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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30—16:30, ajournering 15:00-15:15 

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

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Sofie Ekenberg (C) §§ 272-274 

 Christel Friskopp (S) 
Björn Tenland Nurhadi (SD) 

 

Närvarande 
ersättare 

Sofie Ekenberg (C) §§ 275-307 
Jan Bremberg (S) 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 
Ulla Sandgren (S) 
Ulf Ohlsson (M) 
Claes Jansson (MP) 
Görgen Lennarthsson (SD) 
Jan-Åke Berg (S) 
Emanuel Norén (L) 
Lars-Olof Larsson (KD 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef §§ 272-287 
Annette Sandberg, kommunikationschef  
Peter Ratcovich, förbundschef Samordningsförbundet i Blekinge § 284 
Ingrid Hermansson, ordförande Samordningsförbundet i Blekinge § 284 
Ulrik Karlsson, stödassistent förvaltningen för arbete och välfärd § 285 
Anita Brorsson, sjuksköterska omsorgsförvaltningen § 285 
Lennart Perbrink, stödassistent förvaltningen för arbete och välfärd § 285 
Fredrik Pettersson, deltagare i daglig verksamhet och i Fixarna 
Samuel Henningsson, VD Netport Science AB § 286 
Therese Magnusson, förbundschef Cura individutveckling § 287 
Helena Gustafsson, chefekonom Cura individutveckling §287 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 

 

Paragrafer §§ 272-307  

Utses att justera Annika Westerlund (S) 
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Justeringsdatum  2019-11-11 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Annika Westerlund 
 

          
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2019-11-05 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-11-11 

Tillkännages t.o.m.: 2019-12-02 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 272 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Annika Westerlund (S) att justera protokollet. 
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§ 273 Godkännande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 274 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om att media förnärvarande 
uppmärksammar och rapporterar om förekommande fall av utköp av personal från 
kommunen. Vidare informeras om att Karlshamnsfastigheter AB har ny styrelse och ny 
VD från och med 1 november 2019. Förändringen syftar till att skapa nystart och bättre 
vinstförutsättningar.  
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§ 275 Budgetuppföljning Teknik- och fritidsnämnden  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
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. Inom ramen för 
detta uppdrag har kommunstyrelsen därför kallat samtliga nämnder och 
förvaltningschefer, samordningsförbund och kommunala bolag till budgetuppföljningar. 
 
Under 2019 har Teknik- och fritidsnämnden redogjort för det ekonomiska läget och 
verksamheten i övrigt vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2019. 
Detta är därmed den andra återrapporteringen. 
 
Ordförande för teknik- och fritidsnämnden Mats Dahlbom och förvaltningschef Ulrika 
Nordén Johansson föredrar ärendet.  
 
Verksamheten fritid  
Verksamhetens internbudget efter anpassning är 34 970 tkr. Under 2019 uppgår 
anpassningar till 1,5 mnkr med en helårsprognos på 35 870 tkr och därmed en avvikelse 
på 900 tkr. Anpassningarna innefattar minskade kostnader för internhyror, minskat 
föreningsstöd samt ökade intäkter för padel och entréavgift till Väggabadet från och med 
den 2 september 2019. Prognos baseras på en minskning av antalet besökande på 
Väggabadet. Avvikelse avser minskade intäkter i kombination med en från 
verksamheten för optimistiskt intäktsbudget gällande Väggabadet samt utebliven effekt 
av höjning av entréavgiften. 
 
Verksamhet gata, park och marin 
Verksamheten har en internbudget på 45 859 tkr. Anpassningar under 2019 uppgår till 
2,8 mnkr med en helårsprogos på 46 759 tkr och avvikelse på 900 tkr. Anpassningar har 
skett genom att inte ersätta pensionsavgångar och vakanser och neddragningar på 
underhåll av broar och järnväg. Avvikelsen uppkommer på grund av utebliven intäkt 
utöver grunduppdraget och att extra säsongspersonal behöver tas in då 
bidragsanställningar avslutas. 
 
Kansli och projektkontor 
Verksamheten har en internbudget på 1 473 tkr, delårsprognos på 1 323 tkr och 
helårsprognos på 973 tkr. Avvikelsen uppgår till 500 tkr. Åtgärder för att hantera 
avvikelsen i delårsrapport kommer inte att uppnås men åtgärder genomförs för att nå ny 
helårsprognos. 
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§ 276 Bostadsförsörjningsprogram 2019 - beslut om samråd 2018/105 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera bostadsförsörjningsprogrammet till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
att kompletteras med en detaljerad plan över prioriteringsordning innehållande åtgärd, 
ansvar och tidplan. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa; 
 

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Riktlinjerna ligger sedan till grund för kommunens strategiska planering.  
 
Samrådshandling har tagits fram som innehåller både mål och riktlinjer men också en 
handlingsplan med åtgärdsförslag. Målen och riktlinjerna som presenteras i programmet 
grunder sig på insamlad statistik från dels SCB men också egna enkätundersökningar 
samt genomförda workshops med politiker, fastighetsägare, mäklare, regeringsorgan, 
länsstyrelsen med mera.  
 
Programmet går först igenom de tre målen och riktlinjerna som finns till varje mål för att 
sedan gå in mer på processen av att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram och vilka 
verktyg kommunen har att arbeta med vad gäller bostadsförsörjning. Sedan följer en 
noggrann kartläggning av Karlshamns kommuns befolkning- och bostadsutveckling men 
också statistik över bostadsbeståndet, efterfrågan och behov samt hur 
bostadsmarknaden ser ut i Karlshamn. Vidare går programmet igenom särskilda 
gruppers behov för att till sist avsluta med handlingsplanen och åtgärdsförslagen. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott den 
20 augusti, 1 och 22 oktober. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Nanny Strand och stadsbyggnadschef Emina Kovacic, 
daterad 2019-08-02 
Samrådshandling 2019-10-21 
 
Yrkande  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen 
för att bostadsförsörjningsprogrammet ska kompletteras med en detaljerad plan över 
prioriteringsordning innehållande åtgärd, ansvar och tidplan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta enligt detta. 
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Nanny Strand 
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§ 277 Arkitekturpolicy 2019/2244 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avslå förslaget att ta fram en arkitekturpolicy för Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadsavdelningen har lämnat ett förslag på att ta fram en arkitekturpolicy för 
Karlshamn. Arkitekturpolicyn ska enligt förslaget beskriva kommunens ambitionsnivå 
och förtydliga kommunens syn på kvalitet och hållbarhet avseende gestaltade 
livsmiljöer. Den ska också ge en grund för samsyn, gemensam målbild och därmed 
smidigare processer för samhällsbyggandets olika aktörer i Karlshamn.  
 
Utöver visionen Karlshamn 50000 ska policyn ta stöd i Hållbara Karlshamn 2030, 
kommunens översiktsplan, plan- och bygglagen samt det nationella målet för arkitektur, 
design och gestaltning. 
 
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 oktober 2019 
respektive den 22 oktober 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-16 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M) och Andreas Saleskog (S), Britt 
Jämstorp (KD), Marco Gustavsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag om att avslå förslaget att ta fram en arkitekturpolicy.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och därmed bifall till förslaget att ta fram en arkitekturpolicy.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Björn Tenland Nurhadis yrkande och finner 
kommunstyrelsen besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, det vill säga 
att avslå förslaget att ta fram en arkitekturpolicy. 
 
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår att de som yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag att inte ta fram en arkitekturpolicy röstar ja och de som yrkar 
avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att inte ta fram en arkitekturpolicy 
röstar nej. Kommunstyrelsen godkänner voteringsordning varvid den genomförs.  
 
Omröstningen utfaller med 14 Ja-röster och 1 Avstår. Kommunstyrelsen beslutar därför 
att besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå förslaget att ta fram 
en arkitekturpolicy.  
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Per–Ola Mattsson (S) Ja 
Magnus Gärdebring (M) Ja 
Mats Dahlbom (C) Ja 
Charlott Lorentzen (MP) Ja 
Elin Petersson (M) Ja 
Marie Sällström (S) Ja 
Magnus Sandgren (M) Ja 
Björn Tenland Nurhadi (SD) Avstår 
Marco Gustavsson (C) Ja 
Bodil Frigren Ericsson (L) Ja 
Annika Westerlund (S) Ja 
Andreas Saleskog (S) Ja 
Tommy Larsson (V) Ja 
Britt Jämstorp (KD) Ja 
Leif Håkansson (S) Ja 

 
Beslutet skickas till 
 
Daniel Wäppling 
Ulrika Nordén Johansson 
Emina Kovacic 
Elisabeth Rydberg 
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§ 278 Markavtal för teleledningar och tomrör i allmän-plats-mark i Karlshamns 
kommun 2018/3643 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna markavtal med Stadsnätsbolaget Sverige AB samt ge kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsnätsbolaget har framfört önskemål om att teckna ett generellt markavtal för att få 
anlägga teleledningar och tomrör i kommunägd allmän-plats-mark inom kommunen. 
Avtalet är generellt och gäller bara inom mark som är kommunägd och allmän plats 
enligt detaljplan. Avtalet fråntar inte Stadsnätsbolaget från skyldigheten att i varje enskilt 
fall söka grävtillstånd.  
 
Avtalsförslaget utgår ifrån ett standardavtal som Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) tagit fram. I samband med arbetet med revidering av texten i avtalsförslaget har 
samråd skett med representanter för gata, park, VA, kart- och mätning, markförvaltare, 
KEAB, kommunjurist och landsbygdsutvecklare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-26 
Avtalsförslag - Markavtal Stadsnätsbolaget 
 
Beslutet skickas till 
 
Susanne Norlindh 
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§ 279 Markanvisningsavtal Gäddan 5 och del av Karlshamn 2:1 2019/1092 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna markanvisningsavtal mellan Karlshamns kommun och JSB Construction 
AB. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har genomfört en markanvisningstävling för Gäddan 5 och del av 
Karlshamn 2:1. Inkomna förslag har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott 
och kommunstyrelsen den 24 september 2019. Arbetsutskottet föreslog JSB 
Construction som vinnare av markanvisningstävlingen vilket fastställdes av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att teckna markanvisningsavtal med 
JSB Construction AB. Markansvisningsavtal har tecknats med JSB den 21 oktober 
2019. Avtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner det. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-21 
Markanvisningsavtal Gäddan 5 och del av Karlshamn 2:1 
 
Beslutet skickas till 
 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör 
JSB Construction AB 
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§ 280 Markanvisning för del av Duveryd 5:1 2019/3480 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna medföljande prospekt och kriterier för markanvisning avseende del av 
Duveryd 5:1 med följande ändring 
 
lyfta ur stycke två i avsnitt 1 Allmänt, 
 
ändra ”Kommunens vision” i avsnitt 1.3 till ”Kommunens målsättning”. 
 
Sammanfattning 
 
Mark- och exploateringsingenjören har fått i uppdrag att inför KSAU, 2019-10-29 ta fram 
ett ärende om en markanvisning på del av Duveryd 5:1, motsvarande de tankar som 
fanns med tidigare intressent. Detta för att se om näringslivet, byggherrar eller andra 
exploatörer kan ha ett intresse att förvärva detta markområde för att exploatera för 
sällanköpshandel (ej dagligvaror). 
 
Beslut om förvärv av del av fastigheten Duveryd 5.1 fattades av Kommunfullmäktige 
2019-04-08, § 65 (Dnr 2019/1050). Då förvärvet avser del av fastighet krävs 
lantmäteriförrättning för att genomföra förvärvet. Efter att kommunfullmäktiges beslut 
vunnit laga kraft har kommunen ansökt om lantmäteriförrättning. Ansökan om 
lantmäteriförrättning togs emot av lantmäteriet den 23 maj 2019. I ansökan om 
lantmäteriförrättning begärde kommunen att förrättningen skulle hanteras med förtur. 
Lantmäteriet beslutade 2019-06-05 att inte bevilja förtur, med hänvisning till att man är 
mycket restriktiva med att bevilja förtur och endast prioriterar ärenden som rör 
bostadsbyggande och viktiga infrastrukturärenden. Förrättningen ligger för närvarande i 
kö hos lantmäteriet och någon handläggare har inte tilldelats. I samband med 
Lantmäteriförrättningen prövas bland annat den tilltänkta fastighetsindelningens 
lämplighet. Sammanfattningsvis kan konstateras att fastigheten Duveryd 5:1 fortfarande 
formellt är privatägd och att kommunen inte tillträder marken förrän 
lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. 
 
Det är en skillnad att kommunen har förhandlat med en känd intressent för att hitta en 
lösning för denne gentemot om kommunen offentligt går ut och markanvisar innan 
köpets fullbordan. 
Därför föreslår mark- och exploateringsingenjören att markanvisningen påbörjas det 
datum som lantmäteriförrättningen vinner laga kraft. 
 
Mark- och exploateringsingenjören föreslår direktanvisning till exploatör när kommunen 
hittat lämplig exploatör i enlighet med vad som står i prospektet och kommunens 
riktlinjer för markanvisning gällande verksamheter.  
 
Inkomna bud föreslås utvärderas efter följande kriterier: 
• Exploatörens förmåga att genomföra projektet. 
• Exploatörens vision för området. 
• Exploatörens erbjudna pris. 
 
Det kan vara lämpligt att kommunen påbörjar ett planarbete på området i samband med 
att lantmäteriförrättningen vinner laga kraft, för det fall att intressent som vill driva ett 
planarbete och exploatera i egen regi inte hittas till området. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-25 
Prospekt markanvisning, del av Duveryd 5:1 
Planeringsförutsättningar, del av Duveryd 5:1 m fl 
 
Beslutet skickas till 
 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör 
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§ 281 Revidering av beslut om investeringsutgift för förvärvet av del av 
fastigheten Duveryd 5:1 2019/1050 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 8 april 2019 § 65 om att 
investeringsutgiften för förvärvet av Duveryd 5:1 tas ur kommunstyrelsens projekt 1100 
för strategisk utveckling 
 
att värdet av markförvärvet på 26 400 tkr tillförs kommunens markreserv. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 8 april 2019 att förvärva ca 66 ha av fastigheten Duveryd 
5:1 i Karlshamns kommun för sammanlagt 26 400 tkr och att förvärvet skulle tas ur 
kommunstyrelsens projekt 1100 för strategisk utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF 2019-04-08 § 65 Förvärv av del av fastigheten Duveryd 5:1 
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§ 282 Igångsättningsbeslut och tecknande av entreprenadavtal för ny F6 skola i 
Mörrum. 2019/3182 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge igångsättningsbeslut för byggnation av ny skola i Mörrum till en 
investeringskostnad om 227 000 tkr under förutsättning att investeringen ryms inom den 
av kommunfullmäktige beslutade årliga investeringsramen på 200 000 tkr 
 
att investeringen på 42 000 tkr för 2020, 125 000 tkr för 2021 och 60 000 tkr för 2022, 
belastar ramen för kommunstyrelsens investeringar över 7 000 tkr 
 
att godkänna entreprenadavtalet och delegera till fastighetschefen att teckna fas 2 i 
partneringupphandling 
 
att bemyndiga ombud (fastighetschefen) att i övrigt teckna erforderliga handlingar för 
projektets genomförande 
 
att driftspåverkan under byggtiden med 3 800 tkr för år 2020 belastar kommunstyrelsen 
anslag för större investeringar. Driftspåverkan för åren 2021 och 2022 hänskjuts till 
budgetberedningen. 
 
att driftspåverkan efter byggtiden med 11 200 tkr hanteras inom kommande 
budgetberedning 
 
att utifrån projektplanen riva befintlig Mörrumskola exkl. gymnastiksal 
  
att nedskrivningarna vid rivningen belastar årets resultat med 1 000 tkr år 2020 och 
nedskrivningsbehovet på 1 600 tkr för år 2022 hänskjuts till budgetberedningen. 
 
att uppdra åt kommundirektören att starta en förstudie för att utreda annan lämplig 
användning för Hästarydsskolan (Hästaryd 25:1) och Bolsgården (Mörrum 57:1 och 
57:13).  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för barn-, ungdom och skola (BUS) antog prioriteringsordning gällande skolor 
i kommunen (2018-04-17 § 44) där ny F-6 skola i Mörrum prioriterades som nummer ett. 
 
Kommunstyrelsen (KS) beviljade igångsättningsbeslut för projektering (2018-05-08 § 
121) och fastställde partneringupphandling av ny skola (2018-05-08 § 117). 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade om tilldelning och tecknande av 
kontrakt beslutades av 2018-07-19 § 167).  
 
Projektering av en ny F6 skola i Mörrum har skett i fas1, partnering, med styrgrupp, 
projektgrupp och arbetsgrupp enligt projektmodellen. Utbildningsnämnden har 
fortlöpande informerats. Partneringentreprenören har lämnat anbud/riktpris enligt 
partneringmodellen och det har framtagits ett entreprenadkontrakt för fas 2 byggnation. 
Totalsumman för projektet blir 234 500 tkr (investering 227 000 tkr och driftsbudget 
7 500 tkr). Kostnader för att hyra paviljonger under byggtiden och rivnings kostnader ska 
enligt ny redovisningslag tas som en driftkostnad med 3 800 tkr år 2020, 1 000 tkr år 
2021 och 2 700 tkr år 2022. Alla priser är exkl. moms. 
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Ny gymnastiksal finns inte med anbud/riktpris utan ligger som ett separat projekt som är 
i förstudiestadiet och presenteras som ett separat ärende. Det är inte möjligt att bygga 
någon ny gymnastiksal innan skolan står färdig pga. platsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Anbud offert 
Entreprenadavtal 
Ritningsunderlag 
Sammanfattning utredning Mörrumsskolan 
Tidsplan 
Investeringskalkyl 
Befolkningsprognos 
 
Beslutet skickas till 
 
Controller Susanne Andersen 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Fastighetschef Magnus Persson 
Projektledare William Lavesson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 283 Havsplan för Blekinges kustkommuner - beslut om antagande 2015/1710 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat särskilt utlåtande, daterat 2019-10-08 
 
att för Karlshamns del godkänna upprättad antagandehandling, daterad 2019-10-08 
respektive 2019-03-29 
 
att överlämna förslaget till havsplan för Blekinges kustkommuner till kommunfullmäktige 
för antagande enligt 3 kap. 19 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun lyfter i den gällande översiktsplanen, Karlshamn 2030, fram vikten 
av och vilja att delta i fortsatt översiktlig planering av havsområdet. Kommunens 
viljeinriktning är att nyttjandet av havet ska ske i samklang med ett bevarande av 
havsmiljön, ett fungerande ekosystem.  
 
Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge initierades under hösten 2014 av 
länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag. Samverkan ledde under våren 2016 fram till en 
gemensam projektplan och ansökan om KOMPIS-bidrag (KOMmunal Planering I 
(statlig) Samverkan). Blekinges kustkommuner har ansökt och beviljats bidrag för ett 
projekt med 75 % statlig finansiering. 
 
Projektet syftar till en mellankommunal och regional planering av havet i de fyra 
kustkommunerna i Blekinge län. Arbetet har nu resulterat i en antagandehandling 
avseende en fördjupad kommungemensam översiktsplan för havet i Blekinge.  
 
Den framtagna gemensamma översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att 
styra hur vi ska nyttja våra gemensamma resurser så att Blekinges kust och hav även i 
framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare. Målet är 
att havsplanen ska ge mer kunskap om havet och vara vägledande för kommunernas 
planering. 
 
Parallellt pågår framtagande av tre nationella havsplaner för havsplanområdena 
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Den nationella havsplaneringen leds av 
Havs- och vattenmyndigheten (Ha V). Havs- och vattenmyndigheten lämnar ett förslag 
till havsplaner till regeringen i slutet av 2019. Planerna ska vara beslutade av regeringen 
senast 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09 
Antagandehandling, ”Havsplan för Blekinges kustkommuner, Ändring av översiktsplaner 
avseende havsområdet, Sölvesborgs kommun - Karlshamns kommun - Ronneby 
kommun - Karlskrona kommun” bestående av: 

- Plankarta med teckenförklaring, daterad 2019-10-09 
- Planbeskrivning, daterad 2019-10-09 
- Sammanfattning, daterad 2019-10-09 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2019-11-05 

Sida 21(49) 

 

- Samrådsredogörelse, daterad 2019-03-29  
- Samrådsyttranden i original, daterad 2019-03-29 
- Särskilt utlåtande, daterat 2019-10-09 

Utställningsyttranden i original, daterad 2019-10-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Kart- och GIS-samordnare Toomas Randsalu 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Länsstyrelsen Blekinge län 
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§ 284 Information från Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Peter Ratcovich förbundschef och Ingrid Hermansson ordförande i 
Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam) informerar om förbundets verksamhet.  
 
Förbundet utgår från lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser och samordnar insatser från medlemmarna arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, region Blekinge och kommunerna i Blekinge län. 
Samordningsförbundet etablerades år 2006 och är en egen juridisk person som leds av 
en styrelse där varje förbundsmedlem är representerad. Styrelsen består av både 
förtroendevalda och tjänstemän. Förbundet finansieras dels genom anslag från staten 
på 7 mnkr, dels genom anslag från förbundsmedlemmarna på ytterligare 7 mnkr. 
 
Verksamheten fokuserar på individer i förvärvsaktiv ålder som behöver samordnat stöd 
från två eller flera av de samverkande parterna. Behoven som kan vara såväl fysiska 
som psykiska eller sociala, identifieras lokalt. Målet med verksamheten är att individen 
ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och att undvika att individen i 
onödan hamnar i gråzonen mellan myndigheter. Samordningsförbundets verksamhet 
ska utgöra ett komplement till medlemmarnas reguljära verksamhet, främja samordning 
och samverkan mellan myndigheterna och skapa en effektivare samlad 
resursanvändning. 
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§ 285 Information om innovation och nytänk inom en given organisation  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Inom omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd har en grupp som 
kallar sig Fixarna tillsammans med omsorgspersonal tagit ett initiativ för att skapa en 
rutin för att ta tillvara överblivet inkontinenshjälpmedel och övriga sjukvårdsmaterial i 
syfte att skapa en miljövänlig och kostnadseffektiv verksamhet.  
 
Fixarna hämtar överblivet material hos patienter på särskilt boende eller hemsjukvården. 
Materialet tas omhand och uppgifter om det förs in i en gruppdisk utifrån vilken 
beställningar kan göras av exempelvis sjuksköterskor. Gruppdisken innehåller 
information om bland annat tillgängliga inkontinenshjälpmedel, sjukvårdsmaterial och 
andra hjälpmedel och antal av artiklarna. 
 
Sedan starten den 12 oktober 2018 har 255 leveranser genomförts och en besparing på 
närmare 186 tkr uppnåtts. 
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§ 286 Information från Netport om styrelsesammansättning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Samuel Henningsson VD för Netport Science AB informerar om ett förslag på ny 
organisation och strategisk styrning av Netport Science Park. 
 
Styrelsen har under sitt arbete med Netport Science Parks strategi för de kommande 
18-20 åren diskuterat styrelsens och VD:s roll och vikten av rätt ledningskompetens 
för leda verksamheten framåt. Strategin kräver en delvis annan typ av kompetens i 
bolagsstyrelsen för att uppnå de mål som satts upp för verksamheten. Styrelsen har 
utarbetat ett förslag på ny sammansättning och organisering av styrelsearbetet.  
 
Förslaget innebär att den ideella föreningen ska besluta om strategiska ägarfrågor, 
förvalta, utveckla och föreslå förändringar av ägardirektiven. 
 
Bolagsstyrelse föreslås ha sju ledamöter och ha till uppgift att leda bolaget enligt 
aktiebolagslagen och besluta i löpande frågor. Styrelsen i bolaget föreslås ha  4-5 möten 
årligen och vara aktiv mellan mötena där ledamöternas omkostnader finansieras av 
bolaget. Styrelsen bör ha kompetens och kunskap om ledning av innovativa 
tillväxtföretag, innovation och nyttiggörande av akademisk kompetens, förståelse för 
innovationsstödssystem och lokala och regionala offentliga system, vara aktiv i det 
lokala och regionala näringslivet. 
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§ 287 Budgetuppföljning Cura Individutveckling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
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. Inom ramen för 
detta uppdrag har kommunstyrelsen därför kallat samtliga nämnder och 
förvaltningschefer, samordningsförbund och kommunala bolag till budgetuppföljningar. 
 
Förbundschef Therese Magnusson och chefekonom Helena Gustafson informerar om 
verksamheten inom Cura Individutveckling. Curas uppdrag är att organisera och driva 
verksamhet där medlemskommunerna ser ekonomiska och verksamhetsmässiga 
fördelar med samordning samt att utveckla spetskompetens för att kunna erbjuda 
kvalificerad utbildning, utredning, handledning, konsultation och rådgivning till 
medlemskommunerna.  
 
Curas verksamhet omfattar: 
Klaragymnasiet med internat 
Sjöarp gruppboende och daglig verksamhet för personer med autism 
Cura ungdomsboende (stödboende för ensamkommande ungdomar) 
Notavillan (HVB barn och ungdomar 0-18 år) 
Villa Mjällby (HVB ungdomar 13-18 år med psykosocial problematik) 
Konsultgruppen (familjerätt, familjerådgivning, personliga ombud)    
Resurscentrum (Utbildning och handledning) 
 
Cura har hade ett underskott under 2018 på 6,046 mnkr och ett delårsresultat som visar 
ett underskott på 54 tkr. Cura har haft kostnader i samband med personalavveckling. 
Besparingar och effektiviseringsåtgärder genomförs där bland annat en översyn av avtal 
för bilar och kopiatorer pågår. Personal arbetar över olika verksamheter inom Cura och 
samarbete sker mellan Notavilla och Villa Mjällby om kompetensutveckling och 
personal. En pool på Sjöarp har införts i syfte att minska sjukfrånvaro och övertid. Inför 
framtiden planeras ytterligare genomlysning av befintliga avtal och översyn av 
samverkan om bilar och personal, åtgärder för att minska sjukfrånvaro och övertid och 
marknadsföringsplan. 
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§ 288 Revidering av beslut om plast-is 2019/2663 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva beslutet 2012-09-03 § 101 om att Väggarinken ska ersättas med plast-is 
när ny träningsyta vid Jössarinken byggts.  
 
Sammanfattning 
 
Fritidsenheten har ämnat ta upp ärendet om att ändra kommunfullmäktiges beslut 2012-
09-03 § 101 (diarienummer 2011/376) om att lägga ner Väggarinken och ersätta den 
med plastis i samband med att den nya träningsytan vid Jössarinken tas i drift säsongen 
2020/2021.  
 
Väggarinken och dess kylanläggning har uppnått den aktningsvärda åldern av 53 år. Vid 
driftskörning av anläggningen under sommaren 2019 drabbades anläggningen av ett 
haveri. Kostnaden för att åtgärda detta har av fastighetsenheten uppskattats till ca 
400 000 kr.  
 
I samband med utvecklingen av området vid Österport, Hasseln 2, har 
Räddningstjänsten tillsammans med Länsstyrelsen inkommit med ett yttrande där de 
klassar Väggarinken som farlig verksamhet eftersom den hanterar stora mängder 
ammoniak (ca 3 000 kg). 
 
Med anledning av det nu inträffade haveriet och den stora investering detta kommer 
medföra är det inte ekonomiskt försvarbart att laga felet för att sedan lägga ner 
anläggningen ett år senare. Detta tillsammans med Räddningstjänstens yttrande i 
detaljplanefrågan har gjort att fritidsenheten redan nu föreslagit teknik- och 
fritidsnämnden att inte starta upp Väggarinken inför årets säsong. 
 
De som tidigare haft mycket verksamhet på Väggarinken kommer naturligtvis att 
drabbas hårt av en nedläggning innan nya träningshallen på Jössarinken står klar 
(säsongen 2020-2021). Med andra ord under säsongen 2019-2020. Där kommer en 
dialog att föras med föreningslivet om hur vi tillsammans kan lösa de problem som 
uppstår. De skolor som idag har mest verksamhet på Väggarinken, främst 
Väggagymnasiet och Österslättskolan, kommer att få lägga om sin planering. 
 
Sedan beslutet i kommunfullmäktige (2011/376) har det visat sig att plastis inte håller 
någon bra kvalitet. Frågan har ställts till både Växjö kommun och Region Gotland som 
har erfarenhet av plastis. Båda parternas erfarenheter är dåliga och i Växjö har man 
skänkt plastisen till hockeyföreningen som bedriver sommarträning med skor (ej 
skridskor) på isen och Region Gotland har valt att inte längre montera upp den. Enligt 
Svenska Ishockeyförbundet är inte plastis ett alternativ för deras verksamhet. Däremot 
ser de det positivt att anlägga små plastisbanor för spontan åkning men erfarenheterna 
från Växjö och Gotland pekar på att det inte är realistiska alternativ. 
 
Med andra ord kommer en plastis att vara en ytterst ineffektiv investering och 
fritidsenheten yrkar därför på att beslutet upphävs. Fritidsenheten anser det vara bättre 
att riva den anläggning som idag finns norr om idrottshallen och ersätta den med 
exempelvis en ny gräsyta. 
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Konsekvensen av att inte lägga någon plastis är att det inte kommer att finnas någon yta 
i centrala Karlshamn där skridskoåkning kan utföras. Fritidsenheten anser i och med 
tillkomsten av den nya träningshallen i Jössaområdet (säsongen 2020-2021) att 
kommunens totala isbehov då tills vidare är tillgodosett. 
 
Detta eftersom den totala öppettiden kommer att vara drygt 6 månader längre på den 
nya träningshallen jämfört med Väggarinken. Under perioden v 49-09 kommer det att 
finnas lika många isytor som tidigare men de kommer att gå att använda oavsett väder. 
Under resterande 24 veckor av Jössarinkens öppethållande kommer det däremot att 
vara en extra isyta som kan användas av såväl föreningar som allmänhet och skolor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TFN § 152/2019 Ändring av beslut om plastis 
KF Beslut 2011/376 
Skiss över Hasseln 2 
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§ 289 Riktlinjer för hemliga handlingar 2019/3264 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta riktlinjer för hemliga handlingar  
 
Sammanfattning 
 
Hemliga handlingar är allmänna handlingar som även innehåller sekretessbelagda 
uppgifter som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Handlingarna har ett behov av högre 
säkerhetsskydd än övriga endast sekretessbelagda handlingar. Säkerhetsskyddet gäller 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och ska skydda Sveriges rikes säkerhet mot 
t.ex. spioneri, terrorbrott och sabotage. 
 
Tydliga riktlinjer för hantering är viktigt och baseras på säkerhetsskyddslagen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från säkerhetsskyddschef Christina Svensson, daterad 2019-10-08 
Riktlinjer hemliga handlingar 2019-10-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kommunens ledningsgrupp 
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson  
Kommunkansliet 
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§ 290 Beslut om att bilda en utbildningsnämnd 2019/3364 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola entledigas från och med  
2019-12-31 
 
att nämnden för barn, ungdom och skola upphör 2019-12-31 
 
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphör 2019-12-31  
 
att en gemensam nämnd för utbildning bildas från och med 2020-01-01 
 
Sammanfattning 
 
Liksom andra kommuner utmanas Karlshamns kommun ständigt av kravet på att 
tillgodose invånarnas behov samtidigt som resurserna är begränsade. Det pågår därför 
ett arbete att inom kommunallagens ramar skapa en ändamålsenlig organisation som är 
resurseffektiv. Som ett led i detta arbete föreslås att en gemensam nämnd för 
utbildningsfrågor bildas. Det innebär att nämnden för barn, ungdom och skola och 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphör. Syftet med en gemensam nämnd för 
utbildningsfrågor är att säkerställa en effektiv ledning och administration och samordning 
över skolformer. 
 
Mandatperioden för ledamöterna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphör 
2019-12-31. För ledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola upphör 
mandatperioden 2022-12-31.   
 
Den föreslagna gemensamma nämnden ska ha ansvar för det som kommunen enligt 
gällande lagstiftning ansvarar för inom skolväsendet det vill säga förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Nämnden ska också vara vårdgivare 
för den hälso- och sjukvård som sker inom elevhälsan inom dessa skolformer. Nämnden 
ansvara vidare för natur- och kulturskola, eftergymnasial utbildning inom det kommunala 
området, uppdragsutbildning, studie- och yrkesvägledning och samråd med nämnden 
för arbete och välfärd, kommunstyrelsen och näringslivet.  
 
Nämnden föreslås bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Miki Tomita Larsson, daterad 2019-10-15 
Förslag på reglemente för en ny utbildningsnämnd 
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§ 291 Reglemente för utbildningsnämnden 2019/3352 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ett reglemente för utbildningsnämnden att gälla från och med den 1 januari 
2020. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 220 respektive § 221 om 
reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola (BUS-nämnden) respektive 
gymnasienämnden (GN).  
 
Gymnasienämnden bytte namn till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter beslut 
i kommunfullmäktige den 8 april 2019 § 48. 
 
Ett förslag föreligger att skapa en gemensam utbildningsnämnd och att BUS-nämnden 
och GN därmed upphör. Det innebär att det behövs ett nytt reglemente som omfattar de 
befintliga nämndernas ansvarsområden. Ett förslag på reglemente för en 
utbildningsnämnd har därmed tagits fram.      
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-15 
Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola, antaget 2018-12-17 
Reglemente för gymnasienämnden, antaget 2018-12-17 
Förslag på reglemente för en ny utbildningsnämnd 
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§ 292 Revidering av reglemente för teknik- och fritidsnämnden 2018/3878 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat reglemente för teknik- och fritidsnämnden att gälla från och med den 1 
januari 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Det föreligger ett förslag att teknik- och fritidsnämnden ska överta ansvaret för 
fritidsgårdar från nämnden för barn, ungdom och skola och erforderlig ändring av 
reglementet därmed ska genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14 
Reglemente för teknik- och fritidsnämnden, antaget 2018-12-17 och  
reviderad 2019-04-08 
Förslag på reglemente för teknik- och fritidsnämnden 
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§ 293 Reviderat reglemente för kulturnämnden 2018/3876 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat reglemente för kulturnämnden att gälla från och med den 1 januari 
2020. 
 
Sammanfattning 
 
Det föreligger ett förslag att kulturnämnden ska överta ansvaret för musikskolan från 
nämnden för barn, ungdom och skola och erforderlig ändring av reglementet därmed 
ska genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14 
Reglemente för kulturnämnden, antaget 2018-12-17 
Förslag på reglemente för kulturnämnden 
 
Yrkanden 
 
Britt Jämstorp (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
revidering av kulturnämndens reglemente.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets 
förslag. 
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§ 294 Taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 2019/3311 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för offentlig kontroll inom området livsmedelslagstiftningen att gälla i 
Karlshamns kommun från och med den 1 januari 2020 
 
att fastställa att timavgiften är K1 kronor per timme kontrolltid vid tillämpningen av denna 
taxa 
 
Sammanfattning 
 
För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll 
efter årsskiftet behöver Miljöförbundets taxebestämmelser anpassas till den nya EU 
förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder ikraft den 14 
december 2019 (EU 217/625). I föreslagen taxa, som utgår från Sveriges Kommuner 
och Landstings förslag till reviderad taxa, kommer avgiftsnivån för enskilda företagare i 
allt väsentligt bibehållas jämfört med nuvarande taxa. Ingen verksamhet kommer att få 
en högre årlig kontrollavgift till följd av den föreslagna revideringen.  
 
De kommunala dokument som innehåller hänvisningar till den nu gällande 
kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver ändras efter årsskiftet. Med dessa 
ändringar kan kommunerna fortsätta att ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och 
avgifter för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll 
under 2020. Eftersom förordningsändringarna inte är kända ännu och förändringar i 
livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer kommunerna antagligen behöva 
ta upp taxan igen under den senare delen av 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-11 
Förslag till reviderad taxa inom livsmedelslagstiftningen 
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§ 295 Uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet 2020 
2019/3310 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 25 kr att gälla från och med 1 januari 2020, 
för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen 
innebär att kostnadsfaktorn K blir 949 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet 
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet. 
 
Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydds-
området. 
 
Sammanfattning 
 
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, 
behöver taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PVK). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 2,7 %, enligt 
SKL cirkulär 19:40. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 924 kr/h till 949 kr/h. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut om uppräkning av taxor för miljöförbundets verksamhet inför 2020 
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§ 296 Taxa för myndighetsutövning 2020 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 
2019/3321 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag på uppräknade 
taxor avseende myndighetsutövande år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag – taxa 2020 
Taxa för myndighetsutövning 
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§ 297 Anläggningstaxa för vatten och avlopp 2019/2356 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att parametern lägenhet avseende anläggningsavgift ändras enligt nedan retroaktiv från 
1 januari 2019 
 
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. 
 
Sammanfattning 
 
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, daterad 2019-10-25 
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§ 298 Remissvar gällande Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) 
2019/2442 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna förslaget till remissvar. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun är en av remissinstanserna till slutbetänkande från kommittén 
Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019/34). Kommitténs uppdrag har varit att se 
över vissa frågor i regelverket som syftar till att skydda Sveriges 
totalförsvarsverksamhet.  
 
De huvudsakliga förslagen i kommitténs slutbetänkande är följande: 
 
Ett statligt kontrollsystem införs med möjlighet för staten att granska och ytterst villkora 
eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt 
intresse för totalförsvaret. Det gäller hamnar, flygplatser och fastigheter i områden med 
geografiska förhållanden av väsentlig betydelse för det militära försvaret. Det införs 
också ett krav på att fysiskt skyddade anläggningar som inrättats för behov inom civilt 
försvar endast får avvecklas, överlåtas eller upplåtas av en kommun eller ett landsting 
efter medgivande från staten. 
 
Det införs en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner och landsting att beakta 
totalförsvarets krav i sin verksamhet. 
 
Staten genom länsstyrelsen ges en utökad möjlighet att tillvarata totalförsvarets 
intressen i den fysiska planeringsprocessen. 
  
Kommundirektören Daniel Wäppling har i samråd med Karlshamns Hamn AB utformat 
ett förslag till remissvar. I remissvaret lyfts bland annat att det i kommunallagen bör ingå 
förtydligande av kommunernas ansvar inom totalförsvarsplaneringen. Vidare lyfts att 
ersättning för förluster som uppkommer med anledning av begränsningar i överlåtande, 
upplåtande eller användandet av egendom ska utgå till samtliga berörda så även till 
kommuner. I remissvaret påpekas också att det kan uppstå svårigheter att långsiktigt 
planera verksamhet inom områden när det är oklart om dessa kan komma att omfattas 
av förslagen i utredningen. 
  
Beslutsunderlag 
 
Remiss slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019/34) 
Förslag till remissvar SOU 2019:34, 2019-10-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Försvarsdepartementet, rättssekretariatet 
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§ 299 Yttrande över handlingsprogram för räddningstjänst 2019/3078 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att inte ha något att erinra mot handlingsprogrammet. 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har översänt förslag till handlingsprogram för 
räddningstjänst till medlemskommunerna för yttrande.  
 
Handlingsprogrammet reglerar kommunens åtaganden och mål för räddningstjänstens 
verksamhet och utgör också medlemmarnas handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv handlingsprogram 2019-2022 
Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram 2019-2022 remissutgåva 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge, vastra.blekinge@raddning.com 

mailto:vastra.blekinge@raddning.com
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§ 300 Yttrande över Lärarnas riksförbunds begäran om arbetsmiljöåtgärd 
2019/2214 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta yttrandet som sitt eget. 
 
Sammanfattning 
 
Lärarnas Riksförbund ha i skrivelse till kommunfullmäktige begärt åtgärder mot 
uppkomna arbetsmiljörisker de anser orsakats av politiska beslut. Med stöd av AML 6 
kap § 6a har Lärarnas Riksförbund hemställt att: 
 
Kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen åtgärdar långvariga obalanser mellan 
krav och resurser genom att antingen minska kraven på de anställda eller tillföra 
nödvändiga resurser (AML Kap 2 § 1-2, AFS 2001:1 § 10, AFS 2015:4 § 9). 
 
Kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen skyndsamt (slutet av augusti) tillser att 
samtliga arbetsledande chefer i kommunens skolverksamheter disponerar tillräckliga 
resurser för att uppfylla de krav Arbetstidslagen ställer på en arbetsgivare (ATL § 15-17, 
AFS 2015:4 § 12). 
 
Kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen skyndsamt fattar beslut om att tillföra 
Utbildningsförvaltningen de ekonomiska medel som beräknas nödvändiga för 
uppfyllande av xx kommuns åtaganden i HÖK 18, bilaga 3 och bilaga 4 och därtill 
hörande partsgemensamt framtagna arbetsmodeller. (ADI 563, HÖK 18 Bil 3-4).  
 
Alla kommande budgetbeslut rörande kommunens skolsektor riskbedöms innan beslut 
fattas (ADI 563, AFS 2001:1 § 8, AML Kap 3 § 2).  
 
Riskbedömning ska genomföras tillsammans med de fackliga huvudorganisationerna i 
de kommunala skolorna (AML Kap 3 § 1a, AML Kap 6 § 4) och att den färdiga 
riskbedömningen ingår i handlingarna för underlaget till beslutet.  
 
Kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen skyndsamt efterlever sin 
arbetsmiljödelegation via samverkansavtalet kring arbetsmiljö så denna kan användas 
som vägledning i och utvärdering av framtida budgetbeslut (AFS 2001:1 § 5, AFS 
2015:4 § 7-8).  
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Yttrande 
 

För både arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är det angeläget att följa upp 
och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. I det centrala kollektivavtalet HÖK 18 bilaga 3 
påtalar parterna vikten av att systematiskt arbeta skol-OSA samt finner lokala praktiska 
metoder för att åskådliggöra arbetsinnehåll och balans i den enskilde medarbetarens 
uppdrag. Detta ska hanteras i de befintliga forum som finns för samverkan samt för 
skolans partsgemensamma utvecklingsarbete.  
 
De ekonomiska ramar som beslutats gälla för nämnden för barn, ungdom och skola 
samt för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden går inte att riskbedöma i förväg innan 
det finns konkreta förslag på hur förändrade budgetförutsättningar ger konkreta 
konsekvenser för verksamheterna. När budgeten antas politiskt finns ingen klar bild över 
behoven på enhetsnivå och därför inte heller hur arbetet ska organiseras eller vilka 
eventuella förändringar som behöver göras.  
 
Kommunen delar framställarens krav på att regler kring arbetstid ska följas och att 
arbetet ska organiseras så att Arbetstidslagen och våra avtal följs. Det åligger 
arbetsgivaren i form av närmsta chef att i arbetstidsschema förlägga arbetstiden så att 
lagar och avtal efterlevs och arbetsgivaren har idag inga indikationer på att så inte är 
fallet. Den fackliga organisationen har en bevakande roll gentemot våra gemensamma 
gällande avtal och förutsätts initiera dialog med arbetsgivaren vid signaler på att avtal 
och lagar inte följs. 
 
Huvudmännen har ansvar för styrning, ledning, resurssättning och uppföljning för att 
möta skolans uppdrag. På den övergripande nivån måste därför utbildnings- och 
skolfrågor ges en central plats och resultat följas upp. Målet är att varje skolenhet och 
dess ledning ska ha mandat och förutsättningar att fullfölja sina uppgifter på ett sätt som 
gör att de kan utveckla och förbättra verksamheten. Arbetet i enlighet med HÖK 18 
bilaga 3-4 för att åstadkomma ”-ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke 
som attraherar skickliga behöriga lärare” är igångsatt på tjänstemannanivå. Arbetet 
analyseras och redovisas i samband med avtalsperiodens slut 2021-03-31. 
 
Hur de ekonomiska resurserna nyttjas i verksamheten är ytterst en uppgift för respektive 
skolledare. Om en skolledare är av uppfattningen att det inte går att bedriva 
skolverksamhet på grund av bristfälliga resurser så ska arbetsmiljöuppgifterna 
returneras till närmsta chef. Returnerande av arbetsmiljöuppgifter gäller i hela 
beslutsorganisationen upp till Kommunfullmäktige som är ytterst ansvarig för 
arbetsmiljön. 
 
Förhållandet till organisationerna regleras i enlighet med Lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet vilket parterna är överens om att hantera enligt LOK om 
samverkan i Karlshamns kommun. Karlshamns kommun avser att tillsammans med 
skyddsombud och medarbetare kontinuerligt undersöka arbetsmiljön i enlighet med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet samt att i samband med förändringar genomföra risk – 
och konsekvensanalyser och då också vidta de åtgärder som anses erforderliga på kort 
och lång sikt. 
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En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för Karlshamns kommun och 
samverkansavtalet klargör att utvecklandet av arbetsmiljön sker i samverkan mellan 
medarbetare, skyddsombud och arbetsgivare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Personalchef Jonas Jönssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-10 
Lärarnas riksförbund begäran om åtgärd mot arbetsmiljörisker (AML kap 6 § 6a) 
Arbetsgivarnytt nr 5/2019 Påstådda brott mot arbetsmiljölagen m.m. 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att förslaget till yttrande avslås. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta att bifalla förslaget till 
yttrande.  
 
Reservation 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 301 Beslut om bidrag till Emneboda samhällsförening 2019/1161 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja Emneboda Samhällsförening bidrag för samlingslokaler med 10 000 kr 
 
att finansiering sker genom 2019 års anslag för bidrag till samlingslokaler 
 
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 Föreningen 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 beslutade kommunstyrelsen i november 2018 att 
fördela 200 tkr till Karlshamns Folketshusföreningens i samband med deras 
bidragsansökan till Boverket (ordförandebeslut kommunstyrelsen 2018-11-21) samt 
600 tkr till flera föreningar med samlingslokaler (kommunstyrelsen 2019-09-10 § 242).  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-16 
Ansökan från Emneboda Samhällsförening 
Sammanställning ”Stöd till samlingslokaler” och föreningarnas ansökningar. 
 
Beslutet skickas till 
 
Emneboda Samhällsförening 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
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§ 302 Beslut om investeringsbidrag till Åryds hembygdsförening 2019/3370 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja Åryds hembygdsförening ett investeringsbidrag om 31 500 kr 
 
att bidraget belastar anslaget Stöd till samlingslokaler. 
 
Sammanfattning 
 
Åryds Hembygdsförening hemställer om akut investeringsbidrag då värmesystemet i 
hembygdsgården gått sönder och därför behöver åtgärdas omgående. 
 
Kostnadskalkyl på 31 500 kronor bifogas. 
 
Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidraget, helt eller delvis, 
föreslås att finansiering sker genom anslaget Stöd till samlingslokaler 
alternativt genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande.  
 
Av anslaget Stöd till samlingslokaler återstår 500 tkr. Av Kommunstyrelsens anslag till 
förfogande återstår 822 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om akut investeringsbidrag  
 
Beslutet skickas till 
 
Åryds hembygdsförening 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
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§ 303 Beslut om bidrag till bredbandsanslutning Åkeholms byalag 2019/2198 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge bidrag till bredbandsanslutning till Åkeholms byalags samlingslokal på  
maximalt 20 000 kronor  
 
att medel tas från kommunstyrelsens konto för landsbygdsutveckling. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2011 avsatte kommunstyrelsen medel från kommunstyrelsens konto för 
landsbygd till bidrag vid anslutning av bredband bl.a. för bygdegårdar/samlingslokaler på 
landsbygden.  
 
Under 2018 betaldes det därför ut bidrag till samlingslokalen för Tararp-Nötabrånes 
hembygdsförening. Beslut har tagits under 2019 att Törneryds hembygdsförening, 
Forneboda bygdeförening, Ihre BTK samt Emneboda samhällsförening fått beviljat 
anslag. Åkeholms byalag har inkommit med förfrågan om bidrag till sin 
bredbandsanslutning för att kunna öka tillgängligheten för sina lokaler.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-14 
Ansökan om bidrag för bredbandsanslutning från Åkeholms byalag, daterad 2019-06-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Åkeholms byalags samlingslokal  
Controller Susanne Andersen 
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerberg 
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§ 304 Beslut om bidrag till hjärtstartare till OK Skogsfalken 2019/3051 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja OK Skogsfalken ett bidrag om 50 procent av kostnaden för inköp av en 
hjärtstartare 
 
att kostnaden om 12 200 kronor belastar kommunstyrelsens anslag för verksamhet 
inom krissamordning. 
 
Sammanfattning 
 
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. 
 
2019 har bidrag till hjärtstartare beviljats till Kallbadhuset (2019-02-05), Ihre BTK (2019-
02-05), Guovikens båtklubb (2019-03-26) och Elisberg- och Hällaryds samhällsförening 
(2019-09-10). Bidraget under 2019 uppgår till drygt 46 000 kronor.   
 
Orienteringsklubben Skogsfalken har, 2019-09-18, ansökt om bidrag till en hjärtstartare 
med tänkt placering vid föreningens klubbstuga, belägen strax utanför Svängsta. 
Föreningen anför att de har många aktiva medlemmar och besökare vid sin klubbstuga. 
Vidare anför föreningen att de har många arrangemang som gör att det rör sig mycket 
folk i området kring klubbstugan.  
 
Hjärtstartaren kommer att placeras utomhus i ett uppvärmt skåp och kommer vara 
tillgänglig för allmänheten dygnet runt, året runt. Föreningen anför att de kommer att 
ombesörja att hjärtstartaren registreras i Hjärtstartarregistret. Vidare anförs att 
föreningen kommer att stå för underhållskostnader samt ansvara för att hjärtstartaren 
hålls i gott skick. Utifrån föreningens ansökan görs bedömningen att föreningen uppfyller 
kommunens riktlinjer för att beviljas bidrag till hjärtstartare.  
 
Kostnad för inköp av hjärtstartare med tillbehör uppgår till 24 400 kronor. Föreningen 
ansöker om bidrag för halva kostnaden, 12 200 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från trygghetsamordnare Anna Sunnetoft, daterad 2019-10-24 
Ansökan om bidrag till hjärtstartare - OK Skogsfalken 
 
Beslutet skickas till 
 
OK Skogsfalken 
Controller Susanne Andersen 
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft 
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§ 305 Elitsatsningsstöd 2019, Carlshamns Badmintonförening 2019/3507 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge Carlshamns Badminton ett elitsatsningsstöd om 20 000 kr 
 
att från och med 1 januari 2020 avsluta stödet till elitsatsningar. 
 
Sammanfattning 
 
Carlshamns Badmintonförening har inkommit med en ansökan om ett elitsatsningsstöd 
som avser en kille (14 år), som blivit uttagen i Svenska landslaget i badminton. Detta 
innebär landslagsträning, läger och tävlingar som medför en större utgift för 
badmintonklubben.  
 
De tävlingar som de avser att åka på med landslaget är: 
SJT1, Göteborg 5-6 Oktober 
Danish Open, Danmark 15-20 Oktober 
Swedish Youth Games, Malmö 8-10 November 
SJT2, Uppsala 23-24 November 
SJT3, Sollentuna 14-15 December 
Landslagsläger 2-5 Januari , Enskede  
SJT4, Sundsvall 11-12 Januari 
SM, Enskede 20-22 Mars 
Svenska Cupen, Uppsala 17-19 April 
 
Uppskattad kostnad för ovanstående tävlingar är på cirka 38 000 kr, och för att inte 
övriga delar av verksamheten i föreningen skall behöva stå tillbaka föreslås ett stöd på 
20 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-29 
Ansökan om elitsatsningsstöd 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på första att-satsen och bifall på den andra att-
satsen. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall på första att-satsen och avslag på andra att-
satsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar först Magnus Gärdebrings yrkande om avslag på första att-satsen 
och finner kommunstyrelsen besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, det 
vill säga att ge Carlshamns Badminton ett elitsatsningsstöd om 20 000 kr. 
 
Ordförande prövar därefter Björn Tenland Nurhadis yrkande om avslag på andra att-
satsen och finner kommunstyrelsen besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag, det vill säga att från och med 1 januari 2020 avsluta stödet till elitsatsningar. 
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Reservationer och särskilda yttranden  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) har anmält följande särskilda yttrande; 
 
Jag har konsekvent avslagit samtliga elitsatsningsbidrag sedan jag kom in i KS. I den 
ekonomiska situation vi befinner oss, med kraftiga neddragningar inom samtliga 
välfärdssektorer är det inte ansvarsfullt att bevilja bidrag på femsiffriga nivåer till ett fåtal 
vuxna eller nära vuxna individer, oavsett om de klassas som elit eller ej. 
I detta fall handlar det om en 14-årig talang inom en smal sport, som endast får 
begränsat stöd av kommunen. Pojken har även pga ålder behov av en medföljande 
ledare, och söker och beviljas ett mindre bidrag än tidigare sökanden. Beslutet innebär 
även att kommunen avslutar all bidragsgivning till s k elitutövare, vilket jag bifaller och 
applåderar. Sammantaget har jag gjort bedömningen att denne yngling är värdig 
Karlshamns kommun sista elitsatsningsbidrag. Önskar honom all lycka till i sin satsning! 
 
Beslutet skickas till 
 
Beredningsgruppen för stöd till elitsatsningar 
Controller Susanne Andersen 
Carlshamns Badmintonförening 
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§ 306 Handlingar för kännedom november 2019 2019/437 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 8 oktober – 25 oktober 2019 
redovisas: 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
 
2019/3428 64/19 2019-10-21 Beslut om kommuntal 2020 i Blekinge län 
 
2018/1040 65/19 2019-10-25 B 551-17288-2018 Tillstånd till framställning 
   av livsmedelsprodukter – Gröna Mejeriet 
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§ 307 Redovisning av delegationsbeslut november 2019 2019/434 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att  godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen  
2019-06-04 § 176 och § 198. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att 
vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 8 oktober – 25 oktober 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 


