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§ 52 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Mats Dahlbom (C) att justera protokollet. 
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§ 53 Godkännande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändring; 
 
att lägga till ett informationsärende om Kreativum i Blekinge AB. 
 
att ärendet om avgift för utlämnande av allmän handling från Cura Individutveckling 
utgår.    
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§ 54 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om arbetsgivaransvar med anledning av 
Covid -19 och tillståndet i kommunen när det gäller den fortsatt höga vattennivån.  
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§ 55 Information om BTH  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Samuel Henningsson VD Netport Science Park AB informera om arbetet vid BTH kring 
att ta fram nya program inom medieteknik och produktionsteknik, vilka ska ersätta 
programmet för spelutveckling. 
 
Söktryck och nybörjarstudenter har under perioden 2015-2019 inom spelteknik 
(civilingenjör i spel- och programvaruteknik, spelprogrammering och technical artist i 
spel) minskat från 259 till 131 elever och inom medieteknik (digitala spel, digital 
bildproduktion och ljudproduktion) minskat från 150 till 73 elever. Under perioden har 
utvecklingen av antalet studenter minskat från 307 till 220. 
 
En arbetsgrupp har fått utredningsuppdrag att utveckla program inom medieteknik och 
produktionsteknik följande inriktning; 

 Bygg på existerande utbildningar i medieproduktion i Karlshamn och utvidga 
med inriktningar inom exempelvis Edtech, interaktiv medieproduktion och 
upplevelsedesign.  

 Föreslår nya program inom produktionsteknik som utgår ifrån identifierade behov 
hos de produktionsinriktade industrierna i Västra Blekinge, exempelvis 
digitalisering, IoT, industri 4.0 och hållbar omställning.  

 
Utredningsuppdraget omfattar en omvärldsanalys av intressanta program i Sverige och 
grannländerna och identifiera möjliga nya program eller inriktningar på program som kan 
erbjudas på Campus Karlshamn med koppling till arbetsmarknadens behov. 
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§ 56 Näringslivsinformation  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Näringslivschef Mathias Wijk informera om näringslivet i Karlshamn och om Vision 
Karlshamn 50 000 invånare. Karlshamns näringsliv är beroende och påverkas av fem 
faktorer; fler företag, ökad inflyttning, ökade skatteintäkter, fler investeringar och 
möjligheter att bo, verka och uppleva Karlshamns kommun.  
 
Karlshamn ingår i Svensk näringslivs utvecklingsprogram. Svenskt näringsliv anser att 
Karlshamn är en av tio kommuner i Sverige där utveckling av näringslivet sker. Bilden i 
media av Karlshamns näringsliv och kommunens utveckling har på senare tid varit 
positiv. Bland annat handlar det om Skåneportens köp av mark i Karlshamn för sin 
verksamhet och digital bygglovshantering. På Karlshamns hemsida finns en ny funktion 
med vilken man kan boka företagsbesök. Näringslivsforum har skapats och 
Näringslivsenheten har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat en 
processkarta gällande näringslivslots. Processkartan syftar till att identifiera resurser och 
uppdragsansvariga när det gäller att uppfylla företagarnas behov av hjälp från 
kommunen. Näringslivsenheten samverkar med viktiga aktörer och samarbetspartner 
som exempelvis Netport Science Park, Företagarna i Karlshamn, Nyföretagarcentrum 
och Svenskt Näringsliv. 
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§ 57 Kommunstyrelsens resultatrapport för bokslut 2019 2019/347 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa kommunstyrelsens resultatrapport för bokslut 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har lämnat underlag till 
resultatrapport för kommunstyrelsen för år 2019. 
 
I resultatrapporten redovisas bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse och 
resultat gentemot kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunstyrelsens 
nämndsmål, ekonomisk analys, omvärldstrender och analys av den egna verksamheten. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen visar på ett underskott med 0,4 mnkr för 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-02-12 
Kommunstyrelsens resultatrapport 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Chefer Kommunledningsförvaltningen 
Berörda chefer samhällsbyggnadsförvaltningen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 58 Reviderad drift- och investeringsbudget för år 2020, plan 2021-2022 2019/340 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa tekniska justeringar i driftbudget enligt bilaga 2. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa reviderad drift- och investeringsbudget jämte resultat-, balans- och 
kassaflödesbudget för år 2020, samt plan 2021-2022, i enlighet med beslutsförslaget 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2020 till 
158 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enlighet med finanspolicy uppta kortfristiga lån upp till 50 
mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
I förslag till reviderad budget behandlas nya finansiella förutsättningar efter bland annat 
ny kostnadsutjämning och avisering om ytterligare medel för år 2020 i 
vårändringsbudgeten. Vidare föreslås vissa kompletteringar vad avser kostnader och 
investeringsutgifter, budgeterad kassaflödesanalys och balansräkning, samt förslag till 
tilläggsanslag. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-20 
Bilaga 1, Förslag till reviderad drift- och investeringsbudget för år 2020, plan 2021-2022 
Bilaga 2, Förslag till tekniska justeringar i driftbudget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef 
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§ 59 Omfördelning av medel för projektering av byggnader och anläggningar 
större än 7 mnkr 2019/2780 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att omfördela 1 500 tkr från KS exploateringsprojekt 0050 (projekteringsmedel) till 
kommunstyrelsens investeringsprojekt 1115 Projektering byggnader/anläggningar större 
än 7 mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
Det finns behov av investeringsmedel till projektering av byggnader och anläggningar 
större än 7 mnkr. Förslaget är att omfördela 1 500 tkr från KS exploateringsprojekt 0050 
(projekteringsmedel) till kommunstyrelsens investeringsprojekt 1115 Projektering 
byggnader/anläggningar större än 7 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Fastighetschef Magnus Persson 
Controller Susanne Andersen 
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§ 60 Beslut om rivning av Jannebergs gård 2020/636 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge fastighetschefen i uppdrag att begära rivningslov för del av Jannebergs gård enl. 
bifogad karta 
 
att rivningen av byggnaden genomförs på ett hållbart sätt så att värdefulla delar tas till 
vara 
 
att dokumentation av byggnaden bestående av en beskrivning av gårdens historia samt 
fotografering genomförs 
 
att kostnaden för rivningen belastar kommunstyrelsen driftanslag för större investeringar 
2020  
 
att nedskrivning av fastigheten på 2 580 tkr belastar 2020 års resultat. 
 
Reservation  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
sitt eget yrkande.  
 
Protokollsanteckning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) medges tillföra protokollet följande protokollsanteckning. 
 
”Anledning till återremissyrkandet är att Jannebergs gård är en del av 
Karlshamnshistoria och byggnadstradition. River man historiska platser så försvinner 
vårt kulturarv lite åt gången vilket jag vill förhindra. Yrkandet om avslag på 
arbetsutskottets förslag går ut på att finna en lösning på hur man kan bevara denna 
vackra byggnad för framtiden, oavsett om lösningen ligger i kommunal eller privat regi.”   
 
Sammanfattning 
 
Den 27 mars tog kommunstyrelsen beslut att förvärva strategisk mark, stadsdel 
Janneberg dnr 2018/515. Förvärvet avser fastigheter som ligger strategiskt mellan 
Karlshamn och Asarum inom utvecklingsområde för verksamheter enligt 
översiktsplanen. Inom det förvärvade markområdet ligger Jannebergs gård (fastighet 
Karlshamn 3:3, tidigare Asarum 48:1). Gården har tidigare fungerat som bostad för den 
förre markägaren. 
 
Fastighetsverksamheten förvaltar kommunens fastigheter och med anledning av detta 
har en undersökning genomförts av det stora boningshuset på Jannebergs gård. Denna 
visar på behov av renoveringar till omfattande kostnader. Fastigheten står idag 
ouppvärmd då värmesystemet läcker och den tidigare fastighetsägaren inte kunnat 
lokalisera läckaget. Att renovera och rusta upp fastigheten bedöms uppgå till 20 000 tkr. 
 
Fastighetsverksamheten har vidare sett över vilka kommunala verksamheter som skulle 
lämpa sig att vara i fastigheten och kan konstatera att det inte finns någon verksamhet 
som lämpar sig idag. Om det skulle uppstå ett behov är det fastighetsverksamhetens 
bedömning att det inte är ekonomiskt försvarbart att med kommunala medel renovera 
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upp fastigheten. Det är billigare och mer kostnadseffektivt att bygga nya lokaler på 
annan plats. 
 
För att inte begränsa möjligheterna att exploatera marken runtomkring huset eller 
försämra ridklubbens möjligheter att fortsätta bedriva sin verksamhet i närheten av huset 
bör det inte säljas. Fastighetsverksamhetens bedömning är att det bästa ur ett 
kommunalt perspektiv är att riva huset.  
 
Av statusbeskrivningen i ärendet framgår att det saknas ritningar och andra 
beskrivningar av mangårdsbyggnaden på Janneberg. En dokumentation av byggnaden 
bestående av en beskrivning av gårdens historia samt fotografering bör därför 
genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Byggteknisk utredning av Projektbyggaren 
Karta 
 
Kommunstyrelsens handläggning av ärendet  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde bereds ärendet i två omgångar då förändringar i 
ärendet uppkommer under sammanträdets gång.   
 
Yrkanden omgång 1 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att en dokumentation av byggnaden bestående av en 
beskrivning av gårdens historia samt fotografering genomförs.   
 
Marie Sällström (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 
tillägget att en dokumentation av byggnaden genomförs.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång omgång 1 
 
Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och Björn Tenland 
Nurhadis (SD) förslag och finner kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets 
förslag.  
 
Därefter ställer ordförande proposition på tilläggsyrkandet och finner kommunstyrelsen 
besluta enligt det.  
 
Yrkanden omgång 2 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att att-satserna tre och fyra ändras enligt följande, ”att 
kostnaden för rivningen belastar kommunstyrelsen driftanslag för större investeringar 
2020 och ”att nedskrivning av fastigheten på 2 580 tkr belastar 2020 års resultat”. 
 
Beslutsgång omgång 2 
 
Ordförande ställer proposition på sina yrkanden och finner kommunstyrelsen besluta 
enligt dessa.  
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Controller Lisbeth Sunesson 
Förvaltare Lars Persson 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 61 Beslut om igångsättning av projektet utveckling av torget (Karlshamn 2:1) 
samt investeringsbudget 2017/491 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge igångsättningsbeslut för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg (alternativ 
1), på samma plats som befintlig byggnad, med en investeringsbudget om 30 000 tkr  
 
att delegera till Fastighetschefen att godkänna entreprenadhandlingarna och teckna Fas 
2 i partneringupphandling inom ram för budget om 30 000 tkr 
 
att ge fastighetschefen i uppdrag att begära rivningslov för befintlig byggnad på torget 
 
att bemyndiga ombud/fastighetschefen att i övrigt teckna erforderliga handlingar för 
projektets genomförande  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till 2020 års investeringsbudget överföra 10 mnkr från ej nyttjade medel inom 2019 
års investeringsbudget för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg 
 
att till 2021 års investeringsbudget överföra 20 mnkr från ej nyttjade medel inom 2019 
års investeringsbudget för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg. 
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
sitt eget yrkande.   
 
Sammanfattning 
 
Torget i Karlshamn är viktigt för staden, därför beslutade Kommunstyrelsen att 
upphandla en entreprenör i partnering och uppdrog åt fastighetschefen att 
återrapportera förslag på åtgärder, kostnader och tidsplan till KS. 
 
PEAB upphandlades via partnering i augusti 2019. I uppdraget ingick att först se över 
om nuvarande byggnad ska renoveras eller rivas. Om den ska rivas ska det ses över 
om en ny byggnad ska byggas på befintlig plats eller på en ny plats. Åtgärderna ska 
kostnadsbestämmas och tidsbestämmas. 
 
För att bedöma möjligheterna att bygga på befintlig plats har en annan arkitekt, Bjartmar 
och Hylta, kontaktats och de har ritat en byggnad på samma plats som dagens 
byggnad. Denna byggnation har prissatts av PEAB till 30 000 tkr. Detta benämns som 
alternativ 1. 
 
SWECO Arkitekts vann i maj 2013 en tävling för utformning av Karlshamns torg. Under  
2017 projekterades byggnaden med tillhörande markytor fram. Den byggnad och plats 
som projekterades fram har nu prissatts av PEAB och den beräknade kostnaden för 
byggnaden och vissa nödvändiga kringliggande markarbeten är 38 400 tkr. Detta 
benämns som alternativ 2. 
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Beslutsunderlag 
 
Redovisning av alternativ och kostnader 
Investeringskalkyl alternativ 1 
Investeringskalkyl alternativ 2 
 
Yrkanden 
 
Mats Dalbom (C), Bodil Frigren Ericsson (L), Elin Petersson (M), Britt Jämstorp (KD) och 
Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar återremiss på arbetsutskottets förslag för att ta fram 
en helhetsbild för renovering av byggnad och övrig torgyta.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Ordförande ställer därefter propositionen på arbetsutskottets förslag och finner 
kommunstyrelsen besluta enligt det.   
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kommunstyrelsen 
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§ 62 Upplåtelse av rådighet/nyttjanderätt för kajrenovering inom Karlshamn 5:1 till 
förmån för Karlshamn 5:5 2020/566 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att upplåta rådighet/nyttjanderätt för kajrenovering inom fastigheten Karlshamn 5:1 och 
därtill hörande vattenområde utanför fastigheten Karlshamn 5:5 till ägarna av fastigheten 
Karlshamn 5:5. 
 
att upplåtelsen av rådigheten/nyttjanderätten villkoras av att  

 ägarna till Karlshamn 5:5 inhämtar alla erforderliga tillstånd 
 ägarna till Karlshamn 5:5 bekostar och genomför renoveringen och 

ansvarar för kajen 
 allmän-plats-marken skall vara allmänt tillgänglig 

 
Sammanfattning 
 
Ägarna till Karlshamn 5:5 har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet avseende 
spontning och renovering av befintlig kaj inom fastigheten Karlshamn 5:1. För ansökan 
krävs att sökanden har rådighet, d.v.s. en form av nyttjanderätt för att få utföra arbetena. 
 
Fastighetsägaren har rådighet över det vatten som finns inom fastigheten och 
fastighetsägaren kan upplåta rådighet till annan (Lag (1998:812) med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet, 2:1-2). För fastigheter som gränsar till 
vattenområde är huvudregeln att till varje fastighet hör den del av vattenområdet som är 
närmast fastighetens strand (Jordabalken  (1970:994) 1:5). I havet räknas vatten längre 
än 300 m från stranden som allmänt (Lag (1950:595) om gräns mot allmänt 
vattenområde). Bedömningen är att kommunen som ägare av fastigheten Karlshamn 
5:1 har rådighet över det vattenområde som berörs av arbetena och att denna rådighet 
kan upplåtas till ägaren av Karlshamn 5:5.  
 
Remsan mellan vattnet och Karlshamn 5:5 ligger på den kommunägda fastigheten 
Karlshamn 5:1 och är planlagd som allmän plats – natur. Detta innebär att kommunen 
har ett ansvar både som fastighetsägare och huvudman för allmän plats. 
 
Mot bakgrund av att området dels är svårtillgängligt för allmänheten och att kajen i första 
hand har en funktion för fastigheten Karlshamn 5:5 vore det bästa alternativet om 
markremsan kunde säljas och regleras till Karlshamn 5:5.  Då hade ansvarsfrågan blivit 
löst på ett tydligt och för framtiden hållbart sätt. Detta går dock inte att genomföra utan 
att göra ny detaljplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-07 
Karta 
 
Beslutet skickas till 
 
Ägarna till Karlshamn 5:5 - Leonard Ternström och Myrtel Kjellson, Idrottsvägen 52, 
374 30  Karlshamn 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Byggnadsinspektör Pär Jansson 
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§ 63 Beslut om samråd gällande bostadsförsörjningsprogram 2018/105 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna upprättad samrådshandling, daterad 2020-02-11 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att genomföra samråd enligt lag 2000:1383 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 1§. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa; 
kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens 
planerade insatser för att nå uppsatta mål samt 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 
prioriteringslista med åtgärdsförslag. Målen och riktlinjerna som presenteras i 
programmet grundar 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 presentera prioriteringslistan med åtgärdsförslagen. Därefter går programmet in 
mer på processen av att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram och vilka verktyg 
kommunen har att arbeta med vad gäller bostadsförsörjning. Vidare 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. Sist går programmet igenom särskilda gruppers behov.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11 
Samrådshandling daterad 2020-02-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Nanny Strand 
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§ 64 Revidering av bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2020/494 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
att uppdra åt Stadsvapnet i Karlshamn AB att på bolagsstämma fastställa reviderad 
bolagsordning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet föreslår att bolagsordningens för Stadsvapnet i Karlshamn AB revideras 
vad avser styrelsens sammansättning. Revideringen innebär att styrelsen framgent alltid 
ska bestå av sju ledamöter. Kretsen ledamöterna får väljas ur utökas i förslaget, från att 
tidigare ha omfattat kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, till att det enda hinder 
som ska föreligga vid val är att ledamöterna inte får väljas bland de ledamöter som har 
uppdrag i annat helägda kommunalt bolag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 
Förslag till reviderad bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:S beslut § 11, 2020-02-10 
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§ 65 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 2020/567 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta arbetsordning för kommunfullmäktige med ändringen att talartiden för 
interpellanten och svarande fastställs till 5+2 minuter och att kommunfullmäktiges 
ledamöter därefter har obegränsat antal inlägg à 2 minuter. 
 
Reservation 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
sitt eget yrkande.   
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som utöver 
kommunallagens bestämmelser ska gälla för fullmäktiges sammanträden och 
handläggning av ärenden.  
 
Efter översyn av antagen arbetsordning lämnas förslag till revidering för att tydliggöra 
rutiner samt möjliggöra ett mer digitalt arbetssätt i fullmäktige. Därutöver föreslås en 
utökning av kretsen till vilka interpellationer och enkla frågor får ställas till. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-07 
Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige, 2020-02-07 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) och Marie Sällström (S) yrkar att kommunfullmäktiges arbetsordning 
ändras så att talartiden för interpellanten och svarande fastställs till 5+2 minuter och att 
kommunfullmäktiges ledamöter därefter har obegränsat antal inlägg à 2 minuter.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att kommunfullmäktiges arbetsordning revideras enligt 
det förslag som bifogades tjänsteskrivelsen till arbetsutskottet.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och Björn Tenland 
Nurhadis förslag och finner kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Elin Peterssons och Marie Sällströms förslag 
och finner kommunstyrelsen bifalla det.  
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§ 66 Revidering av reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsatta 
2020/208 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta reviderat reglemente för det kommunala rådet för funktionsnedsatta 
 
att entlediga Bengt Jensen (MP) och Britt Jämstorp (KD) från uppdrag som ledamöter i 
styrelsen för det kommunala rådet för funktionsnedsatta. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-02 § 19 att inrätta ett råd för funktionsnedsatta. 
Rådet ska enligt beslutet vara ett organ för samråd och ömsesidig information avseende 
övergripande planeringsfrågor som berör de funktionsnedsatta villkor samt på strategisk 
nivå ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar som särskilt berör funktionsnedsatta.  
 
Behov av att revidera reglementet har uppstått då rådet även har ett samordnande och 
sammanhållande uppdrag gentemot ett underordnat boråd och ett underordnat skolråd 
som hanterar ämnesfrågor inom respektive område. Med denna delegering av ärenden 
från rådet föreligger inte samma behov av sammanträdesfrekvens i rådet. Rådet bör 
därför i utgångspunkt sammanträda två gånger per år, eller när ordföranden, vice 
ordföranden eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.  
 
Då gällande reglemente för det kommunala rådet för funktionsnedsatta antogs var inte 
oppositionen representerad i nämnd eller styrelses presidium, varför kommunstyrelsen 
beslutade att utse två ledamöter efter förslag från oppositionen att jämte 
kommunstyrelsen presidium representera styrelsen i rådet. Då oppositionen nu är 
representerad i styrelsens presidium föreligger inte behov av att särskilt utse 
representanter från oppositionen. Därför föreslås denna skrivelse tas bort i reglementet. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-05 § 45 att utse Bengt Jensen (MP) och Britt 
Jämstorp (KD) att representera oppositionspartierna, vilka således enledigas från 
uppdraget om föreslagen revidering antas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2020-01-13 
Förslag till reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsatta, 2020-01-13 
Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsatta, KS §19/2016 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunala rådet för funktionsnedsatta 
Kanslichef 
Ledamot Bengt Jensen (MP) 
Ledamot Britt Jämstorp (KD) 
Utredare Anna Persson 
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§ 67 Bildande av kommunala Miljörådet för Karlshamns kommun (KMR) 2020/788 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bilda Kommunala Miljörådet för Karlshamns Kommun 
 
att fastställa reglemente för Kommunala Miljörådet för Karlshamns Kommun med 
den ändringen att texten i sista stycket på första sidan i förslaget till reglemente ändras 
till ”Till rådet kan personer som i sin profession har kunskap om miljö- och 
utvecklingsfrågor knytas”. 
 
Reservation 
 
Elin Petersson (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt eget 
yrkande.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
sitt eget yrkande.  
 
Sammanfattning 
 
Klimatförändringarna och miljön är vår tids största utmaning. En fortsatt tydlig prioritering 
av miljö- och klimatfrågorna är därför nödvändig. Därför föreslås att ett kommunalt 
miljöråd bildas. Rådet ska arbeta med kommunens miljöpolitik och skydd av människors 
hälsa. Det ska även arbeta med internationella miljöfrågor, särskilt på 
klimatförändringsområdet och genom Agenda 2030. 
 
Rådet ska vara kommunens referensorgan i frågor som gäller livsmiljöer, luft- och 
vattenkvalité. Vidare ska rådet bidra till att öka kunskapen om giftiga kemikalier och 
vägleda kommunen, företag och privatpersoner mot ett mer hållbart samhälle. 
 
Rådet ska också tillse att miljö- och klimataspekter är väl integrerade i kommunens 
övriga politik samt ansvarar för att ta fram förslag på kommunens ståndpunkter i olika 
miljöfrågor och kommunens miljö- och klimatarbete. 
 
De nationella och de regionala miljömålen för länet utgör grunden för miljörådets arbete, 
formulerat i generationsmålet: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-25 
Reglemente för Kommunala Miljörådet i Karlshamns Kommun KMR 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar att ärendet återremitteras. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till första att-satsen och att att-sats två ändras 
enligt följande; ”Till rådet kan personer som i sin profession har kunskap om miljö- och 
utvecklingsfrågor knytas”. 
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Charlott Lorentzen (MP) yrkar bifall till Bodil Frigren Ericssons förslag. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till första att-satsen och avslag till andra att-
satsen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens 
sammanträde och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag.  
 
Ordförande ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag, Bodil Frigren 
Ericssons och Charlott Lorentzens förslag och Björn Tenland Nurhadis förslag och finner 
kommunstyrelsen besluta enligt Bodil Frigren Ericssons och Charlott Lorentzens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
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§ 68 Förslag på ny organisation Blekinge Väst 2020/722 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att Karlshamn för sin del ställer sig bakom inriktningen i förslaget att Karlshamns, 
Sölvesborgs, Olofströms kommuns styrning över kommunalförbundet för räddningstjänst 
respektive kommunalförbundet för miljö- och hälsoskydd ska öka. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till ny organisation för samarbetet gällande miljö- och räddningstjänst mellan 
Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommun har tagits fram. Förslaget innebär att de 
två nuvarande kommunalförbunden blir ett kommunalförbund med en direktion och två 
nämnder för räddningstjänst respektive nämnd för miljö- och hälsoskydd. Nämnderna 
inkluderar tjänstemannaorganisationer.  
 
Syftet med en ny organisation är att stärka styrning, ledning och uppföljning av 
verksamheterna miljö- och räddningstjänst. Förslaget innebär att en formell och 
sammanhållen ledning med förankring i respektive medlemskommuns ledning skapas 
och att kretsen som är valbara till myndighetsnämnderna ökar. Förslaget har uppkommit 
ur ett behov av att löpande kunna styra ambitionsnivåer och budget för verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Bildpresentation 
 
Yrkanden  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att beslutsmeningen ändras enligt följande; ”att Karlshamn 
för sin del ställer sig bakom inriktningen i förslaget att Karlshamns, Sölvesborgs, 
Olofströms kommuns styrning över kommunalförbundet för räddningstjänst respektive 
kommunalförbundet för miljö- och hälsoskydd ska öka”. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta enligt 
det.  
 
Beslutet skickas till 
 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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§ 69 Handlingsplan för att stärka arbetet med nationella minoriteter 2019-2023 
2019/3693 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta handlingsplanen för att stärka arbetet med nationella minoriteter 2020-2024. 
 
Sammanfattning 
 
Den 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, minoritetslagen, att gälla. Ändringarna förstärker 
rättigheterna för de  nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar samt minoritetsspråken  jiddisch, romani chib, samiska, finska och 
meänkieli. 
 
Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka 
deras möjligheter till inflytande samt bevara och utveckla de historiska 
minoritetsspråken. Handlingsplanen omfattar fyra kommunövergripande mål som syftar 
till att stärka nationella minoriteters rättigheter i Karlshamns kommun. 
Implementeringen av handlingsplanen kommer att ske genom kommunens respektive 
nämnder och förvaltningar. Det är kommunledningsförvaltningen som förankrar 
handlingsplanen och driver arbetet framåt. Varje nämnd, förvaltning och bolag kommer 
att stödjas i arbetet för att nå målen i handlingsplanenen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrateg Jenny Anderssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-19 
Handlingsplan för att stärka nationella minoriteter 2019-2023 
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§ 70 Revidering av riktlinjer för hjärtstartare 2020/593 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta reviderade riktlinjer för hjärtstartare. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-01, under § 223, att anta reviderade riktlinjer för 
hjärtstartare. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-01-21 
beslutades under § 27 att beslut rörande ansökningar om bidrag till hjärtstartare ska 
samlas till ett tillfälle för samlad behandling av dessa ärenden. Med anledning av detta 
har ett förslag till revidering av gällande riktlinjer för hjärtstartare tagits fram. Följande 
föreslås gälla i de reviderade riktlinjerna:  
 
Kommunen lämnar bidrag till föreningar och andra organisationer som vill investera i en 
hjärtstartare. Bidraget uppgår till 50 procent av totalkostnaden, dock högst 10 000 
kronor, och utbetalas om mottagaren uppfyller följande kriterier: 
  

 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. 
 
I ansökan ska beskrivas hur sökanden uppfyller ovan nämnda kriterier.  
 
Ansökningar om bidrag till hjärtstartare ska vara Karlshamns kommun tillhanda senast 
den 1 maj för beslut under våren alternativt senast den 1 oktober för beslut under 
hösten. Utbetalning av bidrag sker efter att beslutet om bidrag vunnit laga kraft, under 
förutsättning att hjärtstartaren monterats och tagits i drift. 
 
Kostnaderna ska även fortsättningsvis föras på kommunledningsförvaltningens anslag 
för kris- och säkerhetsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till revidering av riktlinjer för hjärtstartare 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft 
Ekonom Susanne Andersen 
Författningssamlingen 
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§ 71 Ansökan om medfinansiering till Nyföretagarcentrum 2020 2020/590 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medfinansiera Nyföretagarcentrum med sammanlagt 175 000 kronor under perioden 
2020-01-01 – 2020-12-31 
 
att Nyföretagarcentrum årligen redovisar det gångna årets verksamhet i 
kommunstyrelsen 
 
att Nyföretagarcentrum kvartalsvis redovisar sin verksamhet till näringslivsenheten 
 
att medfinansieringen utbetalas efter att faktura inkommit till näringslivsenheten. 
 
Sammanfattning 
 
Nyföretagarcentrum har ansökt om verksamhetsbidrag för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om stöd till Nyföretagarcentrum Karlshamn för verksamhetsår 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Näringslivschef 
Kommundirektör 
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§ 72 Beslutsuppföljning av genomförandet av kommunfullmäktiges beslut 
2018/2807 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna beslutuppföljningen av genomförandet av kommunfullmäktiges beslut 
 
att kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att använda hästar i 
kommunens verksamhet i enlighet med beslut KF § 12/2018.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4:e september 2018 § 203 att införa beslutsuppföljning 
av kommunfullmäktiges beslut. Uppföljningen skulle redovisas på kommunstyrelsens 
sammanträde i mars, juni, och december. Uppföljningen omfattar bifallna motioner och 
uppdrag till kommunalt ägda bolag, kommunstyrelsen, nämnder och förvaltning. 
 
I bilagd sammanställning redovisas uppföljning av följande bifallna motioner/uppdrag:  
 
KF § 12/2018 Bifallen motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
KF § 15/2018 Uppdrag till Karlshamn Energi AB om fiberutbyggnad i hela 

kommunen  
KF § 39/2018 Bifallen motion om rensning av det kommunala avloppsvattet  
KF § 101/2018 Bifallen motion om utbyggnad av solceller 
KF § 139/2018 Återremiss av motion om vårdbiträde  
KF § 9/2019 Uppdrag till BN om att starta ett detaljplanearbete för del av 

Karlshamn 8:1 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-11 
Beslutsuppföljning februari 2020 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna att använda hästar i kommunens verksamhet i enlighet med beslut KF 
§ 12/2018.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta enligt 
det.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige, för kännedom  
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§ 73 Motion om ledamöters frågestund vid kommunfullmäktige - Björn Tenland 
Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) 2019/3824 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
 
Reservationer 
  
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
sitt eget yrkande.   
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-11-18, KF § 228/2019 lämnat in en motion som föreslår följande:  
 
att införa ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige i Karlshamn  
 
att ledamöternas frågestund läggs som återkommande ärende för fullmäktige och  
är då bland de första ärendena på dagordningen. 
 
Motionärerna motiverar förslaget med att det skulle bidra till en transparent organisation 
kring det politiska systemet och att det skulle göra det möjligt att ställa frågor till de 
förtroendevalda som representerar nämnd och styrelses presidium. 
Sverigedemokraterna anser att nuvarande frågeordning gör det svårt eller rent av 
omöjligt att som fullmäktigeledamot få ställa en fråga direkt till en ledamot i presidium 
som inte är ordföranden. 
 
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Enligt 5 kap. 64 § kommunallagen (KL) kan ledamöter i fullmäktige ställa frågor för att 
inhämta upplysningar. En fråga ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en 
kort, inledande förklaring, frågan behöver dock inte motiveras. En fråga ska avse enkla 
sakförhållanden och det ska gå att besvara den snabbt. Vad avser frågor ska 
bestämmelserna i 59 §, 61 § första stycket, 62 och 63 §§ tillämpas även för dessa. 
Enligt 59 § får interpellationer och då vidare även frågor, ställas till ordföranden i en 
nämnd eller fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige 
bestämmer.  
 
Det följer av 5 kap. 72 § KL att fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om 
handläggning av frågor. Kommunfullmäktige antog 2019-04-08 § 45 en arbetsordning i 
vilken det framgår av 30 § att frågor ska vara skriftliga och lämnas till kommunkansliet 
senast klockan 12 den sammanträdesdag då ledamoten avser ställa frågan. Vad som 
sägs om interpellationer i 29 § gäller även för frågor i tillämpliga delar. Enligt 29 § får 
frågor ställas till ordföranden i nämnd eller utskott, ordförande i fullmäktigeberedning, 
ordföranden i företag (enligt 10 kap 2-6 §§ KL mening), till ordföranden i 
kommunalförbund samt till ordföranden i gemensam nämnd.  
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Möjligheten för ledamöter att ställa frågor vid kommunfullmäktige är genom fullmäktiges 
arbetsordning fastslagen. Frågorna ska ställas skriftligen och lämnas tidigare under 
sammanträdesdagen. Nu gällande arbetsordning antogs 2019-04-08 utan att några 
synpunkter på justering lades fram vid fullmäktige. Intentionerna i motionen bedöms 
som goda och effekterna skulle kunna gynna fullmäktige som demokratisk instans. Att 
enbart bifalla Sverigedemokraternas motion om att införa ledamöternas frågestund som 
ett återkommande ärende i kommunfullmäktige skulle dock inte innebära att frågor får 
riktas till andra ledamöter i presidierna än nämndens eller styrelsens ordförande 
eftersom detta även fortsättningsvis är begränsat i fullmäktiges arbetsordning. Motionen 
behöver kompletteras med att arbetsordningen revideras vad avser vilka personer som 
frågor får riktas till så att den även omfattar övriga ledamöter i presidierna utöver 
ordföranden.  
 
Kommunfullmäktiges presidium genomför årligen en översyn av arbetsordningen. 
Förändringarna som beskrivs i motionen bör hanteras i samband med att 
nästkommande översyn genomförs och borde även resultera i ett ställningstagande om 
huruvida kretsen frågor kan ställas till ska breddas. Fullmäktige bör samtidigt överväga 
om denna förändring också ska gälla för interpellationer. Att genomföra motionen kräver 
således flera ställningstaganden i förhållande till revidering av fullmäktiges 
arbetsordning, varför det måste anses vara lämpligast att hantera motionens förslag i 
samband med den årliga översynen av arbetsordningen.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-11 
Motion om ledamöters frågestund vid kommunfullmäktige – Björn Tenland Nurhadi (SD) 
och Tor Billing (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer propositionen på arbetsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen 
besluta enligt det.  
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§ 74 Motion om kulturell stadsplanering - Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika 
Berggren (SD) 2019/1920 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Reservationer 
  
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
sitt eget yrkande.   
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-06-17 § 148/2019 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
 
 att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och 
miljöer ska vara generöst tilltaget 
   
 att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär 
som kraftigt avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och inte 
kunna beslutas på delegation 

 
 att kommunen ska tillämpa kulturell planering med fokus på medborgardialog, 
byggplatsens kulturhistoriska förutsättningar, det lokala kulturarvet, samt vikten av en social 
känsla och samhörighet.  
 
Motionärerna skriver att Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. 
Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet och har en positiv 
inverkan på turistnäringen. Sverigedemokraternas generella inställning är att i möjligaste 
mån undvika förtätning av befintliga stadskärnor. Motionärerna anser att staden 
kontinuerligt har försämrats med hus som kan liknas vid containrar, på bekostnad av 
den historiskt kulturella bilden och som gett en långsiktigt försämrad stadsmiljö. 
 
De menar att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och 
miljöer ska vara generöst tilltaget. Ett sätt att värna det kulturella och estetiska arvet kan 
vara att införa en kulturell planering, för att värdesätta den unika platsens förutsättningar 
och historia tillsammans med det lokala kulturarvet och arbeta för att harmoniera med 
den omgivande bebyggelsestrukturen. Att med stadsplanering värna social känsla och 
samhörighet i ett område. 
 
Motionärerna vill att kommunen vid upphandlingar ska efterfråga traditionella och 
miljövänliga byggnadsstilar, tekniker och material. Hänsyn bör även tas till ny teknik som 
modern träbyggnadsteknik för större byggnationer, vilken visat sig vara både miljövänlig 
och kostnadseffektiv. Privatpersoner som köper tomträtter av kommunen ska kunna få 
rabatt på köpesumman om de förbinder sig att bygga sitt hus i traditionell kulturhistoria 
och miljöanpassad stil. 
 
Motionen har varit remitterad till byggnadsnämnden och kulturnämnden för beredning. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-03-10 

Sida 32(37) 

 

 
Kulturnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-01-15, § 5 och beslutade 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och lämna det till 
kommunstyrelsen som sitt eget. 
 
I yttrandet konstateras att det inom ramen för kulturnämndens ansvar, anslag och 
reglemente samt viljeriktning arbetas aktivt för att bevara de kulturhistoriska miljöerna 
som det finns möjlighet till. För övrigt är uppfattningen att frågeställningen faller inom 
ramen för byggnadsnämndens ansvar och anslag. 
 
Byggnadsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-01-22. § 15 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I yttrandet konstateras att kulturmiljön är en mångsidig resurs i samhällsutvecklingen 
som har stor betydelse för till exempel folkhälsa, friluftsliv och en hållbar livsmiljö. 
Byggnadsnämnden i Karlshamn arbetar redan aktivt med kulturmiljöfrågor och fortbildar 
sig kontinuerligt i kommunens arkitektur och kulturmiljö genom exempelvis 
stadsvandringar med Karlshamnskunnig bebyggelseantikvarie. Då Karlshamns 
innerstad är av riksintresse för kulturmiljövård initierade byggnadsnämnden en 
Bevarande- och utvecklingsplan i samband med framtagande av översiktsplanen 
Karlshamn 2030. Planen tydliggör kommunens ställning till bevarandeaspekter, vilka ska 
vara utgångspunkt för utveckling av fastigheter och stadsmiljöer och användas i alla 
plan- och byggärenden i innerstaden.  
 
I Bevarande- och utvecklingsplanen tas också den nyskapande arkitekturens roll upp, 
vilken är att spegla aktuella samhällsstrukturer. Byggnadsnämndens ansvar är, förutom 
bevarande av befintliga värden, att skapa nya referensramar som kommande 
generationer kan känna tillhörighet till. Det är därför viktigt att inte främja pastischartad 
arkitektur som hellre tolkar en svunnen tid än aktivt bidrar till bildande av nya 
arkitekturhistoriska årsringar, som är så viktigt i ett större tidsperspektiv. Planen är ett 
viktigt kunskapsunderlag som tydliggör hur förändringar kan ske och är därför ett viktigt 
verktyg i byggnadsnämndens arbete, planen har uppmärksammats nationellt.  
 
Gällande motionens intention att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt 
viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst tilltaget skrivs det i yttrandet att det är 
en nationell angelägenhet för såväl enskilda som myndigheter att skydda och vårda 
kulturmiljön. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Den som äger eller 
förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från 
Länsstyrelsen för vård av värdefulla kulturmiljöer, tillgängliggörande av värdefulla 
kulturmiljöer och för framtagande av kunskapsunderlag som fördjupar kunskaperna om  
platsen eller byggnaden. Kommunen har i dagsläget inga anslag för att bevara 
kulturhistoriska byggnader och miljöer.  
 
Gällande att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär 
som kraftigt avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och 
inte kunna beslutas på delegation, skriver byggnadsnämnden följande i sitt yttrande. 
 
Byggnadsnämnden är den nämnd som ska uppfylla kommunens uppgifter enligt plan- 
och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar bland annat om detaljplaner, lov och 
förhandsbesked, startbesked och slutbesked samt utövar tillsyn över byggandet och den 
befintliga bebyggda miljön. Byggnadsnämnden delegerar i vissa ärenden 
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beslutanderätten till tjänstepersoner, men ärenden som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt får inte delegeras. Bygglov får heller inte ges av delegat för 
nybyggnad eller större ändring av ett gathus inom det område som omfattas av 
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. Idag fattas bygglovsbeslut 
som har stor påverkan på stadsmiljön av byggnadsnämnden. Vad som betraktas som 
svensk byggnadstradition förändras över tid, och har ofta influerats av omvärlden. 
 
Kulturell planering eller Cultural planning är enligt Boverket en metod som syftar till att 
föra in kulturella perspektiv i samhällsplaneringen och att försöka fånga det som är unikt 
för en plats. Genom att utgå från platsens förutsättningar och historia, det lokala 
kulturarvet och omgivande bebyggelsestruktur skapas värden i den byggda miljön.  
 
Bedömningen är att många av de aspekter som kulturell planering berör redan 
tillgodoses genom plan- och bygglagens krav. I översikts-och detaljplanering ska 
kulturmiljövärden beaktas. Vilka metoder som är lämpliga att använda för att komma 
fram till platsens värden kan variera beroende på planens syften.  
 
Alla ändringar av byggnader ska göras varsamt med hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och så att man tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Byggnader som är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12 
Motion om kulturell stadsplanering – Görgen Lennarthsson (SD) och  
Ulrika Berggren (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer propositionen på arbetsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen 
besluta enligt det.  
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§ 75 Handlingar för kännedom mars 2020 2020/369 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 28 januari – 4 mars 2020 
redovisas: 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
 
2020/301 5/20 2020-02-03 Meddelande om Överenskommelse mellan  
   Staten och SKR om Psykisk hälsa 2020 
2019/1783 6/20 2020-02-04 Klimat- och energistrategi för Blekinge – 
   med remissredogörelse 
2015/2445 7/20 2020-01-10 DOM M 1576 – MMD avslår överklagandet om 
   dispens för schaktning nära biotopskyddad  
   allé, Guöviksplatån 
2019/1175 8/20 2020-02-10 Beslut om kungörelse om ansökan om tillstånd 
   till miljöfarlig verksamhet, Elleholm 43:1, 
   Schweden Splitt  
2019/925 9/20 2020-02-28 Beslut ansökan om tillstånd till expropriation 
   av fastigheterna Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86 
2019/1014 10/20 2020-03-04 Dom M 3195-19 Anläggande av nytt färjeläge 
   Vid Stillerydshamnen, fastigheten Stilleryd 8:8 
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§ 76 Redovisning av delegationsbeslut mars 2020 2020/368 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 4 
februari 2020 § 9. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 29 januari – 4 mars 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 77 Informationsärende - Kreativum i Blekinge AB 2020/809 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
VD för Kreativum i Blekinge AB Mathias Roos informerar om det ekonomiska tillståndet i 
bolaget och vilka utvecklingsmöjligheter som finns.  
 
Kreativum har under många år brottats med årliga ekonomisk underskott i 
verksamheten. I december 2017 köpte Karlshamns kommun bolaget från den ideella 
föreningen. 
 
I kommunfullmäktiges protokoll från 2017-12-18 framgår att syftet med förvärvet var att 
en ideell förening skulle bildas för att handha Kreativum. I den föreningen skulle ett 
breddat ägande sökas, genom andra offentliga aktörer. I bolagsstyrelsen skulle sökas 
personer som kan bidra med specifikt kunnande inom teknik, digitalisering och liknande 
områden. Samverkan med företag och institutioner i regionen skulle eftersträvas. 
 
Karlshamns kommun skulle inte vara huvudägare eller utöva det dominerande 
inflytandet. Varje medlem skulle utifrån sin medlemsandel och sitt användande av 
verksamheten betala en årlig medlemsavgift. Ambitionen var att den ideella föreningen 
skulle bildas och vara i drift under 2018. Om inte den föreningen efter två år lyckades få 
extern finansiering eller medlemmar som bidrar med minst halva driftnettot skulle frågan 
om avveckling av verksamheten initieras. 
 
Bolagets styrelse konstaterar 
att kommunfullmäktiges syfte att en ideell förening skulle bildas inte har genomförts, 
att styrelsens majoritet består av personer från näringslivet med specifikt kunnande 
inom teknik, digitalisering och liknande områden har genomförts då mer än hälften av 
styrelsen består av ledamöter från näringslivet med de efterfrågade kunskaperna 
att bolaget inte har lyckats få extern finansiering som bidrar med minst halva driftnettot 
fram till 2019-12-31 
att därmed injicerar bolaget frågan om satsning med ny inriktning alternativt avveckling 
av bolaget. 
 
Kreativum står inför ett vägval att avveckla bolaget eller utveckla bolaget med ny 
inriktning. En avveckling beräknas kosta 10-25 mnkr med en uppskattad förlust av 
kringeffekter av besöksmål på cirka 14 mnkr. En avveckling Kreativum förväntas också 
skapa en förlust av länk i kompetensförsörjningskedjan. Om Kreativums verksamhet 
istället skulle utvecklas krävs ett årligt driftbidrag på 5 mnkr, egna intäkter på 9 mnkr och 
investeringar på 10 mnkr. Verksamheten behöver också en strategisk riktningsändring 
mot det informella lärandet.     
 
Kreativum har, liksom andra science center, fokuserat sin verksamhet på skolan i form 
av bokade elevbesök och bokade fortbildningar. För att uppnå ekonomisk bärighet 
behöver dock Kreativum kasta om verksamhetens  prioriteringsordning så att 
allmänhetens och turisternas intresse kommer först följt av gruppbokningar med science 
innehåll. Kreativum kommer emellertid även fortsättningsvis ha en viktig roll inom 
skolans fortbildning och bokade elevbesök. Kreativum ska utgöra ett komplement till 
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skola och arbetsliv med fokus på fritid och informell lärandemiljö. Internationella 
undersökningar visar att Science Center har en långsiktig och positiv effekt som bidrar 
till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, påverkar attityder och värderingar och 
val av yrkesinriktning.  
 
I Sverige finns cirka 20 sciencecenter med liknande upplägg som Kreativum i Blekinge. 
Näringsliv utgör ett bollplank för Kreativum och bidrar med idéer och nya infallsvinklar, 
men inte finansiering. För att kunna fortsätta sin verksamhet behöver Kreativum stabil 
finansiering enligt ovan angivna beräkningarna. Bedömningen är att Kreativum har 
potential att öka besökarantalet och bokningar av konferensbesök. Under sportlovet 
2020 noterades 37 procent fler besökare än motsvarande perioden 2019 och bokade 
konferensbesök under första halvåret 2020 är 304 procent mer än motsvarande period 
2019.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kreativum i Science Center – sammanfattning av omställningsplan 2020-2022 
Presentationsmaterial Kreativum Science Center 2020-03-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
 
 
 
 


