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Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) Ej § 141 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C)  
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) Ej § 141 
Elin Petersson Ledamot (M) Ej § 141 
Marie Sällström Ledamot (S) Ej § 141 
Magnus Sandgren Ledamot (M) Ej § 141 
Christel Friskopp Ledamot (S) Ej § 122 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) Ej §§ 119-141 
Marco Gustavsson Ledamot (C)  
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) Ej § 141 
Annika Westerlund Ledamot (S) Ej § 141 
Andreas Saleskog Ledamot (S)  
Tommy Larsson Ledamot (V)  
Britt Jämstorp Ledamot (KD) Ej § 141 

Tjänstgörande 
ersättare 

 ersätter   
Leif Håkansson (S) Björn Tenland Nurhadi (SD) §§ 119-141   
Sofie Ekenberg (C) Andreas Saleskog (S)   
Jan Bremberg (S) Christel Friskopp (S) § 122  
Jan Bremberg (S) Per-Ola Mattsson (S) § 141  
Ulla Sandgren (S) Magnus Gärdebring (M) § 141  
Claes Jansson (MP) Elin Petersson (M) § 141  
Jan-Åke Berg (S) Charlott Lorentzen (MP) § 141  
Lena Sandgren (S) Magnus Sandgren (M) § 141  
Johnny Persson (S) Marie Sällström (S) § 141  
Emanuel Norén (L) Bodil Frigren Ericsson (L) § 141  
Lars-Olof Larsson (KD) Annika Westerlund (S) § 141  

Närvarande 
ersättare 

Leif Håkansson (S) §§ 142-151 
Jan Bremberg (S) §§ 119-121, 123-140, 142-151 
Ulla Sandgren (S) §§ 119-140, 142-151 
Claes Jansson (MP) §§ 119-140, 142-151 
Jan-Åke Berg (S) §§ 119-140, 142-151 
Emanuel Norén (L) §§ 119-140, 142-151 
Lena Sandgren (S) §§ 119-140, 142-151 
Johnny Persson (S) §§ 119-140, 142-151 
Lars-Olof Larsson (KD) §§ 119-140, 142-151 

Övriga Kommundirektör Daniel Wäppling  
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Kommunsekreterare Miki Tomita Larsson 

 

Paragrafer §§ 119-151  

Utses att justera Magnus Sandgren (M) §§ 119-140 och 142-151 samt Jan Bremberg (S) § 141 
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§ 119 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Magnus Sandgren (M) att justera §§ 119-140 och §§ 142-151 i protokollet samt 
Jan Bremberg (S) att justera § 141 i protokollet. 
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§ 120 Godkännande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 121 Information från kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling ger en lägesrapport för kommunen inklusive de 
kommunala bolagen gällande Covid -19.  
 
Vidare informerar kommundirektör Daniel Wäppling att Nina Andersson tillträder som 
näringslivschef och att Mathias Wijk tillträder som etableringschef. 
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§ 122 Revidering av lokala ordningsföreskrifter 2020/1145 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till revideringar av lokala ordningsföreskrifterna föreligger enligt beslutsunderlag 
med anledning av att tekniska nämnden 2019-01-01 ersatts av teknik- och 
fritidsnämnden. Justeringar i 9 § och 23 § samt efter 24 §. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-27 
4.1 Lokala ordningsföreskrifter  
KF 2018-02-19 § 13 
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§ 123 Förlängning av bostadsprogrammets aktualitet 2018/105 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige förlänga aktualitetsperioden för nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram till och med 31 december 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;  
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram 
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 
2012-2017. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att förlänga aktualiteten för 
nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning till 1 juli 2020. Riktlinjerna ligger till grund för 
kommunens strategiska planering, stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att 
aktualitetsperioden för riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 
Bostadsförsörjningsprogram Karlshamns kommun 2012-2107 
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§ 124 Upphävande av beslut avseende arbete med skärgårdsplanen 2020/1684 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2007-11-30 § 211 om att anta förslag till fortsatt 
arbete enligt skärgårdsprogrammet avseende åren 2008-2010. 
 
Sammanfattning 
 
KF beslutade 2007-11-30 § 211 att anta förslag till fortsatt arbete enligt skärgårds-
programmet avseende åren 2008-2010. I skärgårdsprogrammet anges att byggnads-
nämnden ska lägga fram förslag till områdesbestämmelser för skärgården för antagande 
i kommunfullmäktige under 2008. En återrapport till KF om att planen inte kommer att 
kunna antas under 2008 skedde vid BN i juni 2008. BN beslutade i maj 2009 om att 
istället för områdesbestämmelser upprätta ett planprogram för skärgården. 
 
Översiktsplanen ”Karlshamn 2030” antogs av KF 2015-05-04. I översiktsplanen, under 
rubrik Planstrategi.../Kommande fördjupningar och strategiska program/Skärgården (sid 
22-23), förordas att en fördjupad översiktsplan görs för skärgården. Då KF har antagit 
översiktsplanen har man på tjänstemannanivå ansett detta innebära att beslutet om att 
ta fram ett planprogram för skärgården ersatts av översiktsplanens intention att istället 
göra en fördjupad översiktsplan. För att förtydliga detta bör dock KF fatta ett särskilt 
beslut om att upphäva det tidigare beslutet om att arbeta enligt skärgårdsprogrammet.  
Att översiktsplanen föreslår att en fördjupad översiktsplan för skärgården tas fram 
innebär dock inte att ett sådant arbete per automatik startar. För att uppdraget skall ges 
till byggnadsnämnden att starta planarbetet krävs att KS fattar ett beslut om att beställa 
fördjupad översiktsplan för skärgården. Att beställa ett sådant planarbete bedöms dock 
inte vara aktuellt för närvarande med hänsyn till rådande omständigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-05-18 
KF beslut 2007-11-30 § 211 
Skärgårdsprogrammet 
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§ 125 Policy för styrning och kvalitetsutveckling 2017/4098 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla förslag till policy för styrning och kvalitetsutveckling 
 
att med detta beslut upphäva beslut KF § 90 2014-06-16 angående Kompass 
Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om kommunens nuvarande styrsystem. 
Under de gångna åren har synen på styrning och kvalitetsutveckling förändrats. 
Arbetet är nu inriktat på att skapa en styrning som bygger på en tillitsbaserad kultur 
och att sätta fokus på uppdraget och att nå önskvärda resultat. 
 
Policyn riktar sig till politiker, chefer och medarbetare i kommun och bolag 
 
Policyn visar kommunens förflyttning mot ett nytt synsätt där kultur, struktur, 
organisering och processer/arbetssätt samverkar för att nå värde för de vi är till för. 
Vidare innehåller policyn en modell över hur styrprocessen ser ut och vilka grund-
principer som styrningen utgår ifrån. Syftet är att skapa processer som bidrar till 
kvalitet och effektivitet. 
 
Till policy för styrning och kvalitetsutveckling kommer riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar att tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Policy för styrning och kvalitetsutveckling, 2020-05-04 
Policy för styrning och kvalitetsutveckling 
CSG § 2 Samverkan av Policy för styrning och kvalitetsutveckling 
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§ 126 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2020/1258 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslaget taxa för sotning och brandskyddskontroll 
 
att upphäva beslutet KF § 144, 2017-09-18, Reviderad KF § 8, 2018-02-19, Taxa för 
rengöring (sotning) – Räddningstjänsten Västra Blekinge och KF § 144, 2017-09-18, 
Reviderad KF § 8, 2018-02-19. 
 
Sammanfattning 
 
Ur arbetsmiljösynpunkt måste en uppfräschning av sotningsverksamhetens lokal ske, 
detta blir mot ett tilläggsavtal på hyran.  
För att finansiera detta behöver taxan för sotning och brandskyddskontroll justeras. 
Karlshamns kommuns sotningsdistrikt har sedan 2009 haft en lägre taxa än övriga 
förbundets medlemskommuner (se förklaring i bifogad fil) och önskar höja taxan till 
samma nivåer som våra grannkommuner.  
 
Nuvarande taxa sotning      
 
 Timkostnad 

(inkl. moms) 
Minutkostnad 
(inkl. moms) 

Olofströms och Sölvesborgs kommuner 604,54 kr 10,08 kr 

Karlshamns kommun 592,92 kr 9,88 kr 

   
Nuvarande taxa brandskyddskontroll 
 
Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 879,21 kr/timme i Olofströms och 
Sölvesborgs kommuner och med 689,41 kr/timme i Karlshamns kommun. 
 
Den föreslagna höjningen av taxan kommer att påverka medborgarna med ca 7-9 kr för 
sotning och 11 kr för en brandskyddskontroll. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07 
Förändrad taxa för sotning och brandskyddskontroll – Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 
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§ 127 Beslut om avgift för plats i tomtkö 2020/746 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta nya regler och taxor för plats i tomtkö. 
 
att upphäva beslutet KS § 292, 1976-10-26, Regler för tomt och grupphusförmedling.  
 
Sammanfattning 
 
Genom införande av en årlig serviceavgift på 300 kr som ska erläggas nästkommande 
år efter det att man anmält sig till tomtkön så säkerställer sökanden att man får behålla 
sin plats i kön vilket resulterar i att kön endast består av de som verkligen vill stå i kö för 
en tomt i Karlshamns kommun. Detta gör att kön kommer minska betydligt och arbetet 
med att upprätthålla kön med aktuella kontaktuppgifter kommer att effektiviseras. 
 
Genom digitalisering av tomtkön så kommer även processen med marknadsföring och 
tilldelning av tomter att effektiviseras. 
 
Samtidigt så sänks anmälningsavgiften från 500 kronor till 300 kronor för att anmäla sig 
till en plats i kön. Inga av avgifterna som erläggs för plats i tomtkö ska vara 
återbetalningsbara utan är serviceavgifter för administrationskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-24 
8.2 Regler för tomt- och grupphusförmedling 
Förslag till regler och taxor för plats i tomtkö 
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§ 128 Ansökan om utökad borgensram 2020 Karlshamns Hamn AB 2020/1590 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 417 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Hamn AB har äskat utökning av borgensramen för år 2020 till 417 mnkr. 
Det innebär en utökning av borgensramen för Karlshamns Hamn AB med ytterligare 
20 mnkr utöver de 79 mnkr som beslutades av kommunfullmäktige 2020-02-17, § 7.  
 
Totalt innebär det att borgensramen ökar från 318 mnkr (borgensram 2019) till 417 mnkr 
(borgensram 2020). Anledningen till behovet av utökad borgensram 2020 är att 
budgeterade investeringar kommit igång tidigare än planerat varav delar av 
investeringarna som budgeterats 2021 utförs redan 2020.  
 
Sammanfattning av borgensramar 2020 efter justering för utökad borgensram för 
Karlshamns Hamn AB enligt ovan; 

 
 
Övriga borgensramar är i enlighet med beslut KF 2020-02-17, § 7. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag Stadsvapnet i Karlshamn AB § 28/2020 
Äskande utökning av borgensram från Karlshamns Hamn AB, daterad 2020-05-06 
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§ 129 Stämningsansökan för expropriation gällande Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86 
2019/925 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att till Mark- och miljödomstolen ge in stämningsansökan enligt miljöstrategens förslag 
daterat 2020-05-19 
 
att utse miljöstrateg Jesper Bergman att företräda kommunen hos mark- och 
miljödomstolen och eventuella överinstanser i mål om expropriation av fastigheterna 
Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86. 
 
Sammanfattning 
 
För att kommunen ska få rådighet över fastigheterna och därmed kunna säkerställa 
kommunens råvattentäkt i Långasjön samt för att kommunen långsiktigt ska kunna 
skydda kommunens invånare och miljön, har kommunen beslutat att genom 
expropriation, ta över äganderätten för de abandonerade fastigheterna Tostarp 3:51 och 
Tostarp 4:86, åta sig huvudmannaskapet för de återstående efterbehandlingsåtgärderna 
och genomföra desamma (KF 2019-04-08, § 66). 
 
Kommunen har genom Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 11 maj 2020 (dnr 404-
1126-2020) getts tillstånd till expropriation av fastigheterna. För att kunna fullfölja 
expropriationen ska en stämningsansökan ges in till Mark- och miljödomstolen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-20 
Miljöstrategens förslag 2020-05-19 till stämningsansökan gällande expropriation av 
fastigheterna Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och miljödomstolen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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§ 130 Yttrande om sammanställd information inför ansökan om bidrag 2020/1694 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län har sammanställt information inför ansökan om statliga 
medel för efterbehandlingsåtgärder för objektet Asarumsterminalen – Viking Timber som 
är beläget inom fastigheterna Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86 (fastigheterna). 
Karlshamns kommun (kommunen) har fått sammanställningen för yttrande. I begäran 
om yttrande framgår att kommunen särskilt ska tydliggöra hur området är tänkt att 
användas efter att en bidragsfinansierad avhjälpandeåtgärd har vidtagits. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-20 
Miljöstrategens yttrande 2020-05-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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§ 131 Inriktning markanvändning efter sanering på fastigheterna Tostarp 3:51 och 
Tostarp 4:86 2020/1694 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta inriktning gällande användning av mark.  
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län har sammanställt information inför ansökan om statliga 
medel för efterbehandlingsåtgärder för objektet Asarumsterminalen – Viking Timber som 
är beläget inom fastigheterna Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86 (fastigheterna). 
Karlshamns kommun (kommunen) har fått sammanställningen för yttrande. I begäran 
om yttrande framgår att kommunen särskilt ska tydliggöra hur området är tänkt att 
användas efter att en bidragsfinansierad avhjälpandeåtgärd har vidtagits.  
 
Kommunen gör bedömningen att bostäder är den mest lämpliga användningen samt att 
en mindre känslig markanvändning (MKM), bl.a. med hänsyn till ytvattentäkten som 
försörjer stora delar av Karlshamns kommun med dricksvatten, inte är lämplig i området.   
 
Kommunens inriktning vad gäller användning av mark efter att en bidragsfinansierad 
avhjälpandeåtgärd har vidtagits inom området, är bostäder och på avstånd från 
ytvattentäkten, verksamheter med en mer känslig markanvändning än MKM, exv. 
ridskola. Denna inriktning ligger också i linje med översiktsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-05-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Kommundirektören 
Stadsbyggnadschefen 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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§ 132 Yttrande över överklagan gällande rivning av del av Jannebergs gård 
2020/636 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ställa sig bakom yttrandet som sitt eget.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-25 § 62, att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att ge fastighetschefen i uppdrag att begära rivningslov för 
del av Jannebergs gård. Kommunstyrelsen beslutade i den delen enligt arbetsutskottets 
förslag 2020-03-10, § 60. Kommunstyrelsen upphävde sedermera beslutet genom 
ordförandebeslut 2020-03-16.  
 
Den 12 mars 2020 inkom från Thomas Blomström en överklagan av arbetsutskottets 
beslut. Kommunen har förelagts av Förvaltningsrätten att yttra sig över överklagan. 
Förslag till yttrande föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-07 
Överklagan, 2020-03-12 
Yttrande, 2020-05-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningsrätten i Växjö 
Kommunjurist Alice Risenfors 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 133 Yttrande avseende remiss angående bildande av naturreservatet 
Mörrumsån-Hovmansbygd 2020/1525 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att poängtera till Länsstyrelsen att bildande av naturreservat ska begränsas till marken 
närmast ån och eventuella våtmarker 
 
att avvakta med att ingå avtal om ersättning tills reservatsbeslutet vunnit laga kraft samt 
att yrka på att kommunen skall ha ersättning i enlighet med expropriationslagen. 
 
Yttrande 
 
Reservatsförslaget begränsar möjligheterna att i framtiden förlägga ledningar i 
banvallen/ fd järnvägsområdet. Banvallar används ofta för förläggning av olika typer av 
ledningar varför det är onödigt att begränsa den möjligheten för framtiden även om 
ingen ledningsförläggning är planerad i nuläget. I första hand bör inte banvallen/f.d. 
järnvägsområdet ingå i reservatet då själva banvallsmarken inte bör anses innehålla 
sådan biologisk mångfald eller värdefulla naturmiljöer som erfordras för att i enlighet 
med MB 7:4 utlägga marken som naturreservat. Alternativt behöver föreskrifterna i 
reservatsbeslutet ändras under A Pkt 1-2 alternativt pkt 14-15 eller genom att undantag 
görs för område 6 så att inte föreskrifterna gäller för detta område. 
 
Karlshamns kommun yrkar på ersättning i enlighet med expropriationslagen 4:1, d.v.s. 
med det 25 %-iga påslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen Blekinge har tagit fram förslag till beslut om bildande av naturreservatet 
Mörrumsån-Hovmansbygd i Karlshamns och Olofströms kommuner. Karlshamns 
kommun har fått förslag på reservatsbeslut och skötselplan med föreläggande om 
yttrande i enlighet med 24 § förordningen om områdesskydd senast den 30 juni 2020.  
 
Det berörda området ligger längs Mörrumsån i den nordvästra delen av kommunen. 
Området är inte detaljplanelagt och enligt översiktsplanen ligger det inom område L – 
Ringamåla och västra skogsbygden, landsbygd och natur. Det föreslagna 
reservatsområdet ligger till större delen inom strandskydd. 
 
De kommunägda fastigheter som berörs är Hovmansbygd 1:9 och 1:10, vilka 
huvudsakligen består av banvall. 
 
Enligt förslaget till reservatsbeslut är länsstyrelsen naturvårdsförvaltare, vilket bl.a. 
innebär att länsstyrelsen skall ansvara för alla skötselkostnader. På skötselplane-
kartbilagan sid 15 framgår skötselområdena. Kommunens mark omfattas, förutom 
banvallen, av område 4 – trädbärande hagmark och område 5b där slåtter föreslås. 
Länsstyrelsen ska sköta och bekosta slåttern. Banvallen ingår i reservatet som 
område 6, övrig mark. Reservatsföreskrifterna är dock skrivna så att de gäller hela 
reservatsområdet. Detta innebär att reservatsföreskrifterna under pkt A 1-2 skulle utgöra 
hinder ifall kommunen i framtiden skulle vilja förlägga någon ledning i eller vid sidan av 
banvallen eller göra någon form av förbättringsarbete på cykelvägen. Enligt 
beslutsförslaget kan Länsstyrelsen heller inte bevilja dispens i enlighet med pkt 14 eller 
15 för den typen av arbeten. Detta bör på något sätt åtgärdas i reservatsförslaget, i 
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första hand genom att banvallen/f.d. järnvägsområdet plockas ut ur reservatsförslaget, 
då själva banvallsmarken inte bör anses innehålla sådan biologisk mångfald eller 
värdefulla naturmiljöer som erfordras för att i enlighet med MB 7:4 utlägga marken som 
naturreservat. Alternativt bör A 1-2/A 14-15 formuleras om. 
 
Reservatsbeslutet ska möjliggöra för kommunen att bibehålla Laxaleden men samtidigt 
ska det inte vara ett åläggande utan ifall kommunen väljer att avskaffa Laxaleden så ska 
inte reservatet tvinga kommunen att sköta den.  
 
Rätten till ersättning enligt 31 kap MB för intrånget på Hovmansbygd 1:9 och 1:10 har 
värderats till 200 000 kr. Den bedömda marknadsvärdeminskningen inom berörda delar 
har värderats till 160 000 kr, vilket uppräknats med 25 % i enlighet 
expropriationslagen 4:1. 
 
Länsstyrelsen har erbjudit kommunen att teckna ett förtida avtal om ersättning på 
160 000 kr innan reservatsbeslutet vinner laga kraft. Naturvårdsverket anser att påslaget 
på 25 % inte ska utgå i detta fall. Orsaken är att Naturvårdsverket anser att staten och 
kommunen har ett gemensamt ansvar för naturvården. Ett av syftena med 
naturreservatet är att tillgodose områden för friluftslivet, vilket också kommer 
kommuninvånare till del. Genom att teckna avtalet blir kommunen bunden av 
reservatsföreskrifterna även om reservatet inte skulle vinna laga kraft, vilket är en 
olämplig situation. ”Risken” med att inte teckna avtalet är att det sannolikt tar längre tid 
innan kommunen får ersättningen samt att kommunen kan behöva väcka talan hos 
mark- och miljödomstolen, vilket skall ske inom 1 år från det att beslutet vunnit laga kraft 
för att få ersättningen (MB 31:13). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 
Hovmansbygd_remiss föreläggande om yttrande_202005 
Hovmansbygd Beslut_remiss 202005 med kartor 
Hovmansbygd skötselplan_remiss 202005 
Hovmansbygd_Skötselplanebilaga1 - 8_minskad 
Ersättningsutredning 
Överenskommelse om intrångsersättning 
Karta kommunägda fastigheter 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
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§ 134 Yttrande över Konkurrensverkets skrivelse ang. inköp av solpaneler med 
installation 2020/1437 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet som sitt eget. 
 
Sammanfattning 
 
I december 2019 köpte kommunen solpaneler med tillhörande installation från 
Karlshamn Energi AB (nedan KEAB). Köpen genomfördes utan att något särskilt 
upphandlingsförfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 
tillämpades.  
 
Den 27 april 2020 inkom till kommunen från Konkurrensverket en skrivelse med 
informationen att Konkurrensverket har fått tips om att kommunen ska ha köpt 
solpaneler och till solpanelerna tillhörande installationer från KEAB utan föregående 
annonsering. Konkurrensverket har därför påbörjat en utredning för att närmare granska 
vad som har skett. Som ett led i granskningen har kommunen ombetts inkomma med 
svar på ett antal frågor kring inköpen och tillämpningen av undantaget för intern 
upphandling i LOU i ärendet. Förslag till svar på skrivelsen föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Konkurrensverkets skrivelse, 2020-04-28 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-05 
Svar på Konkurrensverkets skrivelse, 2020-05-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Konkurrensverket  
Fastighetschef Magnus Persson 
Projektledare William Lavesson 
Kommunjuristen 
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§ 135 Var 20:e - En arbetsmarknadsinsats i Karlshamns kommun 2020/1300 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att inleda en process i linje med förslaget och att 
inleda en dialog med kommunens hel- och delägda bolag kring praktikplatser 
 
att tydliggöra att detta ska vara ett verktyg i kommunens kompetensförsörjning. 
 
Sammanfattning 
 
I Karlshamn finns ett behov att skapa möjligheter för personer att gå från 
försörjningsstöd till egenförsörjning. För att lyckas med detta behöver samtliga 
förvaltningar vara delaktiga i detta arbete. 
 
Inom kommunen bör det finnas en praktikplats/arbetsmarknadsanställning på varje 20:e  
anställd, där förvaltningarna både bidrar till en arbetsmarknadsinsats och ges möjlighet 
att säkra sin kompetensförsörjning genom att öppna upp och låta någon prova på 
jobbet.  
 
Detta skapar möjligheter för de som har försörjningsstöd att prova på arbete och därmed 
hitta en väg till arbete och komma ifrån försörjningsstöd till egenförsörjning. 
 
Praktikplatsen/arbetsmarknadsanställningen och handledningen finansieras inom 
befintliga ramar. På sikt ska detta minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. 
 
Genom denna förändring kommer många personer som idag går på försörjningsstöd till 
en tillvaro liknande den som är på den reguljära arbetsmarknaden. 
 
De personer som erbjuds praktikplats ska, för att få behålla sitt försörjningsstöd, utföra 
de uppgifter som ingår i uppgiften. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga förvaltningar 
Samtliga bolag 
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§ 136 Flytt av investeringsmedel mellan projekt 1163 - Svängsta förskola 
tillbyggnad/renovering och projekt 1148 - Ombyggnad av kök, Möllegårdens 
skola i Svängsta 2018/1675 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att omfördela 2 200 tkr från projekt 1163 Svängsta förskola, tillbyggnad/renovering till 
projekt 1148 Möllegårdens skola kök. 
 
Sammanfattning 
 
Möllegårdens skolas kök ska byggas om och renoveras. Den i investeringsbudgeten 
avsatta summan om 7 000 tkr är schablonberäknad och är för lågt beräknad. För att 
kunna genomföra projektet måste medel tillföras projektet. 
 
Projekt 1163 Svängsta förskola tillbyggnad/renovering är försenat då utformningen av 
lokalerna för den nybyggda delen har dragit ut på tiden. Detta innebär att den avsatta 
budgeten på 8 000 tkr inte kommer att användas fullt ut under 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson 
Controller Lisbeth Sunesson 
Fastighetschef Magnus Persson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-06-02 

Sida 24(45) 

 

§ 137 Försäljning av del av Tostarp 3:2, travbanan 2020/1565 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna köpekontrakt varigenom Blekinge Travsällskap förvärvar del av Tostarp 
3:2 för en köpeskilling om 4 200 000 kronor 
 
att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna 
köpekontraktet 
 
Sammanfattning 
 
Blekinge Travsällskap har inkommit med frågan om att få förvärva del av Tostarp 3:2. 
De önskar fortsätta med travverksamheten och även utveckla dagens verksamhet till att 
innefatta ungdomsträning. 
 
När kommunen köpte fastigheten fanns ingen annan aktör som kunde säkra 
travdagarna i Karlshamn. Nu har Blekinge Travsällskap utvecklats så att de i egen regi 
klarar av att driva travbanan vidare. 
 
Blekinge Travsällskap köper den del av fastigheten där travovalen samt byggnaderna 
finns. Resterande skogsmark behåller kommunen och den regleras till Tostarp 3:9. 
 
För kommunens del så har travbanan inneburit ökade driftkostnader som kan sparas in. 
 
Blekinge Travsällskap får förtida tillträde till anläggningen från den dag då kommunens 
beslut om att godkänna avtalet vinner laga kraft. Detta för att kunna ta över drift och 
underhåll av anläggningen.   
 
Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtenssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-
05-11 
Köpekontrakt, Tostarp 3:2, travbanan 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Blekinge Travsällskap 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-06-02 

Sida 25(45) 

 

§ 138 Fastighetsutvecklingsprojekt 2020/1457 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att omfördela 2 000 tkr från projekt 1145 LSS-boenden till projekt Fastighetsutveckling. 
 
Sammanfattning 
 
Fastighetsverksamheten förvaltar Karlshamns kommuns egenägda fastigheter och har 
som uppdrag att värdesäkra fastigheterna och att tillhandahålla bra och ändamålsenliga 
lokaler till kommunens verksamheter. För att värdesäkra fastigheterna har 
Fastighetsverksamheten underhållspengar, men för att utveckla fastigheterna och göra 
lokalerna ändamålsenliga för verksamheterna finns det inga medel. Detta resulterar i att 
verksamheterna betalar förändringarna själva eller att åtgärderna som behöver 
genomföras ej genomförs. 
 
För att kunna hjälpa verksamheterna och för att få en effektiv fastighetsförvaltning 
behövs ett investeringskonto kallat Fastighetsutveckling. Det är åtgärder som görs för att 
lokalerna ska vara ändamålsenliga för verksamheten och som inte går att härleda till 
fastighetsunderhåll.  
 
Åtgärder som behöver göras under 2020 är bland annat: 

 Ombyggnation av lagerlokal på Tubbaryd för att kunna lägga ner/avyttra mindre 
förråd såsom Prästaladan i Asarum och militärförådet i Horsaryd. 

 Installation av avfuktare på lilla banan på Jössa för att få ett bättre inneklimat 
 Byggnation av cykelställ med tak på Rådhuset 
 Byggnation av en redundant datahall på Väggaskolan. 
 Åtgärder på Prästslättskolan för att kunna ta emot fler elever 
 Separering av fjärrvärme och el på Gustavsborg, idag är det samma 

abonnemang för Karlshamns kommun och för KABO 
 
Projekt 1145 Lss-boenden kommer inte att göra av med sin budget för 2020 då det blivit 
försenat. Preliminärt blir det 2 000 tkr över i projektet för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 139 Riktlinjer för fordonshantering 2020/908 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta nya Riktlinjer för fordonshantering. 
 
Sammanfattning 
 
Serviceverksamheten fick samband med uppdraget att centralisera fordonsparken i 
uppdrag att ta fram riktlinjer gällande fordonshantering. Riktlinjerna syftar till att 
tydliggöra hanteringen och utgöra ett stöd till alla som nyttjar kommunens ägda och 
leasade fordon. Målsättningen är att all person - och godstransport ska ske med 
hänsynstagande till trafiksäkerhet, miljöpåverkan, ekonomi och arbetsmiljö.  
 
Riktlinjer för hållbar fordonshantering är ett komplement till kommunens policy för 
Hållbara resor och transporter. Riktlinjerna gäller för alla politiker, chefer och 
medarbetare samt personer med anställningsliknande förhållande som nyttjar fordon i 
tjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Riktlinjer för hållbar fordonshantering 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Serviceverksamheten Jörgen Svensson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
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§ 140 Beslut om inköp av kostprogram 2020/1504 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att implementera ett nytt kostdataprogram för Måltidsverksamheten. 
 
att driftkostnaden för införandet av kostdataprogrammet med 405 tkr omfördelas från KS 
anslag till förfogande till Måltidsverksamheten. 
 
att implementeringskostnaden med 195 tkr för 2021 hanteras i kommande 
budgetprocess. 
 
Sammanfattning 
 
Ett nytt kostdataprogram behöver köpas in och implementeras under hösten 2020/våren 
2021. Programmet förväntas digitalisera fler delar av måltidsplaneringsprocessen och 
minska den manuella administrationen samt öka spårbarheten i form av lättillgänglig 
statistik.   
 
Andra positiva effekter är informationssäkerhet gällande personuppgifter då detta kan 
ske digitalt via e-tjänst och inte som nu på papper, samt kvalitetshöjning gällande 
tillgänglighet och transparens för brukare som får större möjlighet att påverka sina 
måltidsval.  
 
Minskad tid för tryck och pappersförbrukning med ca 11 500 papper/år samt hantering 
av internpost är effekter som ger en positiv miljöpåverkan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-07 
Drifts kalkyl – Kostdataprogram  
Risk- och konsekvensanalys vid avsaknad av ett kostdataprogram 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Serviceverksamheten Jörgen Svensson 
Koststrateg Marie Stanleysson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
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§ 141 Prövning av de helägda kommunala bolagens verksamhet 2019 enligt 6 kap. 
9 § kommunallagen 2020/790 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att de helägda kommunala bolagen bedrivit sin verksamhet i enlighet med det 
fastställda ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Per-Ola Mattsson (S), Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Charlott Lorentzen 
(MP), Magnus Sandgren (M), Marie Sällström (S), Bodil Frigren Ericsson (L), Annika 
Westerlund (S) och Britt Jämstorp (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund 
av jäv. 
 
Sammanfattning 
 
I kommunallagens 6 kap. 9 § framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut, för varje 
sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § (helägda kommunala aktiebolag), ska pröva 
om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  
 
Årsredovisningar för bolagen föreligger och årsstämmor har hållits. I samtliga fall har 
ansvarsfrihet beviljats. 
 
Prövningen om bolagens verksamhet ligger inom ramen för det kommunala ändamålet 
och de kommunala befogenheterna presenteras i enlighet med nedan.  
 
Karlshamns Hamn AB  
 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder, 
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande bedriva och utveckla en rationell 
och kostnadseffektiv hamn- och logistikverksamhet väl anpassad och integrerad i 
godsflödet. Bolaget ska tillsammans med näringslivet och Karlshamns kommun bidra till 
att Karlshamn och dess region utvecklas som ett gods-, transport- och logistikcentrum. 
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 
 
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat 
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets 
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Karlshamn Energi AB  
 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder,  
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att  
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- med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god och 
långsiktigt hållbar försörjning av el samt fjärrvärme och kyla inom Karlshamns kommun 
 
- främja utvecklingen av samt tillgången till elektronisk infrastruktur och därmed till alla 
ovanstående verksamheter sammanhängande tjänster och produkter 
 
- med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god och 
långsiktigt hållbar försörjning av vatten och avlopp samt därmed sammanhängande 
affärsverksamhet.  
 
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 
 
Lekmannarevisorn har i sin granskningsrapport anfört att internkontrollen vid nyteckning 
av lån bedöms som tillfredsställande. Lekmannarevisorn framför dock att finanspolicyn 
behöver kompletteras i några avseenden. Komplettering bör ske med uppgift om vilka 
krav som ställs på beslutsunderlag vid nytecknande av lån.  
 
Det bör också framgå vilka beslutsunderlag och vem som äger rätt att fatta beslut vid 
tecknandet av finansiella instrument, även om det för närvarande inte används. Det bör 
även till policyn tillföras uppgift om huruvida prissäkring ska göras av elcertifikat som 
erhålls av Energimyndigheten. Lekmannarevisorn vill även understryka att även om 
finanspolicyn uppdateras årligen, behöver policyn prövas mot en aktuell riskbild, t ex att 
KEAB-koncernen står inför en större nyupplåning kommande år. 
 
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat 
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets 
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Karlshamnsfastigheter AB  
 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder, 
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.  
Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar.  
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens 
utveckling. 
 
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat 
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets 
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Karlshamnsbostäder AB 
 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder, 
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolaget ska erbjuda goda bostäder och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen 
i Karlshamns kommun samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
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Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat 
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets 
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Kreativum i Blekinge AB  
 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder, 
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.  
Bolagets ska bedriva utbildning och utställningsverksamhet som stimulerar nyfikenhet 
och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, miljö och klimat, teknik, 
matematik och entreprenörskap samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska 
bedrivas på affärsmässig grund. 
 
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat 
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets 
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder, 
 
Verksamheten ska bedrivas för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolagets syfte är att optimera och samordna den ekonomiska verksamheten i de 
kommunala bolagen samt bidra till utvecklingen inom Karlshamns kommun. 
 
Lekmannarevisionen har i sin granskningsrapport anfört att Stadsvapnet för 2019 har 
angett avkastningskrav för vissa dotterbolag med en beräkning som är en procentsats 
på insatt kapital. Det är lekmannarevisorns bedömning att avkastningskravet inte bara 
ska gälla i förhållande till Stadsvapnet, utan också bör gälla vinstnivån för respektive 
bolag, för att tydliggöra vilka förutsättningar som gäller inför kommande investeringar 
och omfattning på koncernbidrag till andra dotterbolag.  
 
I övrigt är lekmannarevisorns övergripande bedömning är att Stadsvapnet har utvecklats 
i positiv riktning under 2019. 
 
Mot bakgrund av att lekmannarevisionen tillstyrkt ansvarsfrihet, ägaren beviljat 
densamma och att inga händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets 
verksamhet såsom förenlig med ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-05 
Årsredovisning och Koncernredovisning Karlshamns Hamn AB 
Årsredovisning Karlshamns Kombiterminal AB 
Granskningsrapport för år 2019 - Karlshamns Hamn AB 
Granskningsrapport för år 2019 - Karlshamn Kombiterminal 
Årsredovisning 2019 Karlshamn Energi AB 
Årsredovisning 2019 Karlshamn Energi Vatten AB 
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Årsredovisning 2019 Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
KEAB Energi granskningsrapport 
KEAB VA granskningsrapport 
KEAB Elförsäljning granskningsrapport 
Underskriven ÅR Revisionsrapport Granskningsrapport KAFAB 
Granskningsrapport Karlshamnsfastigheter AB 
KABO Årsredovisning underskriven av styrelsen 
Granskningsrapport Karlshamnsbostäder Aktiebolag 
Kreativum i Blekinge AB ÅR 2019 
Granskningsrapport för år 2019 Kreativum i Blekinge AB 
SV Underskriven ÅR inkl. revisionsberättelse och granskningsrapport 
Granskningsrapport för år 2019 Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB  
Helägda kommunala bolag  
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 142 Beslut om ökad medfinansiering av Ung Företagsamhet 2020/738 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att öka bidraget till Ung Företagsamhet med 2 kr/invånare för 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har Ung Företagsamhet (UF) växlat upp sin verksamhet för att 
öka antalet UF-företagare i Karlshamn. Uppväxlingen har även inneburit en ökad 
närvaro på kommunens grundskolor med temadagar på högstadieskolorna och 
presentation av UF:s läromedel för kommunens lärare. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-14 § 94 att bevilja medfinansiering av UF med 4 
kr/invånare motsvarande totalt 129 892 kronor. UF söker nu ett ökat stöd om ytterligare 
2 kr/invånare (totalt 6 kr/invånare).  
 
En ökad satsning på UF skulle innebära att UF kan vara mer närvarande på 
kommunens skolor – stötta lärare och elever i sitt arbete men också bearbeta de 
program som i dagsläget inte driver UF-företag och bibehålla de goda resultaten. En 
ökad satsning på Ung Företagsamhet skulle även bidra till uppväxling av arbetet på 
grundskolorna ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 
Ansökan om utökat verksamhetsbidrag för 2020 
Protokoll KS § 94/2020 Ansökan om medfinansiering för Ung Företagsamhet 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Näringslivschef Mathias Wijk  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Controller Susanne Andersen 
Ung Företagsamhet 
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§ 143 Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt uppstart av flyglinje 
2020/1701 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun inte ska medfinansiera samverkansprojekt för uppstart av 
flyglinje. 
 
Reservation 
 
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD), Magnus 
Sandgren (M) och Elin Petersson (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för sina egna yrkanden. 
 
Sammanfattning 
 
Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som 
avser att avsätta 30 mkr till projektet. För Blekinges del handlar det om 15 mkr där 
finansiering via privata näringslivet är 50 % och finansiering via Region Blekinge och 
Blekinges kommuner är 50 %. 
 
Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 
finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 
Sannolik uppstart i nuläget är under våren 2021. 
 
Finansiering 
Totalt innan projektets uppstart förbinder sig Blekinge att tillföra 15 mnkr sammanlagt 
under en 3-årsperiod. Fördelning för att inte drabbas av EU statsstödsregler innebär att 
halva summan, (7,5 mnkr), måste komma från det privata näringslivet. Resterande del 
finansieras av Region Blekinge och Blekinges kommuner. För Karlshamns Kommuns 
del innebär detta medfinansiering över tre år på totalt 750 000 kr. 
 
Summan är ett takbelopp för att täcka uppstartskostnader av flyglinjen vilket innebär 
avräkning gentemot de flygbolag som blir aktuellt för att upprätthålla trafiken under den 
avsedda tidsperioden. Alltså en förlusttäckningsgaranti med maxbelopp. Konceptet 
bygger på antagandet att linjen efter 3 år ska bära sig själv på kommersiella grunder. 
 
Detta kan innebära att vid en mycket positiv utveckling av flyglinjen, inte hela det 
garanterade beloppet behöver tas i anspråk. 
 
Nuläge privat finansiering 
I slutet av februari 2020 uppgår den privata delen till 6, 2 mnkr av de 7,5 mnkr som 
måste säkras. Arbetet pågår med stöd av anlitad konsult och rapporteras löpande. 
Utöver det så här långt garanterade beloppet har näringslivet också utlovat att via 
direktavtal med det flygbolag som blir aktuellt förbinda sig till ett sammanlagt biljettköp 
om 3,0 mkr. Detta kan dock inte räknas in i de 7,5 mnkr som är nödvändiga för 
grundfinansieringen. 
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Samverkanspart 
Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som 
avser att avsätta 30 mnkr till projektet. 
 
Aktuella flygbolag 
Kalmar Öland Airport för i nuläget förhandlingar med två olika flygbolag som visat 
intresse för flyglinjen. Båda väl etablerade i branschen varav det ena närstående 
Lufthansa. Tidplanen är att förhandlingarna skall vara avslutade under april månad vilket 
innebär att det är först då tidtabell och uppstart av linjen kan presenteras. 
 
Sannolik uppstart i nuläget under våren 2021.  
 
Organisation för samverkan 
Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 
finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 
 
I de förslag som nu diskuterar är det detta bolag som tecknar avtal med Kalmar Öland 
Airport eller bolag som de avser använda. Det är Kalmarbolaget som i sin tur tecknar 
avtal med aktuellt flygbolag. Förslag till organisationsmodell arbetas fram gemensamt 
med Kalmar Öland Airport. 
 
Arbetsgång 
I nuläget anlitad konsult med uppdrag att säkerställa den privata 
grundfinansieringen, är gemensamt finansierad av Karlskrona och Ronneby kommun. 
 
När denna del av uppdraget är slutförd finns behov av ytterligare insatser som då 
handlar om administration och juridik. Denna del är i nuläget inte finansierad eller 
kvantifierad. 
 
När Blekingeföretaget sedan fått sin organisatoriska hemvist så krävs ytterligare 
resurser, då till stor del inriktad mot marknadsföring av flyglinjen. Samordning med 
Kalmar Öland Airport är sannolikt fördelaktig. Här kan även Visit Blekinge ha en framtida 
roll. 
 
Offentlig finansiering 
För att arbetet enligt nuvarande tidplan skall kunna fortlöpa är det viktigt att även den 
offentliga finansieringen säkerställs i närtid. Med anledning av att projektet bygger på en 
affärsmässig förhandling och uppgörelse kan det vara lämpligt att de offentliga 
finansiella åtagandena villkoras av att de privata medel som krävs är säkerställda. 
 
Detta innebär att det upplägg med detaljer som presenteras efter förhandling med 
aktuellt flygbolag måste få accept från vårt privata näringsliv! 
 
Miljö 
Kalmar Öland Airport har fattat beslut om att alla linjer till/från flygplatsen senast 2030 
skall vara fossilfria. Detta innebär att samma villkor gäller i avtalet för en framtida 
internationell flygaktör. 
 
Beredning 
Ärendet är hanterat i det regionala samverkansrådet där samtliga kommuner och 
Region Blekinge deltar via respektive ordförande i regionstyrelse och kommunstyrelser. 
För beredning till regionala samverkansrådet har regionchefsgruppen hanterat frågan. 
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Kommunernas näringslivschefer har varit drivande i att ta fram beslutsunderlagen och 
arbetet har hållits samman av Ronneby kommun och dess näringslivschef. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) med instämmande av Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp 
(KD), Magnus Sandgren (M) och Elin Petersson (M) yrkar att Karlshamns kommun ska 
medfinansiera samverkansprojekt för uppstart av flyglinje. 
 
Tommy Larsson (V) med instämmande av Charlott Lorentzen (MP) och Björn Tenland 
Nurhadi (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Magnus Gärdebring (M) begär votering i ärendet. 
 
Ordförande föreslår att de som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja och att de som 
inte bifaller arbetsutskottets förslag röstar nej. 
 
Voteringen utfaller med 9 Ja-röster och 5 Nej-röster. Ordförande finner därmed 
kommunstyrelsen besluta att föreslå till kommunfullmäktige att inte medfinansiera 
samverkansprojekt för uppstart av flyglinje.  
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§ 144 Beslut om driftbidrag till Karlshamns museum år 2020 2020/584 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja ansökan från Föreningen Karlshamns Museum om driftbidrag på 100 tkr 
 
att bidraget på 100 tkr belastar kommunstyrelsens anslag till förfogande 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Föreningen Karlshamns museum inkom den 10 februari 2020 med en ansökan om 
driftbidrag år 2020. Enligt ansökan gick verksamheten med förlust under åren 2014-
2018 då föreningen fick ett årligt bidrag på 150 tkr. Dessförinnan hade föreningen fått ett 
driftbidrag på 250 tkr. Efter samtal med berörda politiker fick verksamheten extra 
driftbidrag om 100 tkr år 2018. År 2019 erhöll föreningen ett driftbidrag på 250 tkr.  
 
Enligt ansökan tar vården av lokaler, föremål och handlingar mycket tid i anspråk. 
Arbetet utförs av sex personer som har viss ersättning men utan arbetsmarknadsstöd (5 
årsarbetskrafter) och ideellt arbete (två årsarbetskrafter). Två årsarbetskrafter ur 
gruppen personal med bidrag genomför arbete på Skottsbergska gården.  
 
Personalkostnaden är den dominerande utgiften för föreningen. Minskningen av 
driftbidrag på 100 tkr motsvarar netto personalkostnaden (netto efter stöd från 
Arbetsförmedlingen) för 2-3 årsarbetskrafter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-21 
Ansökan om driftbidrag från Karlshamns museum 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns museum 
Controller Susanne Andersen 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 145 Beslut om bidrag till hjärtstartare våren 2020 2020/611 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja Nabbens Samfällighet ett bidrag om 10 000 kronor för inköp av en 
hjärtstartare,  
 
att bevilja dansföreningen Karlshamns Revyn Le Piqué ett bidrag om 9 900 kronor för 
inköp av en hjärtstartare, 
 
att bevilja bostadsrättsföreningen Vattentorget ett bidrag om 2 800 kronor för inköp av 
ett värmeskåp till hjärtstartare, 
 
att bevilja Företagarna i Karlshamn ett bidrag om 2 900 kronor för inköp av ett 
värmeskåp till hjärtstartare, samt 
 
att kostnaden, totalt 25 600 kronor, belastar kommunstyrelsens anslag för verksamhet 
inom krissamordning. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10, § 70, att anta reviderade riktlinjer för 
hjärtstartare innebärande att ansökningar om bidrag till hjärtstartare ska 
samlas till ett tillfälle för samlad behandling av dessa ärenden. Följande gäller enligt 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 föras på kommunledningsförvaltningens anslag för kris- och 
säkerhetsarbete. 
 
Inkomna ansökningar våren 2020 
 
Nabbens samfällighet har 2019-12-13 ansökt om bidrag till inköp av hjärtstartare, se 
bifogad ansökan för mer information. Föreningen uppfyller ovan nämnda kriterier och 
bedöms vara berättigad till bidrag. Kostnad för inköp av hjärtstartare, värmeskåp och 
utbildning uppgår till 24 000 kronor. Enligt kommunens riktlinjer ges bidrag till 50 % av 
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totalkostnaden, dock högst 10 000 kronor. Nabbens samfällighet bör därför beviljas ett 
bidrag om 10 000 kronor för inköp av hjärtstartare och värmeskåp.  
 
Dansföreningen Karlshamns Revyn Le Piqué har 2020-02-07 ansökt om bidrag för inköp 
av hjärtstartare, se bifogad ansökan för mer information. Föreningen uppfyller ovan 
nämnda kriterier och bedöms vara berättigad till bidrag. Kostnad för inköp av 
hjärtstartare och värmeskåp uppgår till 19 800 kronor. Enligt kommunens riktlinjer ges 
bidrag till 50 % av totalkostnaden, dock högst 10 000 kronor. Dansföreningen 
Karlshamns Revyn Le Piqué bör därför beviljas ett bidrag om 9 900 kronor för inköp av 
hjärtstartare och värmeskåp. 
 
Bostadsrättsföreningen Vattentorget har 2020-04-03 ansökt om bidrag för inköp av ett 
värmeskåp till befintlig hjärtstartare, se bifogad ansökan för mer information. Föreningen 
uppfyller ovan nämnda kriterier och bedöms vara berättigad till bidrag. Befintlig 
hjärtstartare har flyttats ut på innergården i syfte att göra den mer tillgänglig för 
allmänheten. För att kunna flytta ut startaren krävs ett värmeskåp. Kostnaden för 
värmeskåpet uppgår till 5 600 kronor. Enligt kommunens riktlinjer ges bidrag för 50 % av 
totalkostnaden, dock högst 10 000 kronor. Bostadsrättsföreningen Vattentorget bör 
därför beviljas ett bidrag om 2 800 kronor för inköp av värmeskåp. 
 
Företagarna i Karlshamn har 2020-04-17 ansökt om bidrag för inköp av ett värmeskåp 
till befintlig hjärtstartare, se bifogad ansökan för mer information. Föreningen uppfyller 
ovan nämnda kriterier och bedöms vara berättigad till bidrag. Företagarna avser att flytta 
ut sin hjärtstartare och placera den på fasaden till sin fastighet. För att kunna flytta ut 
startaren krävs ett värmeskåp. Kostnaden för värmeskåpet uppgår till 5 800 kronor. 
Enligt kommunens riktlinjer ges bidrag för 50 % av totalkostnaden, dock högst 10 000 
kronor. Företagarna Karlshamn bör därför beviljas ett bidrag om 2 900 kronor för inköp 
av värmeskåp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-29 
Ansökan om bidrag till hjärtstartare - Nabbens Samfällighet 
Komplettering ansökan om hjärtstartare - Nabbens samfällighet 
Ansökan hjärtstartare Le Piqué 
Ansökan om bidrag för värmeskåp till hjärtstartare - BRF Vattentorget 
Faktura från Techmedico, BRF Vattentorget 
Komplettering av ansökan från BRF Vattentorget 
Ansökan om bidrag för värmeskåp för hjärtstartare - Företagarna Karlshamn 
Offert skåp med värme - Företagarna Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Nabbens samfällighet 
Dansföreningen Karlshamns Revyn Le Piqué 
Bostadsrättsföreningen Vattentorget 
Företagarna i Karlshamn 
Ekonom Susanne Andersen 
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft 
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§ 146 Förlängning av IOP avtal mellan SPF Bodekull och kommunen 2020/1411 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna förslaget på reviderat IOP avtal mellan SPF Bodekull och Karlshamns 
kommun 
 
att finansiering sker med 50 tkr per år under avtalets tid.  
 
Sammanfattning 
 
Under tre års tid har SPF Bodekull fått bidrag från Karlshamns kommun för att bedriva 
verksamhet för målgruppen äldre på seniorernas hus i Karlshamn. SPF Bodekull har år 
ett mottagit 40tkr, år två 45tkr och år tre 50tkr. Föreningen har årligen inkommit med 
beskrivningar av verksamheten och redovisat vilka aktiviteter som bidraget nyttjats till. I 
det nuvarande avtal som tecknats framgår det att om avtalet inte sägs upp av någon av 
parterna så löper avtalet vidare ytterligare tre år. Bifogas gör därför ett nytt förslag på 
avtal som har upprättats och där även en del revideringar gjorts. Bland annat åtar sig 
SPF Bodekull att ha ett ännu större fokus på främjande och förebyggande hälsoarbete 
för äldre, vilket kommunens folkhälsostrateg kommer att stöda dem i. Detta för att främja 
hälsa hos äldre, minska social isolering och öka känslan av sammanhang. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-05 
Avtal IOP 2020-2022. slutgiltigt 
 
Beslutet skickas till 
 
SPF Bodekull Paul Hedlund 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 147 Förlängning av samarbetsavtal med Blekinge tekniska högskola (BTH) 
2020/1693 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att förlänga nuvarande samarbetsavtal med Blekinge tekniska högskola (BTH) t.o.m. 
2021-12-31. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun (Kommunen) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har sedan 
många år ett samarbete som reglerats i olika avtal. Det nu gällande avtalet går  
2020-12-31 (bilaga) och arbetet med ett nytt avtal har inletts. Efter att det gemensamma 
arbetet inleddes har förutsättningarna förändrats. Dels har BTH:s styrelse initierat ett 
framåtsyftande arbete för att stärka högskolan där både programutbud och 
verksamheten vidd respektive Campus ses över. Under våren har dessutom en 
Pandemi brutit ut som påtagligt påverkar verksamheten vid både BTH och Kommunen. 
Parterna har med anledning av detta kommit överens i Forskningsrådet att föreslå att 
avtalet förlängs och att nytt slutdatum sätts till 2021-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
Bilaga – Avtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
BTH  
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§ 148 Utnämnande av representant som ålderman i Mörrums byalag 2020-05-01--
2021-04-30 2020/1718 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utnämna Marco Gustavsson som Karlshamns kommuns representant till ålderman i 
Mörrums byalag under tiden 1 maj 2020 tom. 30 april 2021. 
 
att Marco Gustavsson får hantera byalagets kassa under ovanstående period. 
 
Sammanfattning 
 
Mörrum har sedan flera hundra år haft ett byalag där markägare ifrån Mörrums by ägt 
markområden gemensamt. Efter olika markaffärer som gjorts under åren har även 
Mörrums kommun och sedermera Karlshamns kommun blivit andelsägare i byalaget. 
Byalaget har ett gille en gång om året där olika ärenden avhandlas och som avslutats 
med middag efter ursprungliga former. Ålderman väljs för ett år och växlas bland 
deltagande andelsägare. Karlshamns kommun har åldermansrollen under tiden  
2020-05-01—2021-04-30. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Marco Gustavsson 
Mörrums byalag 
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§ 149 Beslutsuppföljning kommunstyrelsen maj 2020 2020/637 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljningen för kommunstyrelsen i maj 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 §§ 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 
 

KS § 28/2020 Uppdrag till kommundirektören att förhandla ett optionsavtal med 
Asarums IF gällande KKEF 
 

 Förtydligande av finanspolicyn  
 

KS § 72/2020 Uppdrag till kommundirektören att utreda 
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förutsättningarna att använda 
hästar i kommunens 
verksamhet i enlighet med 
beslut KF § 12/2018. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-06 
Beslutsuppföljning maj 2020  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Näringslivschef Mathias Wijk 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 150 Redovisning av delegationsbeslut juni 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 antagna under tiden 29 april – 26 maj 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 151 Handlingar för kännedom juni 2020 2020/369 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kännedom under tiden 30 april – 26 maj 2020 redovisas: 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
 
2020/301 21/20 2020-05-08 Lokalt ledd utveckling genom Leader komman- 
   de programperiod 
2019/925 22/20 2020-05-11 Beslut om expropriationstillstånd till fastighterna 
   Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86 Viking Timber 
2019/1169 23/20 2020-05-18 Kf § 38 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år  
   2019 
2020/301 24/20 2020-05-22 Brev från Arbetsförmedlingens generaldirektör  
   ang prioriteringar i coronakrisen 
2020/656 25/20 2020-05-20 BN § 106 Planändring Västerport 6:1 och 7:1 – 
   beslut om att starta upp detaljplan 
2019/1410 26/20 2020-05-25 TFN § 91 Redovisning och uppföljning av avtal  
   med privata utförare av snöröjning 
2020/1701 27/20 2020-05-26 Protokollsutdrag ang internationell flyglinje från 
   Ronneby Airport 
2018/3816 28/20 2020-05-26 Dom från kammarrätten 
2018/3578 29/20 2020-0520 BN § 105 Detaljplan för del av Karlshamn 3:3  
   m fl – beslut om samråd 


