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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30—17:10, ajournering 14:45-15:00, 16:15-16:30

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Magnus Gärdebring
Mats Dahlbom
Charlott Lorentzen
Marie Sällström
Magnus Sandgren
Christel Friskopp
Björn Tenland Nurhadi
Marco Gustavsson
Bodil Frigren Ericsson
Annika Westerlund
Andreas Saleskog
Tommy Larsson
Britt Jämstorp

Tjänstgörande
ersättare

Ordförande
2:e vice ordf
1:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Leif Håkansson (S)
Sofie Ekenberg (C) § 335

(S)
(M)
(C)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(SD)
(C) ej § 335
(L)
(S)
(S)
(V)
(KD)

ersätter
Elin Petersson (M)
Marco Gustavsson (C)

Närvarande
ersättare

Sofie Ekenberg (C) §§ 308-334, § 336
Jan Bremberg (S)
Iréne Ahlstrand Mårlind (M)
Ulla Sandgren (S)
Ulf Ohlsson (M)
Claes Jansson (MP)
Jan-Åke Berg (S)
Emanuel Norén (L)
Johnny Persson (S)
Lars-Olof Larsson (KD)

Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Anette Sandberg, kommunikationschef
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare
Marie Nilsson, redovisningsekonom och vice VD i Stadsvapnet i
Karlshamn AB § 311
Mats Trulsson, samordnare för trygghetsmätningar vid Polismyndigheten
Region Syd § 312
Jörgen Svensson, verksamhetschef § 323
Patric Nilsson, distriktsidrottschef Blekinge idrottsförbund § 327
Jeanette Andréasson, styrelseordförande Blekinge idrottsförbund § 327
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef § 334
Mats Hadartz, säkerhetschef § 334

Paragrafer

§§ 308-336

Utses att justera

Andreas Saleskog (S)
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§ 308 Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
att utse Andreas Saleskog (S) att justera protokollet.
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§ 309 Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
att informationen från Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet utgår.
att därmed fastställa dagordningen.
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§ 310 Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om personalärenden.
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§ 311 Budgetuppföljning Stadsvapnet och kommunala bolag
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.
Av regementet för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen har en lednings-,
styrnings- och uppföljningsfunktion (regemente för kommunstyrelsen 6 §). I
ledningsfunktionen ingår uppgiften att ha ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt
över verksamheten i övriga nämnder, kommunala bolag, föreningar, stiftelser och
kommunalförbund.
Karlshamns kommun har samlat sina helägda bolag inom koncernen Stadsvapnet i
Karlshamn AB. Bolagen ägs till 100 procent av Karlshamns kommun och
kommunfullmäktige utser styrelse och ger ägardirektiv. De kommunala bolagen är
följande:
 Karlshamn Energi AB (inklusive dotterbolag)
 Karlshamnsbostäder AB
 Karlshamnsfastigheter AB
 Karlshamns Hamn AB (inklusive dotterbolag)
 Kreativum i Blekinge AB
Marie Sällström (styrelseordförande i Stadsvapnet i Karlshamn AB) och Marie Nilsson
(redovisningsekonom och vice VD i Stadsvapnet i Karlshamn AB) informerar om
Stadsvapnets koncernresultaträkning per den 31 augusti 2019. Koncernen har ett
resultat efter finansiella poster på 71 348 tkr. Resultatet efter finansiella poster är 16 583
tkr för Karlshamns Energi AB (koncern), 21 415 tkr för Karlshamnsbostäder AB och
48 361 tkr för Karlshamns hamn AB (koncern). Det är negativa resultat efter finansiella
poster i moderbolaget med -5 527 tkr, Karlshamnsfastigheter AB med -2 907 tkr och
Kreativum i Blekinge med -6 485 tkr.
Koncernen har en genomsnittlig låneränta för perioden på 1,5 %. Skuldportföljen har en
aktuell snittränta på 1,07 % samt räntebindning på 3,7 år per 2019-11-30.
Investeringsbudgeten för Stadsvapnet uppgår till 548 mnkr. Per den 31 augusti har
276 219 tkr förbrukats och helårsprognosen uppgår till 476 443 tkr. Avvikelsen mot
prognosticerad investeringsbudget beräknas bli 71 557 tkr lägre. Investeringsbudget,
utfall och helårsprognos för bolagen är följande:
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Bolag
Karlshamns Energi AB
(koncernen)
Karlshamnsbostäder
AB
Karlshamns hamn AB
(koncern),
Karlshamnsfastigheter
AB
Kreativum i Blekinge
AB
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Investeringsbudget 2019
(tkr)
136 245

Utfall 201908-31 (tkr)

Helårsprognos
(tkr)

68 935

140 542

Prognosavvikelse
mot budget
4 297

260 200

145 647

179 796

-80 404

96 705

27 507

96 705

0

52 000

33 280

58 000

6 000

2 850

850

1 400

-1 450

Avvikelsen för Karlshamnsbostäder AB beror framförallt på att renoveringen på
Möllebacken flyttats fram då bygglovet blivit försenat samt försenade nybyggnadsprojekt
på grund av att detaljplanerna inte är klara. För Karlshamnsfastigheter AB beror
avvikelsen på att nybyggnationen av Etapp 5 på Östra piren dragit över budgeten och
att investeringar på Öjaved 2:187 flyttats fram.
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§ 312 Information om polisens brottsförebyggande arbete
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Mats Trulsson samordnare för trygghetsmätningar vid Polismyndigheten Region Syd
informerar om den årliga trygghetsmätningen som polisen genomför i region Syd och
den lokala områdesundersökningen för Karlshamns kommun. I år har 1 200 personer
åldersspannet 16-85 år fått enkäten i kommunen och cirka 67 procent har besvarat den.
Frågeställningarna omfattar fem huvudområden;
 orosstörningar
 utsatthet för brott
 oro för att utsättas för brott
 konkret otrygghet
 polisens lokala agerande.
Den lokala trygghetsmätningen skapar underlag för en gemensam problembild som kan
ligga till grund för samverkan mellan polis, kommuner och andra. Problembilden kan
därmed utgöra underlag för verksamhetsplanering, medborgardialoger och
medborgarlöften.
Den generella bilden i Karlshamns kommun är att den upplevda otryggheten och oron
minskar. Tätorten upplevs som något mer otrygg än exempelvis närliggande samhällen
som Asarum. Det problem som ändå framkommer är fortkörning och där har kommunen
nyligen vidtagit åtgärder i form av sänkta hastigheter på vissa vägar.
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§ 313 Kommunstyrelsens månadsrapport oktober 2019 2019/347
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa månadsrapport per 2019-10-31.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat månadsrapport per
2019-10-31 som sammanställts till månadsrapport för kommunstyrelsen.
I månadsrapporten redovisas bedömning av kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning
av drift för perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk analys.
Den ekonomiska driftuppföljningen visar ett beräknat överskott på 1,9 mnkr 2019.
Beslutsunderlag
Driftuppföljning KS januari- oktober 2019
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Chefer inom kommunledningsförvaltningen
Berörda chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen
Controller Susanne Andersen
Controller Lisbeth Sunesson
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§ 314 Kommunstyrelsen internbudget och verksamhetsplan 2020-2022 2019/2780
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020-2022
att fastställa Kommunstyrelsen driftbudget för 2020 på nettokostnadsnivå
att fastställa Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020
att upphäva beslut KS 2018-05-08 § 124 att ge igångsättningsbesked för projektet
”utbyggnad av järnväg i Stilleryd”, till och med etapp 1, vilket finansieras med 8 500 tkr
2018, 12 000 tkr 2019 och 15 000 tkr 2020
att upphäva beslut KS 2018-05-08 § 124 att bemyndiga projektets ombud att teckna
erforderliga handlingar för projektets genomförande
att ge nytt igångsättningsbesked för projektet utbyggnad av järnväg i Stilleryd med
begränsningen att det omfattar projektering och framtagning av förfrågningsunderlag för
genomförandet av etapp 1
att kommunstyrelsens arbetsutskott återkommer med redovisning av förslag på
relevanta indikatorer och indikatorsnivåer.
Sammanfattning
Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020-2022 föreligger.
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens
ansvarsområden och ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter och
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har även ansvar för kommunövergripande
insatser för de personalpolitiska frågorna, hållbar utveckling, folkhälsa och
landsbygdsfrågor samt översiktsplanering, internationalisering, tillväxt och
näringslivsbefrämjande insatser, medverkan i regional utveckling samt insatser som
främjar högre studier, arbete och sysselsättning.
Kommunstyrelsen har dessutom budgetansvar för Måltids-, Service-, och Fastighetsverksamheterna. Organisatoriskt tillhör verksamheterna samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunstyrelsens prioriterade utvecklingsområden utgår från kommunfullmäktiges
beslut om Mål och budget 2020 och kommunprogrammet för mandatperioden 20192022.
Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-18 § 297.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2020-2022
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska återkomma med en
redovisning av förslag på relevanta indikatorer och indikatorsnivåer.
Beslutsgång
Ordförande prövar yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta enligt detta.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Chefer inom kommunledningsförvaltningen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Berörda chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Controller Susanne Andersen
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§ 315 Ökat resursbehov för E-handel 2019/340
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna förslaget till teknisk justering avseende ökat resursbehov för E-handel
att uppföljning sker i samband med delårsbokslutet.
Sammanfattning
Ökat resursbehov på 2 tjänster för E-handel ska fördelas ut på nämnderna.
Fördelningsgrunden föreslås vara antal budgeterade årsarbetare per nämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-06
Skrivelse ökat resursbehov för E-handel
Kalkyl ökat resursbehov för E-handel
Beslutet skickas till
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Förvaltningschefer
Controller Susanne Andersen
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§ 316 Tekniska justeringar driftbudget 2020 2019/340
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna tekniska justeringar av driftbudget 2020.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har anslag till förfogande för löneökningar som är budgeterade på
finansförvaltningen. Anslaget har fördelats till nämnder enligt helårsutfall av kostnader
för löneöversyn 2019.
Övriga tekniska justeringar avser ny fördelning av kostnader för facklig verksamhet
enligt utfall 2018, fördelning av kostnader för två tjänster inom E-handel och tekniska
justeringar mellan omsorgsnämnden och nämnden för arbete- och välfärd.
Beslutsunderlag
Tekniska justeringar driftbudget 2020
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschefer
Controller Susanne Andersen
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§ 317 Entreprenadavtal för Svängsta förskolas kök (projekt 1144) 2017/4052
Kommunstyrelsens beslut
att anta leverantören JSB Construction AB org.nr. 556401-1756
att uppdra åt leverantören att utföra leveranser som hör till uppdraget i enlighet med
upphandlingsdokumentet.
Sammanfattning
Karlshamns kommun har genomfört en upphandling avseende ombyggnad av kök på
Svängsta förskola med förenklat förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling
(LOU).
Ombyggnationen avser tillagningskök samt intilligande utrymmen i ”köksflygeln” på
Svängsta förskola. Avtalet gäller från den dag då båda parter undertecknat
avtal/beställning.
Under anbudstiden har 3 anbud inkommit i rätt tid. Utvärdering har skett enligt vad som
framgår i upphandlingsdokumenten i enlighet med 16 kap 1 § LOU. Det ekonomiskt
mest fördelaktiga anbudet har utvärderats med lägst pris som grund. Vinnande anbud
uppfyller samtliga krav enligt förfrågan.
Anbud
Dynacon Construction Blekinge AB
556828-2700
JSB CONSTRUCTION AB
556401-1756
NÄBO Bygg AB
556659-5152

Anbudspris i SEK exkl. moms
6 149 000
5 871 000
6 312 000

Beslutsunderlag
Beslut om upphandling av ombyggnation kök Svängsta förskola
Protokollsutdrag TN § 207/2017 Igångsättningsbeslut kök Svängsta förskola
Protokollsutdrag TN § 58/2018 Återrapportering kök Svängsta förskola
Protokollsutdrag TN § 172/2018 kök Svängsta förskola
Protokollsutdrag TN § 267/2018 Avrapportering kök Svängsta förskola
Protokollsutdrag KS § 197/2019 tillbyggnad och renovering Svängsta förskola
Beslutet skickas till
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson
Upphandlare Kristin Martinsson
Fastighetschef Magnus Persson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
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§ 318 Förlängning av bostadsförsörjningsprogrammets aktualitet 2018/105
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att förlänga aktualitetsperioden för nuvarande bostadsförsörjningsprogram till och med
1 juli 2020.
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 tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden
2012-2017. Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018 (§ 10) och den 17 december
2018 (§ 203) beslutat att förlänga aktualiteten för nuvarande riktlinjer för
bostadsförsörjning att gälla för 2018 respektive 2019. Riktlinjerna ligger till grund för
kommunens strategiska planering. Bedömningen är att aktualitetsperioden för
riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år fram till och med 1 juli 2020.
Förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram har behandlats i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 20 augusti, 1 oktober och 22 oktober 2019 samt i kommunstyrelsen
den 5 november.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-06
Gällande Bostadsförsörjningsprogram
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§ 319 Beslut om antagande av föreskrifter för avfallshantering 2016/991
Kommunstyrelsens beslut
att återremittera ärendet
att komplettera föreskrifterna med krav på genomskinlig emballering av avfall vid
tömning på återvinningsstation och se över kravet på vägbredd gällande
transportvägarna.
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 är gemensamma med Olofströms och Sölvesborgs kommun, med lokal
justering där så krävs.
Avfallsansvarig nämnd är Kommunstyrelsen.
Under utställningen har en synpunkt, vilken gäller Karlshamns kommun inkommit.
Synpunkten medför inte någon ändring av föreskrifterna.
Föreskrifter träder i kraft den dag då kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft,
samtidigt upphör Karlshamns kommuns föreskrifter för avfallshantering 2010-03-01 att
gälla.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Jesper Bergman, daterad 2019-11-05
Föreskrifter för avfallshanteringen, antaget 2010-03-01
Förslag till föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun
Bilaga 1 Sortering
Bilaga 2-hämtningsintervall Karlshamn
Bilaga 3 Behållare
Bilaga 4 Transportvägar
Avfallsplan för Karlshamns Olofströms och Sölvesborgs kommuner,
antagen 2018-06-18
Yrkanden
Björn Tenland Nurhadi (SD) tilläggsyrkar att det vid tömning av avfall på
återvinningscentralen ställs krav på att emballeringen av avfall är genomskinlig.
Mats Dahlbom (C) yrkar att kravet på transportvägarnas bredd bör ses över.
Marie Sällström (S) yrkar att ärendet återremitteras för att justerar kravet på vägbredden
på transportvägarna.
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Beslutsgång
Ordförande prövar först yrkandet om återremiss och finner kommunstyrelsen bifalla
yrkandet.
Ordförande prövar därefter tilläggsyrkandet om genomskinlig emballering vid tömning på
återvinningsstation och yrkandet att kravet på transportvägarnas bredd bör ses över och
finner kommunstyrelsen bifalla dessa.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Jesper Bergman, miljöstrateg
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§ 320 Ansökan om expropriationstillstånd till fastigheterna Tostarp 3:51 och 4:86
2019/925
Kommunstyrelsens beslut
att ansöka om expropriationstillstånd enligt miljöstrategens förslag daterat 2019-10-31.
Sammanfattning
För att kommunen ska få rådighet över fastigheterna och därmed kunna säkerställa
kommunens råvattentäkt i Långasjön samt för att kommunen långsiktigt ska kunna
skydda kommunens invånare och miljön, bör kommunen genom expropriation, ta över
äganderätten för de abandonerade fastigheterna, åta sig huvudmannaskapet för de
återstående efterbehandlingsåtgärderna och genomföra desamma.
Kommunfullmäktige beslutade därför att ansöka om expropriationstillstånd till
fastigheterna Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86 (KF 2019-04-08, § 66), se bilaga 4.
Beslutsunderlag
Miljöstrategens förslag 2019-10-31 till ansökan om expropriationstillstånd till
fastigheterna Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86
Beslutet skickas till
Näringsdepartementet
Kommundirektör Daniel Wäppling,
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson,
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic
Kommunjurist Maria Bengtsson
Överförmyndarhandläggare Elisabeth Adolfsson
Länsstyrelsen Blekinge län
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§ 321 Renhållningstaxa för 2020 2019/3537
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta renhållningstaxa för 2020.
Sammanfattning
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år.
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 24 oktober 2019 förslag till
renhållningstaxa för år 2020 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2020 med följande
förändring för Karlshamn:
• Taxan föreslås delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift.
• Taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 10 procent.
• Taxor för slam föreslås höjas med 3 procent.
• Taxa för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas med 3 procent.
• Taxa för boende på öar föreslås få en rörlig avgift på 250 kr oavsett om det gäller
helårs- eller sommarboende.
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta att ny renhållningstaxa
för år 2020 enligt ovanstående skall gälla från och med 1 januari 2020.
Beslutsunderlag
Missiv Förslag till renhållningstaxa
Taxeförslag 2020
Gällande Taxa för renhållning 2019
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§ 322 Arrendeavtal med Marinkompaniet i syd AB inom fastigheten Karlshamn 5:1
2019/3583
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna arrendeavtal mellan Karlshamns kommun och Marinkompaniet i syd AB
och ge Kommunstyrelsens ordförande samt Kommundirektören i uppdrag att
underteckna arrendeavtalet
att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta bort mastkranen i Väggaviken.
Sammanfattning
Marinkompaniet (tidigare Båt-Göran AB/Göran Olsson) arrenderar via ett antal avtal
mark i Väggahamnen och har sedan lång tid tillbaka bedrivit båt- och varvsverksamhet
inom området. I anslutning till Marinkompaniets arrendeområde har
Fiskehamnsföreningen haft två nyttjanderättsavtal varav det ena avser en
uppdragningsanordning för båtar vilken i dagsläget kan ta upp även större båtar. För att
svara upp till dagens miljökrav behöver Marinkompaniet för sin verksamhet ha tillgång
till en spolplatta för tvättning/målning av båtar på ett miljömässigt bättre sätt. Den enda
platsen i närheten till Marinkompaniets verksamhetsområde där det ansetts vara möjligt
att anlägga en spolplatta är inom det område som Fiskehamnsföreningen nyttjat för
båtuppdragning. Att anlägga en spolplatta är en kostsam investering vilket motiverar en
längre avtalstid. Genom arrendeavtalet erbjuds Marinkompaniet att långsiktigt arrendera
hela området. Arrendeavtalet innebär också att Marinkompaniet övertar ansvaret för
bryggorna på den östra sidan av Väggaviken.
Detaljplan för Vägga varvsområde (A 347) gäller för arrendeområdet. Hela
arrendeområdet är kvartersmark enligt detaljplanen, vilket möjliggör för att upplåta
marken långsiktigt. Strandskyddet inom detaljplaneområdet är upphävt, vilket framgår av
planhandlingarna.
I samband med arbetet med arrendeavtalet har det uppmärksammats att fundamentet
på mastkranen i Väggaviken är dåligt. Då det är få som använder denna mastkran och
det finns en modernare mastkran i Svanevik, där även mastförvaring finns, är det
lämpligt att ta bort mastkranen i Väggaviken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-05
Arrendeavtal
Kartbilaga till arrendeavtal
Detaljplan
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
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§ 323 Optimering Karlshamns kommuns ägda och leasade bilpark 2019/3737
Kommunstyrelsens beslut
att samtliga kommunens person- och lätta lastbilar överförs till kommunstyrelsen
att kommunstyrelsen uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltning att inrätta en
fullservicefunktion för kommunens samtliga persontransporter
att den nya funktionen påbörjar arbetet med att ta fram en bilpolicy för framtidens behov
att digitala körjournaler inrättas i samtliga fordon
att påbörja arbetet med att inrätta geografiska bil-pooler, samt digital bokningsfunktion
att framtagning av nytt leasingavtal påbörjas.
Sammanfattning
Projektet har efter genomförd granskning av kommunstyrelsens, teknik-och
fritidsnämndens och omsorgsnämnden hantering av fordon kommit fram till att det finns
brister. Projektet förslår en rad åtgärder som ska leda till en optimerad hantering,
uppföljning och kostnadskontroll kring processen för fordonshantering. Detta leder till att
kostnaderna för Karlshamns kommuns totala fordonshantering ska minska med minst
10 % under en treårsperiod. Genom att centralisera all fordonshantering och inrätta
digitala körjournaler kopplat till en ny bilpolicy kommer det sammantaget att bidra till en
hållbar hantering, både utifrån ekonomi och miljö.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Slutrapport – Optimera Karlshamns kommun ägda och leasade bilpark.
Bilaga 2 Slutredovisning - Optimera Karlshamns kommun ägda och leasade bilpark.
Beslutet skickas till
Kommundirektören Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Förvaltningschef Thomas Svensson
Förvaltningschef Thomas Ringberg
Verksamhetschef Jörgen Svensson
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§ 324 Beslut om att avveckla Festivalsutskottet 2019/218
Kommunstyrelsens beslut
att festivalsutskottet upphör den 31 december 2019
att ledamöter i festivalsutskottet entledigas den 31 december 2019
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och med 1
januari 2020
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 1 januari
2020.
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 arbete med att minska kostnaderna i kommunen föreslås att
Festivalsutskottet upphöra den 31 december 2019. En bedömning är att detta kan bidra
med en kostnadsminskning på cirka 100 tkr. Förslaget innebär också att ledamöterna i
utskottet entledigas den 31 december 2019.
Om förslaget bifalls behöver reglementet och delegationsordningen för
kommunstyrelsen revideras.
Reglementet ändras så att andra stycket i § 3 styrks.

Utskott
3§
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 7
ledamöter och 7 ersättare.
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett festivalutskott som ska ha hand om ärenden
gällande Östersjöfestivalen. Festivalutskottet ska bestå av 3 ledamöter.
Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.
I delegationsordningen tas all delegation till festivalsutskott och festivalsamordnare bort.
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Beslutsunderlag
Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Förslag på reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Festivalsutskottet
Administratör Aili Martinsson
Festivalsamordnare Daniel Svensson
Hemsidan

Sida 24(37)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

Sida 25(37)

§ 325 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och kommunerna i
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström 2019/3373
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden
2020-01-01—2020-12-31 i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att
samtliga länets kommuner fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge (dåvarande Landstinget Blekinge)
och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet
(FoU). Nuvarande avtal löper ut 2019-12-31 och nytt avtal ska tecknas. Det nya avtalet
gäller 2020-01-01—2020-12-31.
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet.
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling,
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet.
Ledningsgruppen för Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret.
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2020 till
2 867 000 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 867 000 kronor årligen.
Avtalet har tagits fram av Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) med möjlighet
även för ansvarig inom Region Blekinges FoU-verksamhet att ge synpunkter. Avtalet har
även förankrats i Regionala samverkansrådet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AV § 147/2019 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och
kommunerna
Ordförandebeslut ON Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och
kommunerna
Avtal om FoU-verksamhet 2020-01-01 – 2020-12-31
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§ 326 Handels- och centrumutvecklingspolicy 2019/3739
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen om handelsanalysen till protokollet
att ge Näringslivschefen i uppdrag att starta en tvärsektoriell arbetsgrupp med uppdrag
att med utgångspunkt från handelsanalysen ta fram en handlingsplan för handel- och
centrumutveckling i Karlshamns kommun.
Sammanfattning
En handlingsplan för handel- och centrumutveckling för Karlshamns kommun bör tas
fram med utgångspunkt från Handelsanalys 2018/2019, uppdaterad nulägesanalys och
inhämtade synpunkter från berörda föreningar och Samhällsbyggnadsförvaltingen.
Syftet är att handlingsplanen ska vara ett stöd i kommunens vägval och utveckling inom
olika områden.
Handlingsplanen ska bland annat bidra till att skapa förutsättningar för handel- och
centrumkärnornas utveckling, öka antalet besökare, skapa olika mötesplatser med
social inkludering och ökad trygghet.
Beslutsunderlag
Analys och strategi, 2019-10-16
Mark- och tätortsanalys & strategi, 2019-10-16
Protokollsutdrag KS 2017-12-12 § 280
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar att näringslivschefen får i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för handel- och centrumutveckling i Karlshamns kommun istället för en
policy.
Beslutsgång
Ordförande prövar yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta enligt detta.
Beslutet skickas till
Näringslivschef Mathias Wijk
Kommundirektör Daniel Wäppling
Samhällsbyggnadschef Ulrika Nordén Johansson
Stadsarkitekt Emina Kovacic
Controller Susanne Andersen
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§ 327 Information från Riksidrottsförbundet
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Patric Nilsson (distriktsidrottschef) och Jeanette Andréasson Sjödin (styrelseordförande)
i Blekinge idrottsförbund informerar om det förändringsarbete som bedrivs för att nå
idrottens strategiska mål 2025 och ger en nutidsbild av hur idrotten ser ut i Karlshamns
kommun. Blekinge idrottsförbund har två kontor, ett i Karlskrona och ett i Karlshamn,
med 28 anställda. Deras uppdrag är stödja, leda och företräda Blekinge IF och
utbilda/folkutbilda (SISU). Blekinge idrottsförbund finansieras huvudsakligen av staten
(9,5 mnkr), regionen (5 mnkr) och kommunen (0,6 mnkr) och den totala finansieringen
uppgår till 18 mnkr.
Idrottsrörelsen i Sverige har 3,3 miljoner medlemmar, 72 specialistförbund och cirka
20 000 föreningar. Motsvarande siffror i Blekinge är 54 000 medlemmar, 62 idrotter och
380 föreningar. I Karlshamn finns det 71 idrottsföreningar (37 idrotter) med 10 000
medlemmar motsvarande 31 procent av befolkningen. Stöd utgår till föreningar i
Karlshamn. Exempelvis idrottslyftet riktat till barn- och ungdomsidrott har under perioden
2016-2018 gett 270 tkr i stöd för utveckling, 485 tkr i stöd till anläggningar och 240 tkr i
stöd för etablering/integration. Särskilda satsningar har också gjort på rörelse i skola och
idrott för äldre.
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§ 328 Kandidater till stadsbyggnadspriset 2019 2019/3080
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa Västerås 1 och Helsingborg 27, som kandidater till 2019 års
stadsbyggnadspris.
Sammanfattning
Stadsbyggnadspriset avser medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i
fokus samt öka allmänhetens intresse för vår byggda miljö. Priset ska tilldelas den som
gett den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts
under de senaste fem åren. Byggnadsprojektet måste vara färdigställt senast den 20
september 2019 för att kunna nomineras till årets pris. Priset kan tilldelas ett projekt
tillhörande något eller några av följande fyra kategorier, god arkitektur, god
byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet.
2019 års stadsbyggnadspris föreslås tilldelas antingen Västerås 1 eller Helsingborg 27,
med följande motivering.
Västerås 1
Juryns motivering:
Genom en inspirerande kombination av varsam renovering och uppfriskande förnyelse
har huset omvandlats från en anonym och nedgången byggnad till ett hus som får oss
att lyfta blicken och njuta. Lekfullt mönstrade balkongräcken, vackra nya fönster och
koppartak vittnar om omsorgsfullt hantverk, känsla för material och en eftersträvansvärd
ambition att återskapa byggnadens praktfulla karaktär. Ut mot gatan har
fastighetsägaren lagt stor omsorg i att varsamt lyfta fastighetens äldre drag. Som
intressant kontrast till detta har de mindre exponerade gårdsfasaderna tillåtits moderna
inslag. Smarta planlösningar och utnyttjande av vindsvåningen har mer än fördubblat
antalet lägenheter i ett av Karlshamns mest eftertraktade lägen. Ett utmärkt exempel på
genuin, ansvarsfull och långsiktig satsning på god arkitektur och god byggnadsvård från
en av Karlshamns lokala fastighetsägare.
Byggherre: Norlena Fastighets AB Adress. Marc Ljungström
Arkitekt: Arbetena har utförts av byggherren med i huvudsak egen personal.
Objektet belönas för God arkitektur och god byggnadsvård.
Helsingborg 27
Juryns motivering:
Likt ett glatt utropstecken i ett exponerat och viktigt läge utmärker sig detta variationsrika
hus från långt håll. Tomtens långsmala utbredning och platsens utmanande topografi
bemästras föredömligt genom en rad spännande, till synes enkla grepp. Den, för
Karlshamns rutnätsstad utmärkande vertikalitet betonas ytterligare genom tydlig yttre
uppdelning i fyra huskroppar som genom färg, form och material bildar en harmonisk
och varierande helhet. En väl genomtänkt takutformning trollar bort husets översta
våning och får det att upplevas som en naturlig och efterlängtad del av gaturummet.
Utan att ge avkall på den tid den representerar skapas det inte enbart flera funktionella
lägenheter i ett eftertraktat läge utan även en fungerande brygga mellan omgivande
kulturhistoriskt intressant bebyggelse och vår samtid.
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Byggherre och byggföretag: PMB Construction Sverige AB
Arkitekt: Sven Gustafsson, White Arkitekter
Objektet belönas för God arkitektur och god byggnadsvård.
Priset delas ut den 24 januari 2020 på Karlshamns Näringslivsgala, KAN-galan, och
består av ett diplom med motivering samt en skylt att fästa vid objektet.
Beslutsunderlag
BN § 243/2019 Stadsbyggnadspriset 2019
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 329 Redovisning av motioner som inte beretts färdigt, november 2019 2019/689
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
För närvarande finns det 16 motioner som inte beretts färdigt. Av dessa är det en
motion, om att införa vårdbiträde, som återremitterats från kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning. En motion, måltidsvän inom äldreomsorgen,
är färdigutredd och har fått bifall i kommunfullmäktige men inväntar implementering inom
omsorgsförvaltningen. Två motioner om kulturell stadsplanering och utredning om
parkeringsskiva är under beredning sedan augusti 2019. Sju motioner lämnades in i
samband med kommunfullmäktiges sammanträden den 28 oktober och har nyligen
remitterats för beredning. Ytterligare fem motioner har lämnats in i samband med
kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november och har ännu inte remitterats för
beredning.
Beslutsunderlag
Redovisning av motioner som inte beretts färdigt, november 2019
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§ 330 Beslutsuppföljning för kommunstyrelsen 2019 2019/690
Kommunstyrelsens beslut
att redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Beslutsuppföljningen innehåller 6 ärenden.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning KS november
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§ 331 Handlingar för kännedom december 2019 2019/437
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 26 oktober – 19 november
2019 redovisas:
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2019/1169

66/19

2019/1169
2019/3565
2019/3292

67/19
68/19
69/19

2019/342

70/19

2019-11-12 KF § 187 Revisorernas granskning och
utlåtande av delårsrapport 2019
2019-11-12 KF § 186 Kommunens delårsrapport aug 2019
2019-11-04 Information om Boverkets kommande enkäter
2019-11-07 BN § 221 Digitaliserad handläggning inom
Stadsbyggnadsavdelningen
2019-11-21 Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 –
Miljöförbundet Blekinge Väst
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§ 332 Redovisning av delegationsbeslut december 2019 2019/434
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen
4 juni 2019, § 176 och 198. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna
laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 26 oktober – 24 november 2019.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut
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§ 333 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019/3528
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ”Riktlinjer för Karlshamns kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022” och
att därmed ge förvaltningarna uppdrag att arbeta enligt riktlinjerna.
Sammanfattning
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan MSB och
SKL ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap.
Styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige. Kravet på styrdokument är nytt för
perioden och får anses förmedla en höjd ambitionsnivå från samhället i frågan. I
Karlshamn utformas styrdokumentet som en riktlinje.
I riktlinjerna anges i sammanfattning följande ambitioner;
Under kommande period ska arbetet inriktas på att färdigställa kommunövergripande
planer för nödvatten och Styrel. Förmågan att ta emot nödvatten samt att använda
befintliga reservkraftverk ska därigenom stärkas.
Berörda förvaltningar ska ta fram planer och rutiner för att hantera händelser kopplade
till extremväder som värmebölja, storm eller snöstorm.
Förmågan till krisledning genom hela processen, från att en krishändelse inträffar och
fram till att verksamheten återställts och vunna erfarenheter dokumenterats, ska stärkas.
Detta ska ske genom att den kommunala ledningsplatsen utvecklas och anpassas till
krisledningsstabens behov. Kontaktvägar till beredskapsfunktionerna i de olika
verksamheterna ska tydliggöras och delas till berörda. POSOM-gruppen ska
organiseras och utbildas så att den kan utgöra ett stöd vid framtida krishändelser.
Under kommande år ska samverkan med lokala företag, främst inom livsmedels- och
drivmedelsbranschen utvecklas. De närmaste åren ska också möjligheten att involvera
Civilförsvarsförbundets medlemsorganisationer och den frivilliga resursgruppen som ett
stöd i den kommunala krisberedskapen undersökas.
Beslutsunderlag
”Riktlinjer för Karlshamns kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022” (bifogas)
samt tidigare fastställd ”RSA-rapport för Karlshamns kommun” (bifogas inte).

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

Sida 35(37)

§ 334 Information om kommunens säkerhetsarbetet
Kommunstyrelsens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Mats Hadartz (säkerhetschef) och Christina Svensson (säkerhetsskyddschef) informerar
om säkerhetsarbetet i kommunen. Bland annat informerar Mats om säkerhet i
verksamheterna, krisberedskap och Rakel och Christina om det arbete som genomförs
när det gäller civilt försvar och säkerhetsskydd.
Kommunens arbete utgår från de två dokument ”Överenskommelse om kommunens
arbete med civilt försvar” och ”Överenskommelse om kommunens krisberedskap ” som
givits ut av Myndigheten för samhällsberedskap och beredskap (MSB) och Sveriges
kommuner och landsting (SKL).
Riktlinjer för kommunens krisberedskap har tagits fram och förväntas beslutas i
kommunfullmäktige den 16 december 2019. Krisberedskapen har nio huvudsakliga
inriktningar som omfattar;
1. Nödvatten
2. Styrel/reservkraft
3. Extremväder som värmebölja, storm eller snöstorm
4. Krisledning från att en händelse inträffar och fram till att verksamheten återställts
samt förmågan att samordna aktörer och åtgärder genom en lokal ISF
(inriktnings- och samordningsfunktion)
5. Den kommunala ledningsplatsen ska utvecklas och anpassas till
krisledningsstabens behov
6. Kontaktvägar till beredskapsfunktionerna i de olika verksamheterna ska
tydliggöras och delas till berörda
7. POSOM-gruppen ska organiseras och utbildas så att den kan utgöra ett stöd vid
framtida krishändelser
8. Samverkan med lokala företag, främst inom livsmedels- och
drivmedelsbranschen
9. Civilförsvarsförbundets medlemsorganisationer och den Frivilliga resursgruppen
(FRG)
En övnings- och utbildningsplan har också tagits fram för tiden 2019-2022 och en plan
för extraordinära händelser i Karlshamns kommun.
Kommunen har tagit fram en säkerhetspolicy och har en säkerhetsskyddschef.
Samverkan sker med Krissamverkan i Blekinge (KSAM), totalförsvarsövning 2020,
Militärregion Syd, SÄPO och de frivilligorganisationer som finns i Berget.
Säkerhetsskyddsanalyser har genomförts och viss personal i kommunen har
säkerhetsklassats. Vidare pågår arbete med att ta fram ledningslokal, lokal för hemliga
handlingar och krypto. Framöver kommer övningar i krisberedskap genomföras och
Karlshamn kommer också delta i totalförsvarsövningen 2020.
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§ 335 Prissättningsmodell för måltidsservice 2019/3787
Kommunstyrelsens beslut
att anta en prissättningsmodell för intern- och extern prissättning för
måltidsserviceverksamheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sammanfattning
Prissättningsmodellen är framtagen i samverkan med ekonomiavdelningen. I
prisräkningsmodellen för internprissättning läggas personalkostnaden in i antalet
minuter det tar att tillaga det prissättningen avser, samt livsmedelskostnad och en övrig
kostnad för det som tillkommer i material vid tillagningen.
Om portionen skall säljas externt tillkommer kostnader för lokal inkl. el, vatten och
slitage av lokaler samt moms vilket gör att verksamheten får en korrekt prissättning som
därmed inte heller konkurrerar med näringslivet.
Den interna prissättningen ska med den nya modellen räknas upp eller ner årligen enligt
storköksindex samt index för lokalkostnad och ökad personalkostnad.
De portioner som utgör de stora volymerna i våra beställande nämnder till exempel
skollunch och äldreomsorgsportioner räknas upp och ligger med i budgetprocessen inför
2021.
Beslutsunderlag
Prissättningsmall för måltidsservice, 2019-11-05
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Christina Svensson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
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§ 336 Beslut om samordnad varudistribution 2017/1468
Kommunstyrelsens beslut
att införa samordnad varudistribution
att godkänna att anbud med lägsta pris antas för leverantör av samordnad
varudistribution
Sammanfattning
Tidigare har kommunstyrelsen tagit beslut om att upphandla samordnad varudistribution
för Karlshamns och Sölvesborgs kommuner. Upphandlingen fick avbrytas under hösten
2018 på grund av att Sölvesborgs kommun drog sig ur projektet.
En ny upphandling har genomförts under år 2019. I oktober fick Karlshamns kommun
två anbud. Prisen i anbuden avsåg distributionscentral inklusive distribution av 18 000
kg livsmedel per vecka. Det lägsta anbudet låg på drygt 1,7 miljoner kr per år. Beslut
behöver nu tas för att möjliggöra en driftstart av samordnad varudistribution under våren
2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse beslut om samordnad varudistribution 2019-11-05
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, projektkontoret

