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§ 78 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Magnus Gärdebring (M) att justera protokollet. 
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§ 79 Godkännande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändring; 
 
att ärendet om beställning av detaljplan för Stockholmsledet på fastigheterna Karlshamn 
5:1 och Dala 1:1 m.fl. utgår. 
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§ 80 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling ger en lägesrapport för kommunen gällande Covid -
19. 
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§ 81 Kommunstyrelsens ekonomirapport januari-februari 2020 2019/2792 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa ekonomirapport januari-februari 2020 med justeringen att under rubrik 5 
ändra texten enligt följande ”Osäkerhetsfaktorer som påverkar prognosen…”. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat ekonomirapporter per 
2020-02-29 som sammanställts till ekonomirapport för kommunstyrelsen. 
 
I ekonomirapporten redovisas ekonomisk uppföljning av drift och investeringar för 
perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk analys. 
 
Den ekonomiska uppföljningen visar ett beräknat underskott på 4,1 mnkr på helår. För 
KS investeringar beräknas ett plus på 10,2 mnkr på helår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomirapport KS januari-februari 2020 
Driftuppföljning KS januari-februari 2020 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 110 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Chefer KLF 
Verksamhetschefer SHBF 
Controller Susanne Andersen 
Controller Lisa Sunesson 
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§ 82 Kommunens årsredovisning 2019 2019/1169 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna det till revisorerna och till 
kommunfullmäktige för beslut med justeringen att texten i sammanfattningen 
kompletteras med information om att kommunfullmäktige 2019-10-28 § 186 beslutande 
om ett uttag på 9,3 mnkr ur resultatutjämningsreserven 2019. 
  
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2019 för Karlshamns kommun har upprättats.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 § 186 om ett uttag på 9,3 mnkr ur 
resultatutjämningsreserven. 
 
Årets ekonomiska resultat uppgår till -7 mnkr för kommunen och +42 mnkr. 
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt underskott i förhållande till budget 
på plus 2 mnkr, vilket fördelar sig med cirka -8 mnkr för nämnderna och cirka +11 mnkr 
för finansförvaltningen. 
 
Till årsredovisningen finns fyra bilagor: 

 Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2019 
 Bilaga Personalekonomisk redovisning 2019 
 Bilaga Folkhälsobokslut 2019 

 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2019 
Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2019 
Bilaga Personalekonomisk redovisning 2019 
Bilaga Folkhälsobokslut 2019 
Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram 2019 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 109 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Samtliga förvaltningschefer 
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§ 83 Ekonomirapport januari-februari 2020 2019/2790 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa ekonomirapport januari-februari 2020 
 
att bjuda in nämnden för arbete och välfärd till dialog för att diskutera osäkra prognoser 
med anledning av effekterna av Covid -19. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnder och bolag i Karlshamns kommun prognostiserar ett helårsresultat på -49 mnkr 
i förhållande till budget. Budgetavvikelsen för kommunens nämnder och 
finansförvaltning uppgår till -43 mnkr och kommunens helägda bolag till -6 mnkr. 
Det är framförallt UTB-nämnden, Nämnden för Arbete och Välfärd, med även 
Kommunstyrelsen och Teknik- och fritidsnämnden, som redovisar större avvikelser mot 
budget i kommunen. I Stadsvapnet är det Karlshamnsbostäder AB och Karlshamns 
Energi AB som redovisar avvikelser mot budget. 
 
De budgeterade effektiviseringarna och satsningarna i nämnderna uppgår till netto 20 
mnkr för år 2020. Därutöver finns det obalanser från föregående år på 57 mnkr, som 
också innebär krav på effektiviseringar för nämnderna. Nämndernas prognostiserade 
budgetavvikelse på helår är -73 mnkr som balanseras med finansförvaltningens 
budgetavvikelse på +30 mnkr. 
 
Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2020 
 
Driftredovisning nämnder och 
finansförvaltning, mnkr 

Årsbudget 
2020 

Periodens 
utfall 

Helårsprognos 
2020 

Prognos 
avvikelse 

helår 
Nämnder      
Kommunfullmäktige -3 0 -3 0 
Överförmyndarnämnd -3 0 -3 0 
Kommunrevision -1 0 -1 0 
Kommunstyrelse -191 -28 -195 -4 
UTB-nämnd -749 -143 -786 -38 
Kulturnämnd -33 -6 -33 0 
Teknik- och fritidsnämnd -92 -13 -96 -4 
Byggnadsnämnd -7 -2 -7 0 
Omsorgsnämnd -448 -76 -449 -1 
Nämnd för Arbete och Välfärd -374 -60 -400 -26 
Summa nämnder -1 901 -329 -1 974 -73 
Summa finansförvaltning 1 921 325 1 950 30 
Totalt 20 -5 -23 -43 
 
Periodens utfall för driftredovisning nämnder och finansförvaltning är -5 mnkr och 
helårsprognosen är -23 mnkr, detta ger -43 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på 
helår. Nämnderna har -73 mnkr och finansförvaltningen +30 mnkr. Det är framförallt 
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UTB-nämnden, Nämnden för Arbete och Välfärd, med även Kommunstyrelsen och 
Teknik- och fritidsnämnden, som redovisar större avvikelser mot budget.  
 
UTB-nämnden har bedömt att obalansen inför budgetåret 2020 är -34 mnkr. Avvikelser 
som finns inom nämnden gäller framförallt interkommunal ersättning och ersättning till 
fristående verksamheter.  
 
Nämnden för Arbete och Välfärd inledde budgetåret 2020 med en obalans på -25,5 
mnkr. Underskottet beror på fortsatt ökade placeringar för vuxna, våld i nära relationer 
samt placeringar barn och familj. Kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Statsbidragen 
för nyanlända och ensamkommande barn minskar.  
 
Kommunstyrelsen har underskott på livsmedelskostnader, kommungemensamma 
systemkostnader och Östersjöfestivalen. 
 
Teknik- och fritidsnämnden påverkas av intäktsbortfall till följd av ett stängt utomhusbad 
samt ändrat beslut kring föreningsbidrag. Den tekniska verksamheten bedömer att 
anpassningskraven inte är möjliga att genomföra utan att göra avkall på nödvändig drift 
och underhåll. Att sänka denna nivå ytterligare riskerar att öka kostnaderna på längre 
sikt. 
 
Finansförvaltningens positiva avvikelse beror främst på att regeringen presenterat ett 
förslag som innebär att 5 miljarder kronor ska tillskjutas sektorn redan under år 2020; 
3,5 miljarder av dessa avser kommuner. Tillskottet ska vara nivåhöjande från och med 
2020. Förslaget förväntas ingå i regeringens vårändringsbudget som presenteras den 
15 april. Därefter har oppositionspartierna aviserat ytterligare 2,5 miljarder till välfärden. 
Vare sig regeringens eller oppositionspartiernas förslag enligt ovan om höjda statsbidrag 
kommande år, ingår i SKR beräkningar för ”Skatter & Bidrag”. Detta ger 16,5 mnkr i 
extra bidrag för Karlshamns kommun. Dessutom är prognosen från SKR i februari 5 
mnkr bättre än budgeterat. Prognosen för februari innehåller inga ekonomiska 
konsekvenser med anledning av virusutbrottet (covid-19). Nästa skatteunderlags-
prognos presenteras i slutet av april. 
 
Andra positiva avvikelser på finansförvaltningen är kapitalkostnader på grund av lägre 
utfall avseende investeringar 2019. Revidering av beräkningsmodell för borgensavgifter, 
enligt beslut i KF § 6 2020-02-17, innebär högre finansiella intäkter.  
 
Enligt beslut i KS § 58 2020-03-10 föreslås KF besluta om reviderad driftbudget 
innebärande att nämnderna får ett tilläggsanslag på 27 mnkr från finansförvaltningen. 
Detta är en omfördelning som inte påverkar den totala prognosen på helår. 
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Investeringsredovisning nämnder, 
mnkr 

Årsbudget 
2020 

Periodens 
utfall 

Helårsprognos 
2020 

Prognos 
avvikelse 

helår 
Nämnder      
Kommunstyrelse -212 -8 -202 10 
UTB-nämnd -14 0 -14 0 
Kulturnämnd -2 0 -2 0 
Teknik- och fritidsnämnd -15 0 -15 0 
Omsorgsnämnd -4 0 -4 0 
Nämnd för Arbete och Välfärd -4 0 -4 0 
Summa  -250 -8 -240 10 
 
Periodens utfall för investeringsredovisning nämnder är 8 mnkr och helårsprognosen är 
240 mnkr, detta ger +10 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på helår. Det är 
framförallt tidsförskjutningar i byggprojekt som ger positiv avvikelse. 
 
Prognos helårsresultat bolag 2020 
 
Driftredovisning bolag, mnkr Årsbudget 

2020 
Periodens 

utfall 
Helårsprognos 

2020 
Prognos 

avvikelse 
helår 

Bolag      
Stadsvapnet i Karlshamn AB -7 -1 -7 0 
Karlshamn Energi AB 7 14 4 -3 
Karlshamns Hamn AB 3 0 3 0 
Karlshamnsbostäder AB 35 7 31 -3 
Karlshamnsfastigheter AB -9 0 -9 0 
Kreativum i Blekinge AB* - - - - 
Summa  28 20 22 -6 
  *Ej erhållit uppgift om utfallet från Kreativum i Blekinge AB per 2020 -02-29. Budgeten är inte fastställd 
av styrelsen. 
 
Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 20 mnkr 
och helårsprognosen uppgår till 22 mnkr, detta ger -6 mnkr i prognostiserad 
budgetavvikelse på helår. 
 
I budgeten och helårsprognosen för Karlshamn Energi AB inkluderas en nedskrivning av 
fiber till landsbygden på 19 mnkr som inte är medtagen i utfallet för perioden. 
Helårsprognosen har även justerats ned för Karlshamn Energi AB p g a lägre 
täckningsbidrag under årets två första månader orsakat av en varm vintersäsong vilket 
påverkar lönsamheten inom fjärrvärme och elnät. Karlshamnsbostäder AB har också 
justerat ned sin helårsprognos i förhållande till budget p g a att uppsägningar från 
kommunen inkommit efter lagd budget. 
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Investeringsredovisning bolag, mnkr Årsbudget 
2020 

Periodens 
utfall 

Helårsprognos 
2020 

Prognos 
avvikelse 

helår 
Bolag      
Karlshamn Energi AB -158 -18 -155 3 
Karlshamns Hamn AB -98 -11 -98 0 
Karlshamnsbostäder AB -175 -14 -87 89 
Karlshamnsfastigheter AB -125 -2 -125 0 
Kreativum i Blekinge AB  - - - - 
Summa  -556 -45 -464 92 
 
Helårsprognosen för investeringarna har justerats ned med 92 mnkr jämfört med 
budget. Detta beror främst på att Karlshamnsbostäder justerat ned sina investeringar 
avseende Möllebacken som har blivit uppskjutet (prognos justerats ned med 60 mnkr). 
Avseende nyproduktion Svängsta (Aborresjön) har också beslut fattats att avvakta med 
denna investering (prognos justerat ned med 15,6 mnkr).  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse ekonomirapport januari-februari 2020 
Nämndernas och bolagens ekonomirapporter för januari-februari 2020 
Protokoll KSAU 2020-04-07 § 130 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 84 Tekniska budgetjusteringar kapitalkostnader 2020 2019/340 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna tekniska budgetjusteringar av kapitalkostnader 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Nya kapitalkostnadsberäkningar enligt 2019 års investeringsnivå har tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska budgetjusteringar kapitalkostnader 2020 
Protokoll KSAU 2020-04-07 § 129 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 85 Reviderad drift- och investeringsbudget för år 2020, plan 2021-2022 2019/340 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 att fastställa reviderad drift- och 
investeringsbudget jämte resultat-, balans- och kassaflödesbudget för år 2020, samt 
plan 2021-2022, i enlighet med beslutsförslaget i Bilaga 1. 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 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.  
 
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 i 
Bilaga 2. 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2020 till 
300 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 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 58 om ett förslag till reviderad drift- och 
investeringsbudget för 2020 och plan för 2021-2022. Den reviderade drift- och 
investeringsbudgeten skulle fastställas av kommunfullmäktige vid fullmäktiges 
sammanträde 2020-03-23. Detta sammanträde ställdes dock in på grund av 
osäkerheten kring Covid- 19 och risken för smittspridning. Beslut om reviderad drift- och 
investeringsbudget togs därmed inte. 

Då förutsättningarna i omvärlden förändrats sedan kommunstyrelsens beslutade om 
förslag till reviderad drift- och investeringsbudget behöver vissa justeringar genomföras, 
vilka framgår av bilaga 2. Bland annat behöver kommunens ram för långfristiga skulder 
förändras från 158 mnkr till 300 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-01 
Protokollsutdrag KS 2020-03-10 § 58 
Bilaga 1. Reviderad drift- och investeringsbudget 2020-2022_beslutad av KS 2020-03-
10 § 58 
Bilaga 2. Förslag på ny reviderad drift- och investeringsbudget 2020, plan för 2021-2022 
Bilaga 3. Upplåning 2020 
Protokollsutdrag KSAU 2020-04-07 § 128 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 86 Beslut om ny inriktning för Kreativum i Blekinge AB 2020/809 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att Kreativum i Blekinge AB ska drivas vidare med den inriktning och de prioriteringar 
som Kreativum i Blekinge ABs styrelse gör 
 
att Karlshamns kommun beviljar medfinansiering av Kreativum i Blekinge AB om 5 mnkr 
årligen 
 
att uppmana styrelsen i Kreativum i Blekinge AB att intensifierar arbetet med att bredda 
det offentliga ägandet av bolaget. 
 
Sammanfattning 
 
Kreativum i Blekinge AB 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 
skapa en ideell förening med ett breddat ägande genom andra offentliga aktörer. 
Bolagsstyrelsens sammansättning skulle ändras för att få en representation av personer 
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 föreningen efter två år inte lyckats få extern 
finansiering eller medlemmar som bidrar med minst halva driftnettot skulle frågan om 
avveckling av verksamheten initieras. 
 
I dagsläget har ännu inte en ideell förening bildats eller tillräcklig extern finansiering 
erhållits. Kreativum står därför 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 turismens 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 
skola och arbetsliv med fokus på fritid och informell lärandemiljö. Internationella 
undersökningar visar att Science Center har en långsiktig och positiv effekt som bidrar 
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till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, påverkar attityder och värderingar och 
val av yrkesinriktning.  
 
I Sverige finns cirka 20 science center 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 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 105 
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§ 87 Partneringupphandling badanläggningar, godkännande av 
upphandlingsunderlag 2020/1049 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge igångsättningsbeslut för rivning av befintlig 50 metersbassäng och byggnation av 
en ny 50 meters bassäng med där tillhörande kringarbeten. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om ett förfrågningsunderlag för partnering. 
Upphandlingen avser badanläggningar i Karlshamns kommun med följande huvuddelar: 
 

- rivning av befintlig 50 metersbassäng och byggnation av en ny 50 meters 
bassäng med där tillhörande kringarbeten 

- rivning/renovering/nybyggnation av resterande delar av Väggabadets utedel med 
där tillhörande kringarbeten och vattenrening 

- rivning/renovering/nybyggnation av bassänger, entréer, café/kök, administrativa 
utrymmen och där tillhörande kringarbeten samt vattenrening på väggabadets 
innomhusdel 

- byggnation av ny badanläggning i Svängsta och där tillhörande kringarbeten 
- rivning av befintligt Svängstabad 

 
För att i upphandlingen inleda fas1/förstudie/förprojektering krävs ett startbesked. För att 
inleda fas 2 för någon av etapperna, entreprenadkontrakt, krävs att kommunstyrelsen 
fattar ett nytt beslut. 
 
För fas 1 och fas 2 krävs att avtal tecknas för respektive fas och etapp/huvuddel vart för 
sig. Om något av projekten inte blir av eller kommer annan politiskt viljeinriktning så 
behöver man inte genomföra projektet i partnering och då tecknas varken fas 1 eller fas 
2.   
 
Om det skulle komma ändrad politisk viljeinriktning eller andra förutsättningar som 
ändras innan eller under genomförandet av fas1/förstudie/förprojektering så har 
kommunen möjlighet att avbryta projektet eller projekten, och ska då betala 
entreprenören enligt självkostnad vad dem lagt ner i projektet. 
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Beslutsunderlag 
 
Kontrakt 
Administrativa föreskrifter 
Uteslutnings- och kvalificeringskrav samt anbudsutvärdering 
Anbudsformulär 
ESPD – egenförsäkran (exempel) 
Protokoll KSAU 2020-04-07 § 121 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Projektledare Christer Martinsson 
Kultur och Fritidschef Maria Sköldqvist 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 88 Svar på förfrågan om friköp av arrendetomter på Boön, Karlshamn 8:6 
2019/3926 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att besluta att i dagsläget inte sälja arrendetomterna på Boön 
 
att i rollen som markägare inte tillhandahålla kommunalt VA till arrendetomterna. 
 
Sammanfattning 
 
Önskemål om friköp av arrendetomter har inkommit från de fyra bostadsarrendatorerna 
på Boön i form av en gemensam skrivelse. Frågan har aktualiserats av att 
arrendatorerna önskar kommunalt vatten och avlopp. KEAB har erbjudit dem 
möjligheten att skapa en gemensamhetsanläggning (ga) och ansluta till en befintlig 
anslutningspunkt för sommarvatten som finns på landsidan inom Sternö-planområdet. 
För att kunna bilda ga krävs fastigheter att knyta ga:n till. 
 
Den anslutningspunkt som KEAB hänvisar till ligger inom område för pågående 
detaljplaneläggning. Mot bakgrund av att man är i ett tidigt skede av planläggningen och 
att området skall saneras är det oklart om anslutningspunkten på sikt kommer att kunna 
vara kvar. Då är det olämpligt att erbjuda ytterligare tjänster kopplade till samma 
anslutningspunkt innan sanering och planläggning är klart. 
 
Kommunen som markägare har ingen skyldighet att tillhandahålla VA-anslutning 
(”Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken”, Larsson/Synnergren, tredje 
upplagan sid. 224). Det är upp till respektive bostadsarrendator att lösa sin VA-situation, 
antingen genom egen anläggning eller med avtal med VA-huvudmannen (KEAB).  
 
Boön är berört av flera riksintressen, naturreservat, Natura 2000 och strandskydd. För 
att kunna sälja och stycka av tomterna är krävs att det går att bilda lämpliga fastigheter. 
Bedömningen av om en önskad fastighet är lämplig görs av lantmäteriet, ibland i samråd 
med byggnadsnämnden. Även strandskyddsfrågan spelar in i Lantmäteriets bedömning. 
Då det inte finns någon ordentlig tillfartsväg till arrendetomterna är det tveksamt om det 
går att bilda lämpliga fastigheter. 
 
Om arrendetomterna säljs ökar rimligen sannolikheten för att satsningar på permanent-
boende genomförs, vilket innebär att man i ställningstagandet kring ifall man vill sälja 
tomterna även bör ha med sig bedömningar kring lämpligheten av permanentboende på 
Boön. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-06 
Äskande om friköp av arrendetomter på Boön 
Karta bostadsarrenden Boön 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 100 
 
Beslutet skickas till 
 
Arrendatorerna på Boön 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 89 Överlåtelse av skolbyggnader på ofri grund inom fastigheten Åryd 2:1 
2020/1003 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna försäljning av byggnaderna inom Åryd 2:1 till Åryds friskola för 1 kr samt 
uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 
köpeavtalet. 
 
att godkänna arrendeavtal inom Åryd 2:1 samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande 
och kommundirektören att underteckna arrendeavtalet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-10 § 227 (dnr 2019/1721) att sälja byggnaderna 
på fastigheterna Åryd 2:1 och Märserum 1:16 samt att slutligt beslut om försäljning och 
köpare skall tas av kommunstyrelsen. 
 
Åryds församling är taxerad ägare till fastigheten Åryd 2:1 vilket innebär att 
skolbyggnaderna står på ofri grund och därmed är lös egendom. Arrendeöverlåtelse 
måste godkännas av församlingen. 
 
Byggnaderna inom Åryd 2:1 kan enligt gällande plan endast kan användas för 
skoländamål. 
 
Kommunen har fört dialog med Åryds friskola och Åryds församling och församlingen 
godkänner att Åryds Friskola tar över byggnaderna och övertar arrenderätten inom 
Åryd 2:1. 
 
På sikt är friskolan även intresserad av att överta fastigheten Märserum 1:16. 
Fastigheten Märserum 1:16 ägs av Karlshamns kommun och kan lämpligen överlåtas 
vid ett senare tillfälle om övertagandet av byggnaderna inom Åryd 2:1 faller väl ut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-17 
Köpekontrakt 
Kartbilaga till köpekontrakt 
Arrendeavtal 
Kartbilaga arrendeavtal 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 101 
 
Beslutet skickas till 
 
Åryds Friskola 
Åryds Församling/Karlshamns-Trensums pastorat 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 90 Ändring av översiktsplan för Svängsta tätort - beslut om utställning 2018/106 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2020-03-18 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till utställningshandling, 
daterad 2020-03-18, och till denna hörande bilagor 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 3 kap. 12 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Den 25 januari 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till 
kommundirektören att ta fram en fördjupad översiktsplan för Svängsta. Behovet av att ta 
fram ett fördjupningsarbete för tätorten pekas ut i kommunens översiktsplan för att bland 
annat kunna se över möjligheter om förtätning och utveckling av centrum. Planförslaget 
utgår från tre strategiska inriktningar; Skapa generationsöverskridande knutpunkter, 
bryta barriärer och öka tryggheten. De tre inriktningarna har fungerat som riktlinjer vid 
olika vägval när planförslaget tagits fram.  
 
Under hösten 2019 ställdes planförslaget ut på samråd och tills nu har förslaget 
reviderats och förtydligats. Avsikten är att kommunstyrelsen ska ta ställning till 
planförslaget och att det därefter kan ställas ut under perioden maj till juni (krav enligt 
PBL på granskning i minst två månader).  
 
Nedan listas de största ändringarna sedan förra förslaget:  
 
Plankarta (markanvändningskarta och illustration för planförslaget) 

 Generellt har plankartan (både markanvändningskartan och illustration för 
planförslaget) förtydligats i fråga om färgval, kategorier i legenden, utpekade 
områden och liknande.   

 Planområdet har utökats i södra delen för att inkludera föreslagen trafikförbindelse 
mellan Svängstavägen och lv 126 (i enlighet med den kommuntäckande 
översiktsplanen) 

 Tydligare grönstruktur längs Mörrumsån och generellt i hela planområdet 
 Ändrad markanvändning söder om Brovägen  
 Ny placering av gångbro till Marieborg  
 Ändrad markanvändning från bostadsändamål till natur intill kraftledningen vid 

Abborresjön  
 Gång- och cykelväg mellan Svängsta förskola och Möllegårdens skola istället för 

bilväg  
 Ingen genomfartsväg förbi Möllegårdens skola  
 Ändrad markanvändning vid Svängstavägen, beaktande av strandskyddet och 

lågpunktskartering  
 Ny placering av föreslagen torgbildning till söder om Coop:s entré 

 
Planbeskrivning 

 Ortsanalysen 
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 Globala och regionala mål har kompletterats med Agenda 2030 och regionalt 
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 

 Avsnittet om kultur har utökats till att även inkludera kulturvärden som har med 
Mörrumsån att göra  

 Ett nytt avsnitt om grönstruktur finns med i det reviderade förslaget 
 Avsnittet om teknisk försörjning har förtydligats och utökats 
 Avsnittet om hänsynsområden har förtydligats och utökats till viss del 
 Ett nytt avsnitt gällande hälsa, klimat och säkerhet har förts in i ortsanalysen 

 
 Planförslag 
 Centrala Svängsta har reviderats något, bland annat har torgets placering 

flyttats från besöksparkeringen till platsen söder om Coop:s entré  
 Grönytan vid föreslaget resecentrum finns inte längre kvar, istället föreslås en 

större yta till resecentrumet med tillhörande pendelparkering 
 Berörda utvecklingsområden har förtydligats i fråga om strandskydd, 

anpassning till landskapet, hälsa och säkerhet (översvämningsrisker, 
markföroreningar, ras och skred med mera), vikten av ett väl fungerande 
friluftsliv, buller, trafikalstring etc 

 Trafikförbindelserna har ändrats något (inte längre genomfart förbi 
Möllegårdens skola eller föreslagen biltrafik mellan förskola och skola, 
föreslagen ny förbindelse mellan lv 126 och Svängstavägen från 
kommuntäckande översiktsplanen finns nu med även i fördjupningsarbetet, ny 
placering på föreslagen gångbro etc.)  

 Ändrade trafikförbindelser har lett till ändrade föreslagna busslinjedragningar.  
 Grönstrukturen har fått en tydligare inriktning i planförslaget. Gröna noder, 

mötesplatser, stråk med mera lyfts fram i förslaget. 
 

 Miljökonsekvensbeskrivning 
 Åtgärdsförslag som tidigare endast fanns med i miljökonsekvensbeskrivningen 

finns nu med i både planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Bifogad markanvändningskarta visar den huvudsakliga markanvändningen, alltså den 
användning ett område huvudsakligen planeras att användas som. Bifogad 
miljökonsekvensbeskrivning redogör för planförslagets sociala och ekologiska 
konsekvenser samt nollalternativ om Svängsta förblir som det är idag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-17 
Planbeskrivning, daterad 2020-03-18 
Markanvändningskarta, daterad 2020-03-18 
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2020-03-18 
Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-18 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 104 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic  
Planarkitekt Anna Lyggemark  
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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§ 91 Riktlinje för utbyggnad av fjärrvärme i exploateringsprojekt 2020/723 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta riktlinje för fjärrvärme enligt bilaga 1. 
 
Reservationer 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt 
eget yrkande. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet återremitterades i vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-03-
31 § 103. Arbetsutskottet ansåg att kommunen inte skulle stå för några risker gällande 
kostnader för fjärrvärme. 
 
Ett nytt förslag till riktlinje för fjärrvärme togs fram i vilken kommunen inte får ta risken för 
att tomter inte blir sålda. Uppdateringen har kommunicerats med Karlshamns Energi AB 
(KEAB) som inte haft synpunkter.  
 
Det är däremot inte lämpligt att tomtköparen per automatik måste betala även 
anslutningsavgiften utöver kostnaden för fjärrvärmestammen. Om kunden tvingas att 
göra det betyder det att ledningar och teknisk utrustning kommer att installeras i husen 
och därmed förlorar kunden möjlighet att välja uppvärmningssystem. Enligt bifogat 
förslag till riktlinje betalar kunden för fjärrvärmestammen vilket ingår i tomtpriset. Kunden 
betalar inte för anslutningsavgiften om man inte vill ansluta sig. KEAB står därmed för 
alla risker. 
 
För att skapa en likriktning för hur kommunen arbetar med fjärrvärme i de olika 
exploateringsprojekten avseende bostäder, industri, handel m.m. behöver riktlinje för hur 
arbetet med fjärrvärme ska hanteras antas. En riktlinje visar ett tydligt ställningstagande 
över hur kommunen ser på fjärrvärmeutbyggnaden i exploateringsområden. 
 
Riktlinjen leder till en kostnadseffektiv möjlighet att förlägga fjärrvärme till samtliga nya 
exploateringsområden där det är möjligt. Finansieringen av kostnaden för utbyggnaden 
kommer att bli en del av köpeskillingen vid tomtförsäljning. 
 
Alternativet till att fjärrvärme ingår i tomtpriset blir att frågan ställs till respektive 
tomtköpare efter att området är utbyggt och sålt. Det innebär troligen att det inte blir 
någon fjärrvärme för att varje husköpare då redan har hittat en annan uppvärmnings 
lösning. 
  
Det är en för stor investering för KEAB att lägga ner fjärrvärmeledningar utan att veta 
om det ger avkastning. Det i sin tur kommer innebära att samtliga tomter måste ha en 
köpare som kan tillfrågas angående fjärrvärme innan projektering och byggande kan 
startas. Detta blir således ett orealistiskt alternativ då det kan ta många år innan ett 
område är slutsålt. 
 
Genom riktlinjen så möjliggörs en miljövänlig uppvärmning samtidigt som KEAB får 
täckning för utbyggnadskostnaderna. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-03 
Riktlinje för utbyggnad av fjärrvärme i exploateringsprojekt 
Protokoll KSAU 2020-04-07 § 140 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar om ett tillägg till riktlinjerna för fjärrvärme som innebär 
att även anslutningsavgiften ska ingå i tomtpriset. 
 
Per-Ola Matsson (S) yrkar avslag på Bodil Frigren Ericssons (L) yrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut och finner kommunstyrelsen besluta enligt det. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Bodil Frigren Ericssons tilläggsyrkande och 
finner kommunstyrelsen avslå det. 
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§ 92 Egenavgift för boende på Mariegårdens stödboende 2020/396 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta ut en egenavgift på 80 kronor per dygn under insatstiden för boende på 
Mariegårdens stödboende. 
 
Sammanfattning 
 
Mariegården är ett stödboende för vuxna över 18 år för både män och kvinnor. För att 
bo på Mariegården krävs det en beviljad insats från vuxenhandläggare. Insatsen är 
beräknad att pågå 3-6 månader, klienten bor på Mariegården och får under tiden hjälp 
och stöd med behandling för sitt missbruk, möjlighet att delta i 12-stegsprogrammet, 
hjälp med sysselsättning och att hitta boende om det behövs. För stöd- och hjälpinsatser 
än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap § 1 SoL ta ut skälig ersättning. 
Förslag på nivå för den skäliga ersättningen är 80 kronor per dygn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag AV § 26/2020 Egenavgift för boende på Mariegårdens stödboende 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Ulrica Månsson 2020-01-24 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 98 
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§ 93 Beslut om föreskrifter för avfallshantering för antagande 2016/991 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreskrifterna för avfallshantering 
 
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.  
 
Föreskrifterna har därefter behandlats av Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 294, 2019-
11-19) och av Kommunstyrelsen (§ 319, 2019-12-03) som då beslutade att återremittera 
ärendet samt att komplettera föreskrifterna med krav på genomskinlig emballering av 
avfall vid tömning på återvinningsstation och se över kravet på vägbredd gällande 
transportvägarna. Kravet avseende vägbredd och emballering bedöms inte lämpliga att 
ändra.  
 
Föreskrifterna behandlades vidare av Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 14, 2020-01-
21) som beslutade att återremittera föreskrifterna för avfallshantering till Västblekinge 
Miljö AB (VMAB) för översyn vad gäller krav på vägstandard och för att ändra 
skrivningen ”riktlinjer” till ”rekommendationer”. Skrivningen har ändrats till 
”rekommendationer”, i övrigt bedöms inte kravet på vägstandard lämpligt att ändra. 
 
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 2020-03-18  
Förslag till föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun  
Bilaga 1 Sortering  
Bilaga 2-hämtningsintervall Karlshamn  
Bilaga 3 Behållare  
Bilaga 4 Transportvägar  
Föreskrifter för avfallshanteringen, antaget 2010-03-01  
Avfallsplan för Karlshamns Olofströms och Sölvesborgs kommuner,  
antagen 2018-06-18 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 108 
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§ 94 Ansökan om medfinansiering för Ung Företagsamhet 2020 2020/738 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att medfinansiera Ung Företagsamhet med 4 kr/invånare (baserat på 32 473 invånare 
per den siste dec 2019) totalt 129 892 kronor. Medfinansieringen gäller för perioden 
2020-01-01 – 2020-12-31 
 
att UF årligen redovisar det gångna årets verksamhet i kommunstyrelsen 
 
att UF kvartalsvis redovisar sin verksamhet till näringslivsenheten 
 
att medfinansieringen utbetalas efter att faktura inkommit till näringslivsenheten. 
 
Sammanfattning 
 
Ung Företagsamhet har ansökt om verksamhetsbidrag för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-10 
Ansökan om verksamhetsbidrag 2020 
Protokoll KSAU 2020-03-31 §111 
 
Beslutet skickas till 
 
Näringslivschef Mathias Wijk 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 95 Utbetalning av kommunalt partistöd 2020 2020/377 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utifrån kommunallagens regler, och av kommunfullmäktige 2014-06-16 § 87 och 
2018-03-19 § 37 fastställda bidragsregler, ska kommunalt partistöd år 2020 utbetalas 
enligt nedan förteckning; 
 
Parti Kronor 
Centerpartiet 165 550 
Kristdemokraterna    94 600 
Liberalerna   94 600 
Moderaterna 307 450 
Sverigedemokraterna 260 150 
Miljöpartiet   94 600 
Vänsterpartiet   94 600 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. Partistödet 
ändamål är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och 
är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. Fullmäktige har 
enligt kommunallagen rätt att besluta om partistödets omfattning och formerna för det. 
Rätten för en kommun att lämna partistöd är knuten till att partiet är representerat i 
fullmäktige med minst en vald ledamot. Med lagtextens ord är ett parti representerat "om 
det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd”, enligt 14 kap. 
vallagen (2005:837). Ett mandat som inte besätts med ledamot innebär att partiets 
representation minskar i motsvarande grad. Enligt kommunallagens regler för partistöd 
utbetalas till ett parti som upphört att vara representerat i fullmäktige under ett år efter 
att representationen upphört. 
 
Kommunallagens regler för kommunalt partistöd innehåller också en regel om att partier 
som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske 
per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att 
stödet lämnats. Redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare. 
Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Rapporten ska bifogas 
redovisningen till fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16 § 87 fastställt och 2018-03-19 § 37 reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. De lokalt fastställda 
reglerna utgör ett komplement till lagreglerna.  
 
I 2 § i de lokala reglerna för kommunala partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till 
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska 
fördelas per mandat i kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av 
prisbasbeloppet och mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet.  
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2020; 
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Grundstöd: 
 
100% av basbeloppet   47 300 kronor 
 
Mandatbundet stöd: 
    
50 % av basbeloppet   23 650 kronor 
 
Kommunfullmäktige ska årligen beslut om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget 
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, 2020-02-14 
Regler för kommunalt partistöd i Karlshamns kommun 
Redovisning av kommunalt partistöd – Centerpartiet 
Redovisning av kommunalt partistöd – Kristdemokraterna  
Redovisning av kommunalt partistöd – Liberalerna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Moderaterna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Moderaterna, granskningsintyg 
Redovisning av kommunalt partistöd – Sverigedemokraterna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Vänsterpartiet 
Redovisning av kommunalt partistöd – Miljöpartiet 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 112 
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§ 96 Beslutsuppföljning kommunstyrelsen februari 2020/637 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljningen för kommunstyrelsen i mars 2020 innehåller 14 ärenden enligt 
bilagd sammanställning. Uppföljningen består av uppdrag till förvaltningen utöver större 
investeringsprojekt och uppdrag om att teckna avtal. 
 
KS § 15/2018 Uppdrag om förslag på ny internationell policy 

KS § 64/2019 Uppdrag att ta fram kommunövergripande förslag på 
effektiviseringar/besparingar för att uppnå ett överskott på minst 1% för 
planåren 2020-2021. 

KS § 189/2019 Motion om utredning av parkeringsskiva 

KS § 150/2019 Uppdrag till näringslivsenheten och Kultur Karlshamn att utreda 
möjligheterna hur Karlshamns kommun kan arbeta med kulturella och 
kreativa näringar. 

KS § 185/2019 Uppdrag till KS att följa den ekonomiska utvecklingen och vidta åtgärder 
för att åstadkomma ett resultat i enlighet med budget och uppdrag till 
nämnder med underskott att inkomma till KS med ekonomisk analys och 
redovisning av åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet med 
budget. 
 

KS §§ 186-188 Uppdrag till kommundirektören att i dialog med Centrumföreningen, 
Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet undersöker möjligheter till 
samordning och effektivisering. 
 

KS § 245/2019 Uppdrag till kommundirektören att ta fram riktlinjer gällande digital 
förslagslåda för medarbetare. 
 

KS § 282/2019 Uppdrag till kommundirektören att starta en förstudie för att utreda 
annan lämplig användning för Hästarydsskolan (Hästaryd 25:1) och 
Bolsgården (Mörrum 57:1 och 57:13) 
 

KS § 323/2019 Uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att inrätta en 
fullservicefunktion för kommunens samtliga persontransporter, att ta 
fram en bilpolicy för framtidens behov, att inrätta digitala körjournaler i 
samtliga fordon, att påbörja arbetet med att inrätta geografiska bil-pooler 
samt digital bokningsfunktion, att ta framtagning av nytt leasingavtal.  
 

Ks § 324/2019 Uppdrag till Näringslivschefen att starta en tvärsektoriell arbetsgrupp 
med uppdrag att med utgångspunkt från handelsanalysen ta fram en 
handlingsplan för handel- och centrumutveckling i Karlshamns kommun. 
 

KS § 13/2020 Uppdrag till kommundirektören att utreda Karlshamnsförslaget med 
hållplats för skärgårdstrafik i Vägga 
 

KS § 29/2020 Uppdrag till kommundirektören att fullfölja försäljningen av tomtmark till 
Asarums bangolfklubb 
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KS § 28/2020 Uppdrag till kommundirektören att förhandla ett optionsavtal med 

Asarums IF gällande KKEF 
 

 Förtydligande av finanspolicyn  
 

     
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-11 
Beslutsuppföljning mars 2020  
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 115 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Näringslivschef Mathias Wijk 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-04-14 

Sida 33(34) 

 

§ 97 Redovisning av delegationsbeslut april 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 5 mars - 3 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-01 
Redovisning av delegationsbeslut april 2020 
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§ 98 Handlingar för kännedom april 2020 2020/369 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 5 mars - april 2020 redovisas: 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
 
2020/26 12/20 2020-03-09 Protokoll från samhällsbyggnadsförvaltningens  
   Samverkansgrupp 2020-02-21 
2019/2335 13/20 2020-03-23 Protokoll mål nr M 1668-20 – MMÖD ger inte 
   Prövningstillstånd Karlshamn 7:1 
2018/3724 14/20 2020-03-24 BN § 61/2020 Detaljplan för Karlshamn 6:5 m fl 
   (Räddningsstation) beslut om samråd 
2019/3917 15/20 2020-03-24 BN § 64/2020 Planbesked Karlshamn 5:1  
   Idrottsvägen detaljplan 
2020/301 16/2020 2020-04-03 Regeringsbeslut Uppdrag om att skyndsamt  
   utöka antalet tester för covid-19 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-01 


