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Kenneth Jensen, förbundschef Räddningstjänsten Västra Blekinge § 259
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§ 254 Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
att utse Bodil Frigren Ericsson (L) att justera protokollet.
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§ 255 Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
att punkten ”Information från kommundirektören” utgår samt att ”Delårsrapport för
Stadsvapnet 2018” behandlas i samband med ”Kommunens delårsrapport augusti
2019”.
att därmed fastställa dagordningen.
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§ 256 Information om arbetsmiljöansvar från Arbetsmiljöverket
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Malin Cato och Ann-Helen Johansson från Arbetsmiljöverket informerar om
arbetsmiljöansvar i kommuner.
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§ 257 Kommunstyrelsens resultatrapport augusti 2019 2019/347
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa kommunstyrelsens resultatrapport per 2019-08-31.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat resultatrapporter per
2019-08-31 som sammanställts till resultatrapport för kommunstyrelsen.
I resultatrapporten redovisas bedömning av KS bidrag till kommunfullmäktiges
inriktningsmål samt ekonomisk uppföljning av drift och investeringar för perioden med
prognos för helår samt kortfattad ekonomisk analys.
Den ekonomiska uppföljningen visar på ett beräknat överskott på 3,8 mnkr på helår. För
KS investeringar beräknas ett överskott på 56,8 mnkr på helår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetscontroller Anette Ericsson, daterad 2019-09-11
Kommunstyrelsens resultatrapport 2019-08-31
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Chefer KLF
Förvaltningschef SHBF Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschefer SHBF
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Controller Susanne Andersen
Controller Lisa Sunesson
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§ 258 Kommunens delårsrapport augusti 2019 2019/1169
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa delårsrapport per augusti 2019
att BUS-nämnden tillförs 16 mnkr
att Gymnasienämnden tillförs 9,5 mnkr
att finansiering sker dels genom att budgeterat resultat sänks med 7,687 mnkr, dels att
finansförvaltningens budget höjs med 8,5 mnkr samt att resterande 9,313 mnkr
budgeteras som ett uttag ur resultatutjämningsreserven 2019
att ta nämnders och bolags resultatrapporter för januari – augusti 2019 till protokollet.
Sammanfattning
Prognos helårsresultat 2019
Driftredovisning, mnkr

Budget

Prognos

Prognos
avvikelse

Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse
BUS nämnd

-2
-3
-1
-1
-174
-609

-2
-3
-1
-1
-170
-629

0
1
0
0
4
-19

Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd

-160
-26
-82
0
-7
-458
-375

-171
-26
-82
0
-5
-457
-377

-11
0
0
0
1
1
-2

-1 899

-1 924

-25

1 907

1 915

8

8

-9

-17

Nämnder

Summa nämnder
Summa finansförvaltning
TOTALT

Efter 2018 års stora negativa resultat har 2019 präglats av ett ökat fokus på
ekonomistyrning och arbetet har, på alla håll, intensifierats med kontinuerliga
uppföljningar av framförallt ekonomiska resultat. Ganska tidigt på året framgick
svårigheten att redan innevarande år nå en ekonomi i balans. För att undvika kortsiktiga
beslut som riskerar att få långsiktiga negativa konsekvenser har de nämnder med stora
ekonomiska obalanser uppmanats inkomma med långsiktiga planer för hur detta ska
uppnås samtidigt som SKL:s skatteunderlagsprognoser öppnat upp för möjligheten att
göra uttag ur resultatutjämningsreserven.
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Nämnden för arbete och välfärd presenterade redan i samband med årets första
tertialrapport sin långsiktiga plan vilket innebar att kommunfullmäktige vid sitt
sammanträde 2019-06-17 tillförde nämnden 23 mnkr motsvarande 85 % av det då
prognosticerade negativa resultatet.
Då nu BUS-nämnden samt Gymnasienämnden presenterat motsvarande rapporter
förslås att kommunfullmäktige tillskjuter medel till dessa nämnder som man gjorde till
nämnden för arbete och välfärd, d v s 85 % av prognosticerat negativt resultat.
Då finansförvaltningen prognosticerar ett bättre resultat med 8,5 mnkr förslås en
ombudgetering med motsvarande belopp. Resterande del, för att klara tillskotten till
BUS-nämnden respektive Gymnasienämnden, föreslås finansieras med ett uttag ur
resultatutjämningsreserven, som vid årets ingång uppgick till 125,6 mnkr.
Slutligen kan konstateras att ett omfattande arbete gjorts och görs för att nå en ekonomi
i balans och glädjande nog visar denna rapport på att arbetet gett resultat.
Kommunens utmaningar handlar om, förutom den ekonomiska situationen, den
demografiska utvecklingen och kommande kompetensförsörjning.
Uppföljning av resultat visar på en måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål
som ligger på en bra nivå men där det finns ytterligare möjligheter till utveckling och
förbättring. Det fortsatta arbetet behöver bygga på god planering och långsiktiga
insatser som grundar sig i analys och omvärldsbevakning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Mats Sellfrid, daterad 2019-10-02
Karlshamns kommun delårsrapport 2019-08-31
Nämnders och bolags resultatrapporter för januari-augusti 2019
Protokollsutdrag nämnden för barn, ungdom och skola § 105/2019 och reviderad plan
för ekonomi i balans 2019-2022
Presidiebeslut för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och reviderad plan för
ekonomi i balans 2019-2022
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§ 259 Räddningstjänsten Västra Blekinge delårsbokslut januari-juli 2019 2019/2998
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppmana Räddningstjänsten Västra Blekinge att vidta åtgärder för att komma i
ekonomisk balans och att återrapportera i oktober
att därmed godkänna delårsrapporten.
Sammanfattning
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2019.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2019-07-31
Utlåtande 2019-07-31
Revisionsrapport 2019-07-31
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) med instämmande av Magnus Gärdebring (M) yrkar att
Räddningstjänsten Västra Blekinge ska uppmanas att vidta åtgärder för att komma i
ekonomisk balans och återrapportering sker i oktober.
Beslutsgång
Ordförande prövar yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta enligt detsamma.
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§ 260 Miljöförbundet Blekinge Väst delårsbokslut januari - juni 2019 2019/2998
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten.
Sammanfattning
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemskommuner revisionsrapport
gällande delårsbokslut för perioden januari-juni 2019.
Beslutsunderlag
Beslut avseende delårsbokslut jan-juni 2019 med tillhörande bokslutsprognos
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Ekonomichef Mats Sellfrid
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§ 262 Investeringsplan för utbyte av belysningsarmatur på kommunala vägar
2019/1567
Kommunstyrelsens beslut
att upphäva att-sats två som beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-09-10 § 211 gällande framtagande av kostnadskalkyl för att byta befintliga
armaturer på gatubelysningsnätet till LED-armaturer under en kortare tidsperiod än fyra
år.
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-10 § 211 beslutades det att samtlig
befintlig armaturer på gatubelysningsnätet skulle bytas ut till LED-armaturer och att det
för detta ändamål skulle avsättas 6 250 tkr per år i investeringsplanen under perioden
2020-2023 (totalt 25 mnkr). En andra beslutssats handlade om att ta fram en
kostnadskalkyl för att byta befintliga armaturer på gatubelysningsnätet till LED-armaturer
under en kortare tidsperiod än fyra år. Den andra att-satsen ska upphävas.
Karlshamn Energi har tagit fram en kalkyl gällande investeringskostnader samt energioch 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 mnkr
och föreslås göras 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
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Ola Karlsson, daterad 2019-10-08
Protokollsutdrag KS § 211/2019 Investeringsplan för utbyte av gamla belysningsarmatur
till LED-armaturer på kommunens vägar
Protokollsutdrag TFN § 128/2019 Investeringsplan för utbyte gamla belysningsarmaturer
till LED-armaturer på kommunens vägar
Investeringskalkyl LED_190604 Version 3
Beslutet skickas till
Gatuingenjör Ola Karlsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén-Johansson
Ekonomichef Mats Sellfrid
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§ 263 Riktlinjer för dataskydd 2019/2839
Kommunstyrelsens beslut
att anta Riktlinjer för dataskydd.
Sammanfattning
Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) (GDPR)
för behandling av personuppgifter. I dataskyddsförordningen ställs krav på att den
personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandling av personuppgifter sker i
enlighet med förordningen. För det ändamålet är det viktigt att policyer, riktlinjer och
rutiner finns.
Förslag till Riktlinjer för dataskydd enligt beslutsunderlag.
Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera befintlig dataskyddspolicy och ge en
beskrivning av hur personuppgifter ska behandlas i Karlshamns kommun. Riktlinjerna
ska även tydliggöra ansvarsförhållandena avseende behandling av personuppgifter i
Karlshamns kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från vik. kommunjurist Alice Risenfors, daterad 2019-08-30
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar
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§ 264 Risk- och sårbarhetsanalys 2019/3249
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna rapporten och i och med det besluta att de olika verksamheterna ska
arbeta i enlighet med målsättningarna i avsnitt 8 – ”Behov av åtgärder med anledning av
risk- och sårbarhetsanalysens resultat”.
Sammanfattning
Karlshamn måste fungera även vid störningar och kriser. Skydd av samhällsviktig
verksamhet handlar om att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta
sig från allvarliga störningar hos de verksamheter som är av betydelse för befolkningens
liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt samhällets grundläggande demokratiska
värden. Sammanfattningsvis syftar rapporten till att stärka Karlshamns förmåga att
motstå och hantera allvarliga samhällsstörningar genom att:
• ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,
• utgöra underlag för framtagande av verksamhetsspecifika planer,
• ligga till grund för framtida utbildningar och övningar och
• bidra till att ge en allmän riskbild av Karlshamn och hur olika kommunala verksamheter
kan påverkas vid olika händelser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från säkerhetschef Mats Hadartz, daterad 2019-10-07
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-10-07
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Kommunledningsgruppen
VD för kommunala bolag
Räddningstjänsten
Kommunikation
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§ 265 Medfinansiering av Blekinge Arkipelag 2019/3062
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna medfinansiering om 25 procent till Blekinge Arkipelag (BBA) för personaloch lönebikostnader på 1,5 mnkr perioden 2020-2021
att finansiering om 375 tkr sker genom anslaget för landsbygdsutveckling.
Sammanfattning
Biosfärområde Blekinge Arkipelag bildades officiellt den 30 juni, då biosfärområdet
utsågs av UNESCO. Den ideella föreningen med samma namn, ska ansvara för arbetet
inom biosfärområdet, och säkerställa att området blir ett modellområde för hållbar
samhällsutveckling.
Efter 10 år ska verksamheten i biosfärområdet utvärderas av UNESCO. Utvärdering ska
vara klar senhösten 2021 och ligga till grund för Unescos ställningstagande om att
Blekinge Arkipelag fortsatt ska vara ett biosfärsområde under den kommande 10årsperioden.
Projektet Arkipelagrutten avslutas hösten 2019 och ARK56 har etablerats. I den
skötselplan för leder som utarbetats regionalt och beslutats av regionen och länets
kommuner kommer BBA att ha en roll. BBA kommer att ha ett övergripande ansvar för
varumärket ARK56 (logotyp ”ARK56” och Facebooksida) och ansvar att utveckla
konceptet ARK56, hållbarhetsaspekt och produkter som är knutna till ARK56 samt driva
företagsnätverket för ett hållbart entreprenörskap.
Styrelsen för Blekinge Arkipelag äskar med anledning av 10-års utvärdering av Blekinge
Arkipelag och åtaganden avseende ARK56 bidrag från huvudmännen Karlshamn,
Ronneby och Karlskrona kommun. Av Karlshamns kommun äskas 25 procent av
beräknad kostnad för personal och lönebikostnader på 1,5 mnkr för perioden 20202021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Daniel Wäppling, daterad 2019-09-19
Framställan om resurser till Blekinge Arkipelag september 2019
Beslutet skickas till
Blekinge Arkipelag
Ronneby kommun
Karlskrona kommun
Kommundirektör Daniel Wäppling
Controller Susanne Andersen
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§ 266 Driftbidrag 2020 för Stiftelsen Skottsbergska gården i Karlshamns
bevarande 2019/3029
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna ett driftbidrag om 250 tkr till Stiftelsen Skottsbergska gården i Karlshamns
bevarande
att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande år 2020.
Sammanfattning
Stiftelsen Skottsbergska gården i Karlshamns bevarande har 2019-09-16 inkommit med
ansökan om 250 tkr i driftbidrag för 2020.
Skottsbergska gården anses vara en del av landets bäst bevarade handelsgårdar från
1700-talet och förklarades som byggnadsminne 1964.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-16
Ansökan om driftbidrag, daterad 2019-09-16
Beslutet skickas till
Stiftelsen Skottsbergska gården i Karlshamns bevarande
Controller Susanne Andersen
Fastighetschef Magnus Persson
Kulturnämnden
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§ 267 Avsluta medfinansiering av Gilla Karlshamn 2019/3222
Kommunstyrelsens beslut
att avsluta medfinansieringen av Gilla Karlshamn.
Sammanfattning
Kommunen ingår som en part i Gilla Karlshamn, där de övriga parterna är sparbanken
och näringslivet. De medverkande parterna har sedan 2013 årligen bidragit med
finansiering som uppgått till 250 tkr vardera under perioden 2013-2018. Kommunen
bidrog med 100 tkr 2019 (beslutat i kommunstyrelsen 2013-06-18 § 154, 2014-10-21 §
212, 2015-12-15 § 300, 2018-03-06 § 50 och 2019-03-26 § 108).
Syftet med projektet är att skapa en positiv grundsyn på Karlshamn och få alla som bor,
lever och verkar i Karlshamn att bli hängivna Karlshamns ambassadörer för sin
kommun. Den långsiktiga visionen är att Karlshamn ska ha ”Sveriges bästa livsklimat”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Miki Tomita Larsson, daterad 2019-10-02
Beslutet skickas till
Gilla Karlshamn
Näringslivschef Mathias Wijk
Ekonom Susanne Andersen
Kommunikationschef Annette Sandberg
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§ 268 Fyllnadsval av ledamot i stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder
2019/436
Kommunstyrelsens beslut
att entlediga Sara Månsson Möllergren (MP) från uppdraget som ledamot i stiftelsen för
Oscar Lundgrens Väggafonder
att till ny ledamot i stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder välja Ingrid Ågård (MP)
för tiden t o m 2022 års utgång.
Sammanfattning
Sara Månsson Möllergren har i skrivelse meddelat att hon avsäger sig sitt uppdrag som
ledamot i Oscar Lundgrens Väggafonder.
Beslutet skickas till
Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder
Vald ledamot
Matrikeln
Lönekontoret
Anna Persson
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§ 269 Sammanträdestider 2020 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
2019/3274
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder på tisdagar normalt klockan
13:30.
Förslag på sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2020
föreligger enligt följande:
Våren 2020
Kommunstyrelsen
4 februari
10 mars (heldag)
14 april

Kommunstyrelsens arbetsutskott
21 januari
28 januari (personalfrågor)
25 februari
3 mars (personalfrågor)
31 mars
7 april (personalfrågor)
19 maj
26 maj (personalfrågor)

2 juni (heldag)
9 juni (personalfrågor)
Hösten 2020
Kommunstyrelsen
15 september
20 oktober (heldag)
24 november
15 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott
1 september
8 september (personalfrågor)
6 oktober
13 oktober (personalfrågor)
10 november
17 november (personalfrågor)
1 december
8 december (personalfrågor)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Miki Tomita Larsson, daterad 2019-10-08
Yrkanden
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att kommunstyrelsen inleder sitt sammanträde
klockan 15:00.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-10-15

Sida 20(22)

Per-Ola Mattsson (S) yrkar att sammanträdestiden för kommunstyrelsen bibehålls så att
sammanträdet inleds klockan13:30.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet
med Per-Ola Mattssons yrkande.
Reservationer
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Hemsidan
Anslagstavlan
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Helägda kommunala bolag

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-10-15

Karlshamns
kommun

Sida 21(22)

§ 270 Handlingar för kännedom oktober 2019 2019/437
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 5 september – 7 oktober 2019
redovisas.
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2019/2335

56/19

2014/2183

57/19

2019/2990
2019/2990
2019/2990
2019/2990
2019/3045

58/19
59/19
60/19
61/19
62/19

2019/3124

63/19

2019-09-05 M 4091-19 MMD avslår yrkandet om interimistiskt förbud, trädfällning i samband med byggnation av återvinningscentral
2019-09-09 Beslut från Energimarknadsinspektionen
2017-101611 – att avslå ansökan om nätkoncession
2019-09-11 Konstituerande möte KKEF 2019-06-26
2019-09-11 Föreningsstämma KKEF 2019-06-26
2019-09-11 Protokoll styrelsemöte KKEF 2019-06-26
2019-09-11 Protokoll styrelsemöte KKEF 2019-09-10
2019-09-17 Öppet brev ang samarbete mellan förvaltning
och politisk ledning inom utbildningsförvaltningen
2019-09-25 Beslut om förlängning av regional kulturplan
för Blekinge 2018-2020 – att gälla till och med
år 2021

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-10-15

Sida 22(22)

§ 271 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2019 2019/434
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 4
juni 2019, § 198. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 5 september – 7 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut

