffekterna av överflyttning och inducerad trafik snarast utreds och att
styrmedel införs när längre lastbilar tillåts.
Beslutsunderlag
Miljöstrategens yttrande över Trafikverkets rapport om längre lastbilar på det svenska
vägnätet, 2019-08-07
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§ 236 Ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam)
2019/2103
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget på ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge
(Finsam)
Sammanfattning
Med anledning av att styrelsen för Samordningsförbundet beslutat om ny mandatperiod
för ledamöterna samt att Landstinget Blekinge 2019 övergått i den nya organisationen
Region Blekinge, behöver den nuvarande förbundsordningen revideras.
Den nya förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemmar i Samordningsförbundet givit sina godkännanden.
Beslutsunderlag
Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge 2019-05-23
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kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-10
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§ 237 Avsiktsförklaring gällande Visit Blekinge AB 2019/2573
Kommunstyrelsens beslut
att anta följande inriktning i en avsiktsförklaring
Region och kommuner tar gemensamt över ägandet av bolaget Visit Blekinge AB, samt
att ägarna via bolaget gemensamt arbeta med platsvarumärket och den övergripande
destinationsutvecklingen. Därutöver finns möjlighet för samtliga ägare att via avtal med
bolaget lägga över hela eller delar av kommuninternt arbete i bolaget utöver det
gemensamma uppdraget som bolaget ges

Sammanfattning
Visit Blekinge är ett privat aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning ägt av en
ideell förening. Bolaget bildades 2014 som ett led i arbetet med att utveckla
besöksnäringen i Blekinge. Strategi för besöksnäringen i Blekinge beslutades året
innan. Bolaget ägs av en förening där näringen och kommunerna utser representanter.
Föreningen utser styrelseledamöter och suppleanter samt lämnar direktiv till bolaget.
Vid bildandet av bolaget var inriktningen att bolaget både skulle arbeta med
marknadsföring och destinationsutveckling och då gjordes bedömningen att bolaget
skulle kunna drivas med bl.a. de medel som näringen genererade via försäljning och
bokning och att den offentliga delen av finansieringen skulle fasas ut.
Bolagets uppdrag har förändrats och Visit Blekinge arbetar idag med marknadsföring
och platsvarumärket men är en av flera aktörer. Platsvarumärket är en sammanhållen
bild som ska ligga som grund för all kommunikation.
Destinationsutveckling är en del av Visits uppdrag men också en del av regionens
uppdrag. Även regionen och kommunerna arbetar mer eller mindre med
destinationsutveckling både som en del i varumärkesbyggandet och som en
näringslivsfrämjande åtgärd.
Det regionala Samverkansrådet, som består av samtliga kommuners
kommunstyrelseordförande och kommunchefer samt regionråd, regiondirektör och
regional utvecklingsdirektör, har diskuterat hur man ska gå vidare med Visit Blekinge
utifrån regionala och kommunala behov nu och i framtiden. Samverkansrådet har utifrån
diskussionen tagit fram ett förslag på inriktning för Visit Blekinge AB som sammanfattas i
den avsiktsförklaring som anges under rubriken ”Förslag till beslut”. Avsiktsförklaring har
kommunicerats med styrelsen för Visit Blekinge AB, styrelsen i föreningen som äger
bolaget och i en referensgrupp. Samtliga har varit positiva till förslaget. Om kommuner
och region ställer sig bakom avsiktsförklaringen kommer ett konkret förslag tas fram
under senhösten 2019.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring Visit Blekinge 2019
Beslutet skickas till
Visit Blekinge AB

Karlshamns
kommun

Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Region Blekinge

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-10
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§ 238 Samarbetsavtal avseende Sydostleden 2018/3813
Kommunstyrelsens beslut
att ingå samarbetsavtal för Sydostleden för perioden 2020-2025
att medfinansiering om 50 000 kr sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag för
landsbygds- och skärgårdutveckling
Sammanfattning
Den nästan 30 mil långa nationella cykelleden Sydostleden invigdes sommaren 2016.
Sträckningen går från Växjö till Simrishamn, där den länkas ihop med den nyligen
invigda Sydkustleden mellan Simrishamn och Helsingborg. Från Helsingborg kan man
sedan cykla vidare på Kattegattleden, vilket gör att ca 90 mil cykelled från Växjö till
Göteborg nu finns tillgänglig.
Sydostleden går igenom kommunerna Växjö, Tingsryd, Olofström, Karlshamn,
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Tomelilla och Simrishamn. I Karlshamns kommun
mäter ledens sträckning 36 kilometer och går på banvallen från smålandsgränsen till
Asarum och vidare mot Sölvesborg via Mörrum på befintlig cykelväg.
Region Skåne, som sedan 2016 är huvudman för Sydostleden, har tagit fram ett
avtalsförslag med tillhörande budget och reviderad fördelningsnyckel för perioden 20202025. Syftet med avtalet är att reglera roll- och ansvarsfördelningen samt åtagande
mellan samarbetsparterna kring framtida samverkan, utveckling och finansiering av de
nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden.
Beslutsunderlag
Avtalsförslag med budget och fördelningsnyckel Sydostleden-Sydkustleden 2020
Sydostleden-Sydkustleden Budget 2020
Sydostleden-Sydkustleden Fördelningsnyckel 2020 Kommuner
Sydostleden-Sydkustleden - Fördelningsnyckel 2020 Regioner
Samarbetsavtal 2020 - 2025 Sydostleden-Sydkustleden__11juli2019
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén-Johansson
Gatuingenjör Ola Karlsson
Trafikhandläggare Per Olsson
Turistchef Lena Axelsson
Ekonomichef Mats Sellfrid
Fritidschef Thomas Nilsson
Fritidskonsulent Sara Widesjö
Markförvaltare Mikael Henrysson
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerberg
Turistchef Lena Axelsson
Controller Susanne Andersen
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Olofströms kommun
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kommun

Sölvesborgs kommun
Region Blekinge
Region Skåne
Region Kronoberg

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-10
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§ 239 Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för
Blekinges leder utmed land och vatten i Blekinge 2019/1837
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna samverkansavtalets förslag om att Region Blekinge blir huvudman för
Blekinges leder utmed land och vatten i Blekinge
att godkänna samverkansavtalets förslag om att den årliga kostnaden för Karlshamns
kommun på 86 000 kr belastar kommunstyrelsens anslag för landsbygds- och
skärgårdsutveckling
Sammanfattning
Under de senaste åren har det genom ett par projekt anlagts olika leder både på land
och i vatten. I Blekinge är Arkipelagrutten och Attractive Hardwoods två projekt som
kommer att avslutas hösten 2019. När projekten avslutas lämnas ett antal regionala
leder utan huvudman.
Erfarenheten av skötseln för ”Blekingeleden” har visat att avsaknaden av en huvudman
ledde till att samordningen mellan länets kommuner, länsstyrelse, landsting och region
uteblivit. Leden har därför varken underhållits eller utvecklats under lång tid.
Brukligt är att huvudmannen har det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar
för skötsel, utveckling och samverkan mellan de berörda myndigheter och
organisationer som delar ansvaret för lederna som går igenom eller ansluter till länet.
Med anledning av detta ser fritidsenheten positivt på avtalsförslaget och anser vidare att
ett huvudmannaskap är nödvändigt för de större ledernas fortlevnad i länet.
Fritidsenheten anser också att Region Blekinge är en lämplig huvudman.
I avtalsförslaget framgår att den årliga kostnaden blir 740 000 kr och att Karlshamns
kommun ska bistå med 86 000 kr årligen under avtalstiden. Då fritidsenheten inte har
denna budget föreslår fritidsenheten att kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag
för landsbygds- och skärgårdsutveckling.
I avtalsförslaget föreslås att huvudmannen ska ha en styrgrupp till sin hjälp. I Blekinge
län finns en arbetsgrupp kopplad till det rörliga friluftslivet bestående av representanter
från var kommun och länsstyrelsen som sammankallande. Fritidsenheten ser gärna att
Region Blekinge använder denna arbetsgrupp som styrgrupp och kompletterar med
eventuell kompetens istället för att skapa en ny grupp bestående av samma
tjänstepersoner.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TFN § 132/2019 Samverkansavtal avseende organisation och
huvudmannaskap för Blekinges leder utmed land och vatten i Blekinge
Avtal Huvudmannaskap för Blekinges leder - 20190418
Beslutet skickas till
Karlskrona kommun

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-10

Ronneby kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Region Blekinge
Ekonomikontoret
Ekonomichef Mats Sellfrid
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fritidschef Thomas Nilsson
Fritidskonsulent Sara Widesjö
Markförvaltare Mikael Henrysson
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerberg
Turistchef Lena Axelsson
Controller Susanne Andersen
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§ 240 SMS-livräddare i Blekinge 2019/1977
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna Region Blekinges förslag till SMS-livräddare i Blekinge
att Karlshamns kommuns andel av den årliga kostnaden på 78 000 kr belastar
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 2019 och kommunstyrelsens
internbudget fr.o.m. 2020
Sammanfattning
Region Blekinge har överlämnat ett förslag till SMS-livräddare i Blekinge. Förslaget
innebär att Region Blekinge i samverkan med länets kommuner etablerar ett samarbete
och ansluter sig till konceptet SMS-livräddare.
Beslutsunderlag
Region Blekinges förslag till beslut om SMS-livräddare i Blekinge
Beslutet skickas till
Region Blekinge
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Susanne Andersen
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kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-10
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§ 241 Förslag om att teckna vänortsavtal med Rietavas i Litauen 2018/3426
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att teckna vänortsavtal med Rietavas kommun
Sammanfattning
Vänortsavtalet med Rietavas kommun i Litauen syftar till att främja samförstånd och
vänskap mellan det litauiska och svenska folket. Vänortsavatalet ska också främja
utvecklingen av såväl Karlshamns kommun som Rietavas kommun liksom bolag,
organisationer och näringsliv i dessa båda kommuner.
Samarbetet ska vara kopplat till FN:s 17 globala mål för att uppnå social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet.
Fokusområden för samarbetet är följande;


att gemensamt driva forsknings- och utvecklingsprojekt



att främja företagsutveckling och tillväxt



att initiera internationella utbildningsinsatser utifrån näringslivets behov



att utbyta erfarenheter och hitta modeller kring kommunal styrning och demokratisk
utveckling.

Samarbetet ska skapa ett mervärde för invånare och näringsliv i Karlshamns och
Rietavas kommuner och bidra till att skapa bärkraft, konkurrenskraft och hållbar
utveckling.
Båda parter förbinder sig att värna om de goda relationerna mellan kommunernas organ
samt till att stötta det praktiska genomförandet av aktiviteter under detta avtal.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-10
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§ 242 Bidrag till samlingslokaler 2019/1161
Kommunstyrelsens beslut
att fördela stöd till samlingslokaler i enlighet med förslaget på totalt 600 tkr
att finansiering sker genom 2019 års anslag för bidrag till samlingslokaler
På grund av jäv deltar inte Marco Gustavsson (C), Annika Westerlund (S) och Tommy
Larsson (V) i ärendets handläggning.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar årligen om stöd till samlingslokaler. Kriteriet för att beviljas
stöd är att samlingslokalen även kan hyras av andra än föreningens egna medlemmar
samt att lokalerna exponeras på kommunens hemsida. Föreningarna ansöker om stöd
till samlingslokalen för att kunna underhålla lokalen.
Föreningarna bilägger verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt
verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret som underlag för bedömningen av
förslag till stödet.
Årets anslag är 1 100 tkr. Av detta fördelades 200 tkr till Karlshamns
Folketshusföreningens i samband med deras bidragsansökan till Boverket
(ordförandebeslut kommunstyrelsen 2018-11-21).
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, 2019-08-14
Sammanställning över ansökta och fördelade bidrag 2019
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Ericsson (L) yrkar att anslaget till folkets hus i Mörrum
minskar med 200 tkr så att den totala summan blir 600 tkr.
Marie yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Magnus yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner
kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Controller Susanne Andersen
Redovisningschef Ulrika Häggvall Lundberg
Ekonomichef Mats Sellfrid
Sökande föreningar
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Kommunstyrelsen
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§ 243 Ansökan om bidrag till hjärtstartare i Elisberg och Hällaryds
samhällsförening 2018/4070
Kommunstyrelsens beslut
att bevilja Hällaryds samhällsförening ansökan om 50 procents bidrag för inköp av en
hjärtstartare på 23 790 kronor
att kostnaden på 11 895 kronor belastar kommunstyrelsens anslag för verksamhet inom
krissamordning
att kommundirektören får i uppdrag att utforma riktlinjer för bidrag till hjärtstartare inom
ramen för internbudget.
Sammanfattning
Hällaryds samhällsförening ansökte 2018-11-21 om bidrag för en hjärtstartare som ska
placeras centralt i Elisberg. Utifrån föreningens ansökan gjordes bedömningen att den
tänkta placeringen av hjärtstartaren inte uppfyllde kriterierna i kommunens riktlinjer.
Hjärtstartaren ansågs inte vara lättillgänglig då platsen för den tänkta placeringen inte
kunde anses som en välbesökt plats. Kommunstyrelsen avslog därför ansökan.
Hällaryds samhällsförening inkom 2019-04-08 med en kompletterande skrivelse i
ärendet. I denna anförs att föreningen anser att de uppfyller kriterierna i kommunens
riktlinjer. Elisberg är ett förhållandevis stort bostadsområde utanför Hällaryd med
välbesökt centralt belägen lekplats med angränsande plan för fotboll eller annan
spontan idrott. Då tiden är knapp för att rädda liv anser man att en hjärtstartare behövs
centralt i området. Hjärtstartaren är tänkt att placeras centralt i Elisberg, väl synlig och
åtkomlig för allmänheten.
En styrelseledamot i Hällaryds samhällsförening kommer vara den som ansvarar för
utrustningen vad gäller service, funktion m.m. Techmedico kommer att hålla
demonstration om hjärtstartaren för de boende i området. Dessutom är flertalet av
invånarna i området är utbildade i D-HLR och de som inte har utbildning kommer att
erbjudas det. Vidare kommer ansvarig styrelseledamot i Hällaryds samhällsförening att
tillse att hjärtstartaren ansluts till och hållas uppdaterad i hjärtstartarregistret.
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 och kompletterande skrivelse görs bedömningen att den
tänkta placeringen av hjärtstartaren uppfyller kriterierna i kommunens riktlinjer.
Hjärtstartaren kan anses vara lättillgänglig då platsen för den tänkta placeringen kan
anses som en välbesökt plats.
Beslutsunderlag
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Ansökan om bidrag till hjärtstartare i Elisberg, Hällaryd
Komplettering till ansökan
Yrkanden
Marie Sällström (S) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att utforma riktlinjer för
bidrag till hjärtstartare inom ramen för internbudget.
Beslutsgång
Ordförande prövar yrkandet och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.
Beslutet skickas till
Hällaryds samhällsförening
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Susanne Andersen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-10
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§ 244 Uppföljning av motion om inrättande av whistleblowerfunktion i Karlshamns
kommun 2019/1937
Kommunstyrelsens beslut
att visselblåsarfunktion inrättas
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-01 att bifalla intentionerna i en motion om att
inrätta en visselblåsarfunktion och att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja arbetet
med att utarbeta interna rutiner eller vidta andra åtgärder som underlättar för
visselblåsare att slå larm.
Syftet med visselblåsarfunktionen är att säkerställa att allvarliga oegentligheter som inte
kommer fram i de normala rutinerna ska kunna anmälas till någon utomstående där
även medarbetares anonymitet kan garanteras.
Motionen har varit utsänd till samtliga kommunala bolag, som ställt sig positiva till
förslaget.
Företagshälsovården har stor erfarenhet av att hantera frågor med sekretess. Företagshälsovården är känd för samtliga medarbetare. Funktionen kan införas inom nuvarande
upphandling. Det ska vara enkelt för anställda att komma i kontakt för att kunna
förmedla sina uppgifter. Vid kontakt med Avonova, gärna genom ett telefonsamtal,
anges att det gäller visselblåsarfunktionen, att man är anställd i Karlshamns kommun
eller vilket bolag man är anställd i samt sina kontaktuppgifter. Därefter kommer någon
av beteendevetarna att kontakta personen inom tre arbetsdagar.
Genom att det är beteendevetarfunktionen som man får kontakt med finns även
möjlighet till stöd om detta skulle behövas.
Personalchefen tar emot uppgifterna och gör sen sin bedömning hur utredningen ska
fortsätta. Personalchefen har en stor vana att hantera denna typ av utredningsfrågor.
Om det gäller något av bolagen kontaktas i första hand bolagets VD.
Beslutsunderlag
Personalchef Jonas Jönssons tjänsteskrivelse 2019-05-20
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
Kommundirektör Daniel Wäppling
Personalchef Jonas Jönsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Förvaltningschef Thomas Svensson
Förvaltningschef Tomas Ringberg
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§ 245 Förslagslåda för medarbetare 2019/1936
Kommunstyrelsens beslut
att inrätta en digital förslagslåda för medarbetare
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer.
Sammanfattning
En förslagslådas syfte är att tillvarata medarbetares idéer till förbättringar och ge dem
möjlighet att påverka samtidigt som det skapar nytänkande. En digital förslagslåda
skulle kunna finnas på intranätet där medarbetare kan fylla i ett formulär för att lämna
förslag. Där skulle också kunna finnas möjlighet för medarbetare att se och söka bland
de förslag som lämnats in, detta för att kunna se om förslaget redan finns eller för att få
inspiration.
Personalchef Jonas Jönsson har efter utredning av ärendet gjort bedömningen att
ansträngningen och kostnaden för att införa förslagslåda inte uppväger den eventuella
positiva signal detta ger i organisationen. Bedömningen utgår dels från att det saknas
positiva erfarenheter av förslagslåda i andra kommuner, dels att kommunen i samband
med införandet av kraftkartan skapar ett systematiskt sätt att ta tillvara på
medarbetarnas förslag till förbättringar.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-28 § 151, i vilken
det beslutades att ärendet skulle gå vidare till kommunstyrelsen med förslag om att
inrätta en förslagslåda för medarbetare och att ge kommundirektören i uppdrag att ta
fram förslag på riktlinjer.
Beslutsunderlag
Personalchef Jonas Jönssons tjänsteskrivelse 2019-05-20
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
Kommundirektör Daniel Wäppling
Personalchef Jonas Jönsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Förvaltningschef Thomas Svensson
Förvaltningschef Tomas Ringberg

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-10
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§ 246 Handlingar för kännedom september 2019 2019/437
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 29 maj – 4 september 2019
redovisas:
Ärendenr

§

Datum

Ärendebeskrivning

2016/1425

31/19

2019-06-04

Uppsägning av trafikeringsavtal med Green Cargo
AB

2016/1425

32/19

2019-06-04

Uppsägning av trafikeringsavtal med Tågfrakt AB

2016/1425

33/19

2019-06-04

Information om Karlshamns kommuns industrispår
Karlshamn västra

2018/2141

34/19

2019-06-03

SV § 27/2019 VD-rapport Stadsvapnet maj

2019/1729

35/19

2019-05-29

ON § 82/2019 Förslag på förändring av verksamhet
inför budget 2020, plan 2021-2022

2018/3154

36/19

2019-06-13

Protokollsutdrag BN § 133/2019 Detaljplan för del av
Stilleryd 2;49, beslut om att starta planarbete

2018/516

37/19

2019-06-14

Stadsvapnets svar på lekmannarevisorns
granskningsrapport 2018-04-23

2019/90

42/19

2019-06-10

Meddelande från SKL om förbundsavgift 2020

2019/2253

43/19

2019-06-19

2019/2257

44/19

2019-06-20

2019/2258

45/19

2019-06-20

2019/90

46/19

2019-06-25

Uppföljning av besparing budgetåret 2019 tertial 1 –
GN
Uppföljning av besparing budgetåret 2019 tertial 1–
BUS
Uppföljning av besparing budgetåret 2019 tertial 1 –
AV
Överenskommelse om Samverkan för stärkt
investeringsfrämjande

2017/2821

48/19

2019-07-04

SV § 44/2019 Revidering av rutin för dotterbolagens rapportering till Stadsvapnet

2019/2140

49/19

2019-07-04

SV § 43/2019 Arbetsordning för Stadsvapnet 20192023

2018/3218

50/19

2019-07-03

BN § 143/2019 Detaljplan för del av Mörrum 73:1 –
beslut att starta planarbete

2019/90

51/19

2019-08-14

Yttrande från Länsstyrelsen Blekinge om nya
möjligheter för torsktrålare

2018/2892

52/19

2019-08-26

Budgetförutsättningar för åren 2019-2022, SKL

2019/2218

53/19

2019-08-26

Protokollsutdrag AV § 113/2019 Upphävande av
socialnämndens beslut 2016 avseende lokaler för
individ- och familjeomsorgens verksamhet

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-10

Karlshamns
kommun

2018/4177

54/19

2019-08-27

2018/360

55/19

2019-08-29
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Protokollsutdrag ON § 110/2019 Svar på remiss
angående granskning av kommunens
fordonshantering
Tillstånd enligt miljöbalken till
träimpregneringsverksamhet

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-10

Sida 58(59)

§ 247 Redovisning av delegationsbeslut september 2019 2019/434
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen
4 juni 2019, § 176. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga
kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 29 maj – 4 september 2019
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-10

§ 248 Beslutsuppföljning 2019/690
Kommunstyrelsens beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Beslutsuppföljningen innehåller 6 ärenden för uppföljning.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning KS september

Sida 59(59)

