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§ 202 Val av justerare 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att utse Marie Sällström (S) att justera protokollet. 
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§ 203 Godkännande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa dagordningen med följande ändring: 
 
att ärende 5, Information om länsstyrelsens uppföljning av kommunens arbete med 

krisberedskap och civilt försvar 2020 utgår och behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-11-24. 
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§ 204 Diskussion med revisorerna med bevakningsansvar för kommunstyrelsen 

2020/2614 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta diskussionen till protokollet.  

 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen behandlade 2020-09-15, § 167, ärende rörande frågor till 
kommunstyrelsen från revisionen. Kommunstyrelsens svar på revisionens frågor ska nu 
diskuteras med revisionen vid kommunstyrelsens sammanträde.  
 
Lars Beckman, ordförande i revisionen samt Lars Ericsson, revisor från Ernest & Young, 
informerar om anledningen till sitt besök, vilka iakttagelser revisionen gjort vid 
granskning samt går igenom resultatet av densamma.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag KS § 167/2020 Svar på revisionens frågor till kommunstyrelsen 
2 Revisorernas sammanställning av KS svar, med kommentarer, inför 20 oktober 

 
Beslutet skickas till 

 
Revisionen 
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§ 205 Avrapportering samordnad varudistribution 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Katrine Svensson och Ludwig Larsson, projektledare, informerar om projektet 
samordnad varudistribution. Föredrar bakgrunden till projektet samt hur det fungerar 
idag. Fem nya varukategorier är på väg in i projektet. 
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§ 206 Sanering av mark vid Möllebackens förskola 2018/2124 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att beställa och genomföra sanering 
och återställning på fastigheten Simrishamn 14, Möllebackens förskola, enligt anmälan 
och beslut om avhjälpandeåtgärd, bilaga 1-3,  
 
att finansiering sker genom sänkning av resultatet, 

 
att åtgärderna ska genomföras omgående, samt 
 
att resultatet av provtagning av förskolans inomhusluft ska rapporteras till 

kommunstyrelsen så snart som möjligt.  
 
Sammanfattning 

 
Miljöstrateg Jesper Bergman föredrar ärendet.  
 
I september år 2020 genomfördes en markundersökning på förskolan. Vid 
undersökningen påträffades förhöjda halter av PAH och metaller överskridande 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre 
känslig markanvändning (MKM) i ytligt belägen jord på icke hårdgjorda ytor. 
Markföroreningarna innebär en risk för människors hälsa, särskilt för barn. Området 
behöver saneras för att förskoleverksamhet ska kunna bedrivas på platsen.  
 
En provtagning av förskolans inomhusluft kommer att genomföras, med planerad start 
v.43. Risken att inomhusluften innehåller förhöjda halter av PAH:er och kvicksilver 
bedöms som låg. Arbets- och miljömedicin i Lund arbetar med att utreda och bedöma 
om och i så fall hur föroreningssituationen har påverkat de som vistats i området, primärt 
barn och personal.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fattat beslut om avhjälpandeåtgärd och det finns en 
chans att saneringen kan vara klar före årsskiftet.  
Kostnaden för entreprenad och miljökontroll är utifrån den föroreningssituation som är 
känd idag grovt beräknad till 3,7 miljoner. Kostnaden innefattar inte uppdragsledning 
och analyskostnader.  
 
Kommunens förskoleverksamhet påverkas i nuläget, då barn och personal är flyttade till 
andra förskolor. Detta påverkar självklart också barn, personal och föräldrar. Nuvarande 
lösning är möjlig fram till nyår. Det finns ett antal scenarion som påverkar hur 
verksamheten kan bedrivas efter nyår, se bilaga 4. 
 
En försening av saneringen över årsskiftet leder till negativa konsekvenser för 
förskoleverksamheten och kan med stor sannolikhet innebära att kommunen inte kan 
leva upp till att erbjuda förskoleplats inom 4 månader, vilket kan ge kommunen 
vitesföreläggande. 
 
Det värsta som kan hända är om inomhusluften innehåller förhöjda halter av kvicksilver 
och/eller PAH:er som innebär en hälsorisk och det dessutom inte går att genom 
byggtekniska lösningar åtgärda detta. Följden blir då att ett stort antal barn måste flytta 
till andra lämpliga lokaler.  
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En inventering pågår av tillfälliga lokaler som i ett första skede ska kunna rymma 36 
barn och personal samt i ett senare skede ska kunna rymma alla Möllebackens barn 
och personal. Lokalernas lämplighet håller på kontrolleras. Lokalerna måste dessutom 
uppfylla en mängd krav för att de ska tillåtas ha förskoleverksamhet och bli godkända av 
Miljöförbundet gällande t. ex. miljö, livsmedelshantering och ventilation. Inventeringen 
beräknas blir klar om ca två veckor. 
En annan lösning är att planera tillfälliga paviljonglösningar på annan plats i Karlshamn. 
Att få paviljonger på plats tar, på grund av t. ex. bygglov, upphandling och markarbeten, 
vanligtvis cirka 9-12 månader. 
 
Om saneringen ej genomförs kommer området inte att kunna användas till 
förskoleverksamhet. Området kommer att behöva spärras av för att minimera risken för 
människors hälsa och kommer därmed inte heller att kunna användas på något annat 
sätt, exv. för bostäder.  
 
Med ledning av ovanstående föreslås att saneringen inkl. återställning av 
förskoleområdet genomförs så fort som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 

 
1 Saneringsanmälan Karlshamn_rev 
3 Beslut om avhjälpandeåtgärder på Möllebackens förskola 
3 Bilaga 1 Träd och saneringsområde Möllebackens förskola 
4 Underlag från verksamhetschef förskola – konsekvenser och lokaler 
5 Underlag från verksamhetschef förskola- lägesbeskrivning info till FSG 201020 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Torsten Berg 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 207 Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om följande: 
 
Incident med misstänkt paket vid polishuset som påverkade flera av våra kommunala 
verksamheter. Krishanteringen fungerade mycket bra och polisen var tidig med att ta 
kontakt med kommunen för att informera.  
 
Pandemiläget är detsamma som i maj månad, uppmaningen är håll i och håll ut. Smittan 
sprids i sociala sammanhang i eller i anslutning till hemmet eller på nattklubbar, inte på 
jobbet.  
 
Östersjöfestivalens genomförande 2021 diskuteras för närvarande. Pandemin beräknas 
pågå minst ett år till.  
 
Befolkningsstrukturen – Karlshamn är den kommun i Blekinge där befolkningen minskar 
minst. Minskningen påverkar vår ekonomi.  
 
Överförmyndarnämndens verksamhet  - beslut fattade i Karlskrona och Ronneby om att 
säga ja till samgående. 
 
Bolagen inte så påverkade av pandemin som befarat, undantaget är Kreativum. 
 
Karlshamnsfastigheter – bolaget går som det ska.  
 
Mediabilden av Karlshamn – hur kan vi förbättra den?  
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§ 208 Återrapportering rörande nämndinitiativ från moderaterna gällande 

fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 1, Östra Piren 2020/2729 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet, samt  

 
att upphandla tjänst för utredning och analys gällande fördjupad tillsyn av projektet 
Emigranten 1, Östra Piren. 
 
Sammanfattning 
 
Moderaterna genom Magnus Gärdebring inkom 2020-09-15 med nämndinitiativ gällande 
fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 1, Östra Piren. I nämndinitiativet föreslås att det 
måste undersökas om det inom projektet finns missförhållanden av sådan art att 
skadeståndsanspråk kan väckas eller om återbetalningar kan bli aktuellt. 
 
I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen beslutar: 
 
att genomföra en fördjupad tillsyn av hela KFAB:s projekt Emigranten 1, Östra Piren, 

 
att den fördjupade tillsynen lämnar förslag på eventuella åtgärder som är kopplade till 

den fördjupade tillsynens resultat, 
 
att resultat redovisas till kommunstyrelsen senast i juni 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15, § 197, att uppdra åt kommundirektören att till 
nästa sammanträde med kommunstyrelsen ta fram förslag till genomförandeplan samt 
en kostnadsberäkning gällande fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 1, Östra Piren. 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-
20 följande information i ärendet:  
 
Förfrågan till externa företag om att genomföra en fördjupad tillsyn har gått ut via 
kommunjuristerna eftersom detta måste upphandlas. Kostnaden beräknas till omkring 
500 tkr. Föreslår att tjänsteorganisationen gör arbetet med att ta fram underlag inom 
kommunen och att arbetet med analys av materialet upphandlas. Det företag 
kommunen upphandlar kommer att hålla i arbetet och styra det samt hålla i 
analysarbetet. Vi bör hålla oss till att gå tillbaka 10 år i tiden i utredningen. Granskning 
av underlag bör ligga på en extern aktör.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Nämndinitiativ från moderaterna gällande fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 

1, Östra Piren 
2 Protokollsutdrag KS § 197/2020 Nämndinitiativ från moderaterna gällande 

fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 1, Östra Piren 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 209 Kommunstyrelsens resultatrapport januari-augusti 2020 2019/2792 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa kommunstyrelsens resultatrapport januari-augusti 2020. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat resultatrapporter per 
2020-08-31 som sammanställts till resultatrapport för kommunstyrelsen. 
I resultatrapporten redovisas resultat för verksamheten samt ekonomisk uppföljning av 
drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt ekonomisk analys. 
 
Kommunstyrelsen har, med anledning av pandemin, vidtagit åtgärder för att så långt 
möjligt bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges målområden. De ekonomiska 
konsekvenserna är dock betydande vilket påverkar utfallet vid årets slut. Hur mycket det 
i slutänden blir är mycket svårt att prognostisera då variabler lokalt, regionalt och i riket 
ständigt förändras.   
  
Krisledningsnämnden har bedömt det som viktigt att stötta lokala företag och 
organisationer genom att inte debitera olika typer av avgifter och hyror, vilket belastar 
kommunstyrelsens resultat. Det har även funnits ett behov av att säkerställa möjligheter 
till möten på distans för politik och förvaltning vilket även detta belastar resultatet. Dessa 
kostnader är inte möjliga att återsöka från staten. Utöver detta har kommunstyrelsen 
hanterat kostnader för inköp av personal för stöttning inom information, logistik och 
omsorg men dessa återsöks från staten.  
 
Den ekonomiska uppföljningen visar ett beräknat underskott på 4,6 mnkr på helår. För 
kommunstyrelsens investeringar beräknas ett plus på 17,6 mnkr på helår. 
 
Beslutsunderlag 

 
1 Resultatrapport KS januari-augusti 2020 200923 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef SHBF Ulrika Nordén Johansson 
Chefer KLF 
Verksamhetschefer SHBF 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Lisa Sunesson 
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§ 210 Delårsrapport augusti 2020 2019/2790 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa delårsrapport per augusti 2020, 
 
att avsätta 22 mnkr i reserv på finansförvaltningen,  

 
att finansiering sker genom att budgeterat resultat sänks med 20 mnkr och att 

resterande 2 mnkr budgeteras som ett uttag ur resultatutjämningsreserven 2020,  
 
att ta nämnders och bolags resultatrapporter för januari – augusti 2020 till protokollet, 

 
att ge kommundirektören i uppdrag att omgående inleda arbetet med att reducera 

personalkostnaderna för att i helårseffekt uppnå en personalkostnadsminskning med 
minst 25 mnkr för 2021 och 50 mnkr för 2022, 
 
att kommundirektören fortlöpande redovisar effekterna till kommunstyrelsen samt vid 
behov lägger fram förslag till verksamhetsförändringar, samt 
 
att ge arvodeskommittén i uppdrag att se över arvodesreglementet så att kostnaden för 
den politiska verksamheten minskar med 5 % från 2021. 
 
Sammanfattning 

 
Det finns mycket som utvecklats positivt och lyfts fram i delårsbokslutet per augusti 2020 
för Karlshamns kommun. Detta trots den rådande situationen med en pandemi som 
påverkar oss alla och svaga ekonomiska förutsättningar som innebär anpassningskrav i 
den löpande kommunala verksamheten.  
  
Kommunens driftkostnader balanserar inte mot budget. De anpassningskrav som är 
beslutade är svåra att nå för 2020 och även i ett längre perspektiv har kommunen stora 
ekonomiska utmaningar. Helårsprognosen 2020 indikerar ett underskott på -2 mnkr och 
en budgetavvikelse på -22 mnkr. Investeringstakten är hög och självfinansieringen låg 
med hänsyn till att överskottsmålet inte nås. På längre sikt kommer soliditeten att 
påverkas om inte den löpande driften kan generera överskott.  
 
Prognostiserat resultat för 2020 utgör - 0,1 procent av erhållna skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Pandemins inverkan på resultat för helåret 2020, visar på en positiv 
nettoeffekt utifrån nu kända faktorer. Skatteintäkter och statsbidrag har tillförts, bidrag 
för sjuklönekostnader har tillförts, bidrag för merkostnader till verksamheter inom hälso- 
och sjukvård har också tillförts. Kommunen har erhållit tillkommande statsbidrag med 
totalt +58,9 mnkr (helår) varav +42,4 mnkr är relaterat till Covid-19. Det är viktigt att inte 
se dessa statsbidrag som ”nya friska pengar” utan att fortsätta det påbörjade arbetet 
med att effektivisera och anpassa verksamheten till en nivå som innebär balans mellan 
kostnader och intäkter samt en god ekonomisk hushållning. Prognostiserade 
kostnadsökningar och intäktsbortfall uppgår endast till 50 % av tillförda bidrag för 
pandemin.  
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Driftredovisningen uppvisar ett prognostiserat underskott i förhållande till budget på        
-22,3  mnkr, vilket fördelar sig med -73,7 mnkr för nämnderna och +51,4 mnkr för 
finansförvaltningen.  
 
Nämnden för Arbete och Välfärd har en prognostiserad avvikelse på -52 mnkr och 
Utbildningsnämnden har en prognostiserad avvikelse på -11 mnkr. Negativa avvikelser 
inom övriga nämnder består till största delen av merkostnader för Covid-19. 
 
Årets beslutade effektiviseringar uppgår till -30 mnkr och satsningar 10 mnkr. Obalanser 
från föregående år uppgår till -43 mnkr och förändringar under innevarande år beräknas 
uppgå till -45,7 mnkr. Sammantaget finns det ett anpassningsbehov på -108,7 mnkr i 
nämnderna, vilket dämpats till -73,7 mnkr sedan tilläggsanslag tillskjutits på 35 mnkr.  
 
Samtliga nämnder med obalanser som inte är att hänföra till Covid-19 arbetar med 
åtgärder för att nå en budget i balans, vilka redovisas löpande till nämnder och styrelse. 
Trots detta arbete blir nettoeffekten av åtgärder och volymförändringar negativ, d v s 
volymförändringarna ökar successivt och åtgärderna får endast en dämpande effekt på 
resultatet.            
 
Finansförvaltningens prognostiserade helårsavvikelse är +51,4 mnkr och har förbättrats 
med +33,0 mnkr i jämförelse med prognosen i april. 
 
Budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag har positiv helårsavvikelse på 
+30,4 mnkr enligt den senaste prognosen från SKR 2020-08-24 och detta är en ökning 
med +29 mnkr i jämförelse med prognosen i april. 
 

I helårsprognosen ingår ersättning för sjuklönekostnader april-september och 
nedsättning för arbetsgivaravgifter mars-juni samt uppskattat bidrag för merkostnader 
med anledning av Covid-19. 
 

Driftredovisning, mnkr Budget Prognos 

utfall

Prognos 

avvikelse

Nämnder

Kommunfullmäktige -3 -2 1

Överförmyndarnämnd -3 -2 1

Kommunrevision -1 -1 0

Kommunstyrelse -194 -199 -5

Utbildningsnämnd -769 -780 -11

Kulturnämnd -33 -33 0

Teknik- och fritidsnämnd -93 -98 -6

Byggnadsnämnd -7 -7 0

Omsorgsnämnd -448 -451 -3

Nämnd för Arbete och Välfärd -374 -426 -52

Summa nämnder -1 926 -2 000 -74

Summa finansförvaltning 1 946 1 997 51

TOTALT 20 -2 -22



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-10-20 

Sida 16(58) 

 
 

 
 
Årets investeringar beräknas uppgå till 280 mnkr, vilket är 19 mnkr lägre än den 
budgeterade nivån på 299 tkr och motsvarar en genomförandegrad på 94 procent. 
 
Uppföljning av resultat visar på en måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
som ligger på en bra nivå men där det finns ytterligare möjligheter till utveckling och 
förbättring. Det fortsatta arbetet behöver bygga på god planering och långsiktiga 
insatser som grundar sig i analys och omvärldsbevakning.  
 
Per-Ola Mattsson (S) anför följande: Kommunens resultat ligger inte i nivå med det 
budgeterade och 2021 ser ut att ekonomiskt bli ett utmanande år. Åtgärder behöver 
omedelbart inledas utan att invänta budgetbeslut. Kommunstyrelsen kan inte styra över 
nämndernas verksamhet men kan som ytterst ansvarig för förvaltningsorganisationen ge 
ett uppdrag att minska kostnader för personal. En reducering av personalkostnaderna 
för år 2021 med 25 miljoner bedöms ge 50 miljoner under 2022. Detta motsvarar 
minskning av personalkostnaderna med 2,5 % för 2021 och 5 % för 
2022.Kommunstyrelsen bör också föreslå minskade kostnader för den politiska 
organisationen motsvarande 5 % redan från 2021.  
 
Utifrån ovanstående föreslås därför följande:  
 
att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att omgående inleda arbetet med 
att reducera personalkostnaderna för att i helårseffekt uppnå en 
personalkostnadsminskning med minst 25 mnkr för 2021 och 50 mnkr för 2022, 
 
att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att fortlöpande redovisa 
effekterna till kommunstyrelsen samt vid behov lägga fram förslag till 
verksamhetsförändringar, samt 
 
att kommunstyrelsen ger arvodeskommittén i uppdrag att se över arvodesreglementet 

så att kostnaden för den politiska verksamheten minskar med 5 % från 2021. 
 
Yrkanden 

 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till Per-Ola Mattssons (S) förslag.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons förslag. 

Investeringsredovisning, mnkr Budget Prognos Prognos

utfall avvikelse

Nämnder

Kommunstyrelse -261 -243 18

Utbildningsnämnd -14 -13 1

Kulturnämnd -2 -2 0

Teknik- och fritidsnämnd -15 -15 0

Omsorgsnämnd -4 -4 0

Nämnd för Arbete och Välfärd -4 -4 0

TOTALT -299 -280 19
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Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-07 
Karlshamns kommun delårsrapport 2020-08-31 
Nämnders och bolags resultatrapporter för januari-augusti 2020 
 
Beslutet skickas till 

 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 211 Visit Blekinge AB - framtida ägarförhållanden och finansiering från 2021-01-

01 2020/2725 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva aktierna i Visit Blekinge AB, i enlighet med överlåtelseavtal mellan parterna 
och Visit Blekinge ideell förening, bilaga 1. För Karlshamns kommun (212000–0845) – 
50 aktier á 100 kr,  
 
att ingå aktieägaravtal i enlighet med bilaga 2 (samt bilaga 2.1), 

 
att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till 1 mkr, fördelat enligt ägarandel.  

För Karlshamns kommun – 100 tkr,  
 
att princip för finansiering av grunduppdrag görs utifrån ägarandel. För 2021 finansieras 

Visit Blekinge AB med 7 650 tkr vilket fördelas mellan Region och kommuner utifrån 
ägarandel 50% Region Blekinge 50% Blekinges kommuner. För Karlshamns kommun – 
765 tkr,  
 
att föreslå parterna (Region Blekinge och kommunerna) att utse respektive representant 

i samverkansrådet dvs regionstyrelsens ordförande respektive kommunstyrelsens 
ordförande – som ombud på bolagsstämman. Att Region Blekinge föreslår ordförande 
på stämman, samt 
 
att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB besluta om bolagsordning och 

ägardirektiv enligt bilaga 3–4 på bolagsstämman.  
 
Sammanfattning 

 
Visit Blekinge AB är ett privat aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning och 
ägs sedan bildandet 2014 av Visit Blekinge ideell förening. Visit Blekinge AB bildades 
som ett led i arbetet med att utveckla besöksnäringen i Blekinge och har styrts utifrån 
den gemensamma visionen i ”strategi för besöksnäringen - Blekinge” från 2013.   
Den ideella föreningen bildades av privata och offentliga aktörer gemensamt med 
majoritet i styrelsen från privata aktörer, vilken byggde på en finansieringsmodell i 
strategin.  
 
Under 2018 gavs uppdrag av ordförande i ideella föreningen att påbörja översyn av 
ägarförhållanden och långsiktig finansiering av Visit Blekinge AB. Vid regionala 
samverkansrådets möte under våren 2019 prövades sedermera en avsiktsförklaring för 
gemensam utveckling och ägandeskap (finansiering) av Visit Blekinge från 2021. 
Avsiktsförklaringen har därefter beretts och beslutats av respektive part.  
Uppdraget från regionala samverkansrådet var att ta fram erforderliga underlag för 
bolagsordning och aktieägaravtal mm.  
 
Regionchefsgruppen har berett frågeställningen om uppdrag och bolagsbildning. 
På regionala samverkansrådets möte våren 2020 diskuterades ett underlag till 
uppdragsbeskrivning för bolaget, som ett möjligt underlag för aktieägaravtal och 
bolagsordning. Regionchefsgruppen fick i uppdrag att återkomma med mer konkret 
förslag. Vid regionala samverkansrådet 7 maj lades slutligen ett underlag för 
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grunduppdrag och tilläggsuppdrag fram och beslutades, för fortsatt process kring 
finansiering och ägarförhållanden. Ett samlat underlag togs fram inför regionchefsgrupp 
och samverkansråd i augusti. Regionchefsgruppen har sedermera stämt av förslaget 
som summerades upp på mötet 4 september enligt bifogat. 
 
Inom ramen för nuvarande uppdrag drivs Visit Blekinge utifrån bolagsordning och 
ägardirektiv från Visit Blekinge ideell förening. Finansiering fram till 2020 utgörs av ca  
25 % av privat- och uppdragsfinansiering och av ca 75% offentlig finansiering som till 
hälften är projektfinansierad. Den offentliga finansieringen fördelas mellan parterna med 
ca 55% Region Blekinge och 45% från Blekinges kommuner och är beslutad fram till 
utgången av 2020. 
 
Från 2021 föreslås att finansieringsmodell mellan offentliga aktörer blir Region Blekinge 
50% och Blekinges kommuner 50%. Styrelsen föreslås utgöras av offentliga och privata 
aktörer i enlighet med aktieägaravtal och bolagsordning. I förslaget framgår att 
ordförande i bolaget utses av Region Blekinge och att vice ordförande utses mellan 
kommunerna. Aktiekapitalet i Visit Blekinge uppgår till 50 tkr. För att stärka upp bolagets 
egna kapital och likviditet föreslås att ett aktieägartillskott om 1 000 tkr sker i samband 
med förvärv av aktierna. 
 
Överlåtelse av aktier och aktieägartillskott föreslås fördelas enligt finansieringsmodell 
50/50 
 
År 2021 föreslås även bolaget Visit Blekinge AB tillföras ett ovillkorat aktieägartillskott 
om 1 000 000 kr 
Region Blekinge 500 000 kr 
Karlskrona kommun 200 000 kr 
Karlshamns kommun 100 000 kr 
Ronneby kommun 100 000 kr 
Sölvesborgs kommun   50 000 kr 
Olofströms kommun   50 000 kr 
 
Yrkanden 

 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Överlåtelseavtal och övrig finansiering Visit Blekinge AB 
Aktieägaravtal avseende Visit Blekinge AB 
Uppdrag och styrmodell mm 
Bolagsordning för Visit Blekinge AB 
Förslag till Ägardirektiv till Visit Blekinge AB 
Protokoll från Regionala samverkansrådet 2020-05-07 
Protokoll från Regionchefsgruppens möte 2020-09-04 
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Beslutet skickas till 
 
Visit Blekinge AB  
Ordförande i kommunstyrelsen i samtliga kommuner i Blekinge  
Kommunchefer i samtliga kommuner i Blekinge  
Det regionala samverkansrådet  
Controller Susanne Andersen 
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§ 212 Tecknande av avtal med Blekinge Tekniska Högskola avseende 

Sydostlänkstudien som en del av Vägväljarprojektet 2020/2890 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ingå avtal med Blekinge Tekniska Högskola om uppdragsforskning rörande fossilfria 

transportsystemlösningar, samt 
 
att kostnaden finansieras genom medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

 
Sammanfattning 
 
Volvo Cars har på koncernnivå beslutat att åtminstone 40 % av energiförbrukningen för 
transport och produktion senast 2025 ska vara fossilfri, underleverantörer inräknat. 
Lokalt och regionalt innebär det att många företag kommer att påverkas och Olofströms 
och Karlshamns kommuner har därför ingått en avsiktsförklaring för att i bredare mening 
underlätta övergången till fossilfria transporter. 
 
Den kommande Sydostlänken är givetvis en nyckelfaktor i sammanhanget men denna 
ligger en tid fram i tiden och även med en elektrifierad förbindelse mellan Älmhult och 
Blekinge kustbana kommer gods även i fortsättningen att behöva transporteras på 
landsväg. 
 
Föreliggande förslag till avtal med BTH (Blekinges tekniska högskola) syftar till 
att, med Volvo som exempel, ange hur denna omställning kan genomföras i ett 
Blekingeperspektiv. Kostnaden för studien uppgår till 306 tkr om både Olofström och 
Sölvesborg beslutar att delta och 405 tkr om endast Olofström beslutar att delta.  
 
Beslutsunderlag 

 
1 20200813_Avtal_uppdragsforskning_Sydostlänksstudien_ver3 
2 20200813_Bilaga 1 Avsiktsförklaringar Vägväljarprojektet_ver3 
3 20200813_Bilaga 2 Uppdragsbeskrivning Sydostlänksstudien_ver3 
4 20200813_Bilaga 3 Betalningsplan Sydostlänksstudien_ver3 

 
Beslutet skickas till 

 
Blekinge Tekniska Högskola 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 213 Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 2020/1150 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 

inbetala ett insatsbelopp om totalt 12 932 000 kronor (2020 års befolkningsunderlag) 
under åren 2021 till och med 2024,  
 
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen,  
 
att nyttja det återbetalade förlagslånet på 5 400 000 kronor som delfinansiering av 

inbetalningen, samt 
 
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 

inbetalning av kapitalinsats i föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per 
invånare. 
 
Sammanfattning 

 
Karlshamns kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). I 
november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest. Karlshamns kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-
06-30 till 5 400 000 kronor. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
räknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att 
bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen ska därför återbetalas till 
medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 
 
Inbetalning av kapitalinsats 

 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren. 
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Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp. 
 
Beslutsunderlag 

 
1 Information om kapitalisering 
2 Bilaga 1 Förslag missiv och beslutformulering.docx 
3 Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån 

 
Beslutet skickas till 

 
Kommuninvest ekonomisk förening 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 214 Beslut om skattesats för år 2021 2020/3054 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta en oförändrad skattesats för år 2021, det vill säga 21,76 kr. 

 
Sammanfattning 

 
Enligt kommunallagens 11 kap. 8-11 §§ ska kommunens budget och skattesats 
fastställas av kommunfullmäktige innan november månads utgång.  
 
Den kommunala skattesatsen för 2020 är 21,76 % och föreslås vara oförändrad år 
2021.   
 
Beslutsunderlag 

 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Skatteverket 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 215 Ny plan- och bygglovtaxa 2019/3775 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva tidigare beslut om plan- och bygglovstaxa, antagen av kommunfullmäktige 

KF § 69, 2011-05-02, samt 
 
att anta förslag till plan- och bygglovstaxa 2020 att gälla fr o m lagakraftvunnet beslut. 

 
Sammanfattning 

 
Den för Karlshamns kommun nu gällande plan- och bygglovstaxan arbetades fram av 
SKL inför att plan- och bygglagen (2010:900) skulle träda i kraft år 2011. Taxan 
tillhandahölls kommunerna innan plan- och byggförordningen (2011:338) var färdig, 
vilket gjorde flera formuleringar och tabeller i taxan var oanvändbara redan 2011. 
Därefter har ett antal författningsändringar gjort taxan än mer inaktuell och till vissa delar 
lagstridig. Med tiden har vi i fler och fler ärenden tvingats ta ut avgift genom 
tidsersättning eftersom taxans tabeller med en förutsägbar avgift inte längre kan 
tillämpas.  
 
Beslutsunderlag 

 
1 Protokollsutdrag BN § 103/2020 Förslag till ny plan- och bygglovtaxa 
2 Förslag till ny plan- och bygglovtaxa 
3 Förslag till ny Plan- och bygglovtaxa 2020 rev 200511 
4 Gällande Plan och bygglovstaxa rev 200511 
5 Förkortningar förtydligas 
6 Avgiftsjämförelse med läsanvisningar ny plan- och bygglovstaxa 
7 Förtydligande information rörande ny plan- och bygglovstaxa 20201001 
8 Fyra exempel på hur avgiften kan förändras 

 
Beslutet skickas till 

 
Byggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 216 Taxa för myndighetsutövning 2021 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 

2020/2887 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta taxa för myndighetsutövning 2021. 
 
Sammanfattning 

 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag till uppräknade 
taxor avseende myndighetsutövning för år 2021, se bilaga. Följande ändringar har 
gjorts:  
 
Taxa för myndighetsutövning har räknats upp enligt PKV-index från Sveriges kommuner 
och regioner (SKR). Indexuppräkningen är 2,2 % för personalkostnader. Vad gäller 
tillstånd för brandfarlig och explosiv vara har priset för förnyat tillstånd tagits bort och är 
numera detsamma som för nytt tillstånd. Punkt ett har utgått på grund av förändrade 
tillståndsgränser för hantering av diesel och eldningsolja i cistern. Storleksspannet under 
punkt två har ändrats från 1 000 liter till 250 liter och avser hantering av brandfarlig gas i 
lös behållare.  
 
Prislistan för övriga tjänster har räknats upp med personalindex 2,2 % samt övrigt index 
1,5 %. Utbildning i barn-HLR har tillkommit tillsammans med en förtydligande text 
avseende utbildningarna. Uthyrning av lokaler på brandstationerna har tagits bort. Pris 
för transportkostnad har justerats efter beräkning.  
 
Kommunfullmäktige föreslås biträda förslaget till taxa för 2021. 
 
Beslutsunderlag 

 
1 Protokoll taxa myndighetsutövning 
2 Myndighetstaxa 2021 

 
Beslutet skickas till 

 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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§ 217 Nedsättning av fast tillsynsavgift inom Miljöförbundet Blekinge Västs 

område pga Covid-19/Corona 2020/2726 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att sätta ner årsavgiften inom följande verksamheter till noll kronor för 2020:  
 
årlig avgift livsmedel 
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för  

- serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan 
utgörs av servering, inkl.  

- mobila livsmedelsanläggningar 
 
årlig avgift hälsoskydd 
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för  

- tillfälligt boende vilket bland annat omfattar hotell, vandrarhem, camping.  
- skönhetsvård vilket omfattar bland annat skönhetsbehandlingar, frisörer och 

fotvård 
- bassängbad 

 
årlig avgift miljötillsyn 
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för  

- tandläkare  
- pälsdjursuppfödning 

 
att nedsättning av taxorna inte omfattar region, kommun, kommunala bolag, 
trossamfund eller förbund,  
 
att medel anslås till Miljöförbundet Blekinge Väst med 895 tkr extra för 2020, samt  

 
att finansiering hanteras inom kommunens resultat då ett ärende om återföring av delar 

av det egna kapitalet i Miljöförbundet Blekinge Väst ska hanteras under hösten 2020. 
 
Sammanfattning 

 
Med anledning av de befarade konsekvenserna av pandemin Covid-19 bestämdes att 
senarelägga fakturering för tillsyn och kontroll inom Miljöförbundets 
verksamhetsområden till tidigast 1 september 2020. Detta för att ge företagen respit 
med betalning och för att medlemskommunerna skulle kunna besluta om eventuell 
sänkning av den årliga avgiften. Beslut som generellt påverkar taxornas storlek kan bara 
fattas av fullmäktige i respektive medlemskommun.  
 
Vissa branscher har drabbats hårdare än andra av pandemin och de restriktioner som 
införts. Även inom branscher varierar påverkan.  
 
Ramen för de beslut som en kommun får fatta utgår ifrån grundlag och kommunallag. 
En av de grundläggande principerna är att alla ska behandlas lika och att de skillnader 
som görs ska vara sakliga och objektiva.  
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När det gäller att reglera avgifterna behöver särskild hänsyn tas till kontroll utifrån 
livsmedelslagstiftningen då den grundas på EU-rätt (EU:s kontrollförordning) och har 
särskilda krav på finansieringen av kontrollverksamheten.  
Kommunfullmäktige kan besluta om att ändra taxan för vissa verksamheter. Retroaktiva 
beslut som är gynnande kan genomföras. När det gäller kontroller enligt livsmedelslagen 
så tittar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nu på frågan och kommer att 
återkomma med vad kommuner får göra gällande avgiften för 2020 med hänsyn till 
pågående pandemi. Kommunchef i Olofström har varit i kontakt med SKR och diskuterat 
livsmedelstaxan. De har inte haft möjlighet att utreda ytterligare men planerar att göra 
det. 
 
Vid ett nytt taxebeslut behöver finansiering beaktas i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2020-09-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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§ 218 Ansökan om lantmäteriförrättning Tärnö 1:34 och Tärnö 1:66 2019/2550 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att uppdra åt mark- och exploateringsingenjören att ansöka om lantmäteriförrättning 
samt att företräda kommunen i förrättningen, samt 
 
att finansieringen av lantmäteriförrättningen med 150 000 kr för år 2021 sker inom 
kommunstyrelsens ram och hänsyn till detta tas i budget 2021 och 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-10 § 226 (Dnr 2019/2550) att sälja fastigheterna 
Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66. Det beslutades också att man vid försäljningen 
skulle säkerställa att skärgårdsbåten skulle ha fortsatt möjlighet att lägga till vid ön samt 
att det skulle finnas bryggor och andra faciliteter som grillplats, toalett m.m. för det 
rörliga friluftslivet. 
 
Det enklaste sättet att sälja fastigheter är att sälja hela befintliga fastigheter som de är. 
Vad gäller kommunens fastigheter på Tärnö har varken Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 eller 
Tärnö 1:66 bedömts vara lämpliga att sälja i sin helhet. För att kunna sälja del av 
fastighet krävs lantmäteriförrättning.  
 
Syftet med lantmäteriförrättningen är att stycka av lämpliga fastigheter för lärarbostaden 
(del av Tärnö 1:34) och bygdegården (del av Tärnö 1:66).  Inom Tärnö 1:34 finns 
servitutsrättigheter som ger två privata fastighetsägare rätt att använda 
skärgårdsbåtsbryggan. Då det är en fördel för kommunen om skärgårdsbåtsbryggan inte 
är belastad av rättigheter bör dessa rättigheter i förrättningen ersättas med att den lilla 
bryggan frigörs och blir en gemensamhetsanläggning för de två rättighetshavarna samt 
styckningslotterna. Styckningslotternas tillgång till brygga säkras även genom att 
andelar i samfälligheten Tärnö S:2 läggs till styckningslotterna. Styckningslotterna skall 
även få del i gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, Tärnö Ga 2. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2020-09-15 
Översiktskarta kommunens markinnehav på Tärnö 
Beskrivning till ansökan om lantmäteriförrättning Tärnö 1:34 och Tärnö 1:66 

 
Beslutet skickas till 

 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 219 Friköp av tomträtter - fastigheterna Skutan 1, Skutan 2, och Fiskaren 3 samt 

förvärv av del av Karlshamn 5:1, Vägga Rökeri 2020/1187 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna köpekontrakt varigenom fastigheten Skutan 1 försäljs till tomträttshavaren 

Fiskhamnen i Karlshamn AB för ett friköpspris om 87 600 kr, 
 
att godkänna köpekontrakt varigenom fastigheten Skutan 2 försäljs till tomträttshavaren 

Vägga Rökeri AB för ett friköpspris om 121 000 kr,  
 
att godkänna köpekontrakt varigenom fastigheten Fiskaren 3 försäljs till 

tomträttshavaren Vägga Rökeri AB för ett friköpspris om 468 900 kr, 
 
att godkänna köpekontrakt varigenom ca 600 kvm av fastigheten Karlshamn 5:1 försäljs 
till Vägga Rökeri AB för en köpeskilling om 400 kr/kvm, samt 
 
att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna 
köpekontrakten. 
 
Sammanfattning 
 
Vägga Rökeri AB har i samband med besök i näringslivslotsen framställt önskemål om 
att friköpa fastigheterna Skutan 1, Skutan 2 och Fiskaren 3 samt att förvärva ca 600 kvm 
av fastigheten Karlshamn 5:1. Fastigheterna Skutan 1, Skutan 2 och Fiskaren 3 är idag 
upplåtna med tomträtt. Vägga Rökeri AB är tomträttshavare för fastigheterna Skutan 2 
och Fiskaren 3 och Fiskhamnen i Karlshamn AB, ett dotterbolag till Vägga Rökeri AB, är 
tomträttshavare för fastigheten Skutan 1. 
 
Syftet med markförvärvet är att möjliggöra tillbyggnad och utveckling av Vägga Rökeri. 
 
”Tomträtt utgör en särskild form av nyttjanderätt till fast egendom. Genom en 
tomträttsupplåtelse får tomträttshavaren en i de flesta avseenden med äganderätt 
jämförlig rätt att nyttja marken.” (Tomträttsavgäld och friköp, delbetänkande av tomträtts- 
och arrendeutredningen, SOU 2012:71, sid 13) En tomträttshavare fungerar med andra 
ord i praktiken som en fastighetsägare med den största skillnaden att man istället för att 
betala en engångs köpeskilling i samband med förvärvet betalar en årlig 
tomträttsavgäld, vilken skall faktureras och administreras av kommunen.  
 
Fastigheterna och markområdet värderades våren 2020 och köpeskilling/friköpspris i 
köpekontrakten har hämtats från värderingen.  
 
Fiskaren 3 och försäljningsområdet inom Karlshamn 5:1 är planlagt för 
småindustriändamål och Skutan 1 och 2 är planlagda för hamnändamål. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2020-09-04 
Karta 
Köpekontrakt Skutan 1 
Köpekontrakt Skutan 2 
Köpekontrakt Fiskaren 3 
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Köpekontrakt del av Karlshamn 5:1 
Värdering FiskarenSkutan 

 
Beslutet skickas till 

 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
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§ 220 Önskemål om förvärv av del av fastigheten Matvik 1:54, Jonetti AB 

2017/1450 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att inte erbjuda Jonetti AB att förvärva del av fastigheten Matvik 1:54. 

 
Sammanfattning 
 
Jonetti AB har inkommit med en förfrågan om att få köpa delar av sitt arrendeområde i 
Matvik. 
 
Arrendeavtal inom fastigheten Matvik 1:54 för båtverksamhetsändamål tecknades 
mellan Karlshamns kommun och Jonetti AB år 2017. KS beslutade i mars 2020 att 
förlänga avtalstiden från 10 till 20 år.  
 
Området är detaljplanelagt för byggnader och anläggningar med anknytning till marin 
verksamhet. Inom området föreligger risk för översvämning och risk på grund av höjd 
vattennivå. Utanför området finns ett område som enligt detaljplan är allmän plats. 
 
En samlad bedömning av planförhållandena och förutsättningarna på platsen indikerar 
att det kan vara olämpligt att sälja marken. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2020-09-11 
Karta 

 
Beslutet skickas till 

 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Jonetti AB 
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§ 221 Detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (brandstation) - beslut om antagande 

2018/3724 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (brandstation) enligt 5 kap. 27 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Den 24 oktober 2018 inkom Karlshamns kommun med en ansökan om planläggning för 
en ny brandstation på fastigheten Karlshamn 6:5 m.fl. Den 5 december 2018 tog 
byggnadsnämnden beslut om att pröva ansökan i en detaljplan och den 27 mars 2019 
togs beslut om att arbetet med detaljplanen skulle påbörjas. 
 
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation på delar av 
fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. Planförslaget ska möjliggöra för en 
modern brandstation och medge erforderliga funktioner såsom byggnader för personal 
och fordon, parkeringar, övningsyta samt tekniska anläggningar. Planområdet ligger 
strategiskt i nära anslutning till större vägar och möjliggör snabb utryckning till hela 
kommunen. 
 
För att uppnå optimala markhöjder kommer en del av berget att behöva sprängas bort 
och andra delar av marken att fyllas upp. En ny utfart för utryckning via Oljehamnsvägen 
kommer att tillskapas. Befintlig infart från Oljehamnsvägen till Tubbarydsvägen behöver 
flyttas något söder ut. För att gående och cyklister på ett säkert sätt ska kunna passera 
området reserveras mark för en framtida gång- och cykelväg i planområdets västra del. 
Gång- och cykelvägen ska vara tillgänglig för allmänheten. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2020, § 61 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 30 mars - 27 april 2020. Totalt inkom 21 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse. 
Erforderliga utredningar avseende risker, naturvärden, trafik, massbalans och dagvatten 
har tagits fram under planarbetets gång. Synpunkter som inkom under samrådet ledde 
bland annat till att dagvattenutredningen och trafikutredningen kompletterades. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 6 juli - 21 augusti 2020. Totalt inkom 17 
yttranden under granskningstiden. Inga synpunkter inkomna under granskningen 
föranleder någon revidering av planförslaget, varför endast redaktionella ändringar har 
gjorts i antagandehandlingarna. 
 
Slutligen beslutade byggnadsnämnden den 7 oktober 2020, § 219 följande: 
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att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2020-09-22, 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 

daterat 2020-09-22, och till denna hörande handlingar, 
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till 
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900), samt 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt anhåller byggnadsnämnden om att 
detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

 
1 Protokollsutdrag BN § 2020/219 Detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (Brandstation) - 

Beslut om antagande 
2 Plankarta Detaljplan för del av Karlshamn 6.5 m.fl. Brandstation 

Antagandehandling 
3 Planbeskrivning Detaljplan för Karlshan 6.5 m.fl. Brandstation Antagandehandling 
4 Granskningsutlåtande Detaljplan för Karlshamn 6.5 m.fl. Brandstation 

Antagandehandling 
5 Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Karlshamn 6.5 m.fl (Brandstation) 
6 Undersökning om betydande miljöpåverkan 
7 Fastighetsförteckning_Karlshamn_6_5_mfl 
8 Detaljerad riskanalys, WSP 2019-04-02 rev. 2020-01-16 
9 Naturvärdesinventering  WSP 2019-08-30, 
10 Trafikutredning, Afry 2019-12-18 
11 PM Ökad godstrafik Oljehamnsvägen 2020-06-08 
12 Beräkning trafikbuller Oljehamnsvägen 2019-10-15 
13 Massbalans, AFRY 2020-01-31 
14 Dagvattenutredning 2020-02-17, rev. 2020-06-03 
15 PM Grundvattenpåverkan 2020-06-08 

 
Yrkanden 

 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 

 
Byggnadsnämnden 
Projektledare William Lavesson  
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh  
Stadsarkitekt Emina Kovacic  
Ekonom Ann-Sofie Johansson  
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 222 Finansiering av driftpåverkan för rivning av byggnaden på torget 2017/491 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att driftpåverkan för rivning av torgbyggnaden med 1 100 tkr belastar kommunstyrelsens 
anslag till förfogande, driftpåverkan större investeringar. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 61 att ge igångsättningsbeslut för byggnation 
av ny byggnad på torget i Karlshamn och föreslog kommunfullmäktige att detta skulle 
finansieras via omfördelning av investeringsmedel. Kommunfullmäktige beslutade om 
omfördelning 2020-04-27 § 53. 
 
Enligt redovisningsprinciperna ska rivningar inte belasta investeringsprojekten utan är 
att se som en driftpåverkan.  
 
Beslutet skickas till 
 
Controller Susanne Andersen 
Projektledare William Lavesson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 223 Flytt av investeringsmedel från projekt 1197 Solceller till projekt 2103 

Fastighetsutveckling 2020/2825 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att flytta 460 tkr från projekt 1197 Solceller till projekt 2103 Fastighetsutveckling. 

 
Sammanfattning 
 
Under 2019 och 2020 har solceller monterats och driftsatts på Stenbackanavet och 
Norreports förskola. Budgeten för projekt 1197 Solceller var 500 tkr för år 2020. Ett 
bidrag erhölls för anläggningarna om totalt 460 tkr vilket medfört att det blev 
investeringsmedel över i projektet som nu är avslutat. 
 
Projekt 2103 Fastighetsutveckling startades under 2020 för att kunna utveckla lokaler 
och fastigheter i vilka Karlshamns kommun bedriver verksamheter långsiktigt. Det har 
medfört effektivare hantering av åtgärderna och möjlighet att anpassa lokaler för 
verksamheter utan att dessa har behövt belasta verksamheternas driftbudgetar. 
Behovet av åtgärder är stort varpå mer investeringsmedel behövs. Det som har blivit 
utfört hittills är bland annat: 
 

 Kyla för att uppnå en bättre arbetsmiljö i tvätterierna på Östralycke och 
Ekegården. 

 Ombyggnation och ljudsanering av klassrum på Korpadalsskolan 

 Ökning av antal skolplatser på Prätslättskolan genom att anpassa lokaler för 
både lektion och fritidshem 

 Anpassning av bibliotekets lokaler i citygallerian. 

 Avfuktare på lilla banan på Jössa. 

 Redundant datahall på Väggaskolan 
 
Beslutsunderlag 

 
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse daterad 2020-09-25 
 
Beslutet skickas till 

 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 224 Begäran om investeringsmedel för restaurering av konstverket "Solkatt" 

2020/1459 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att avslå kulturnämndens hemställan om ett tillskott i nämndens investeringsbudget för 

2020 med 130 tkr (exklusive moms) med hänvisning till att restaureringen av 
konstverket Solkatt är en kostnad som ska tas ur driftsbudgeten.  
 
Sammanfattning 

 
Kulturnämnden beslutade 2020-05-20, § 33 att hemställa hos kommunstyrelsen om att 
få ett tillskott i nämndens investeringsbudget för 2020 med uppskattningsvis 130 tkr 
(exklusive moms) för att kunna åtgärda det offentliga verket ”Solkatt” så att det återgår 
till sitt ursprungliga skick. 
 
”Solkatt” (konstnärer; Mikael Richter/Karen Froede) stod färdigt 2014 i samband med 
nybyggnationen av Stenbackanavet, Asarum. Vid inventering 2018 samt besiktning 
2019 upptäcktes behovet av en omfattande restaurering.  
 
Kultursamordnare Simon Berg meddelar att verket är i akut behov av en betydande 
restaurering. Kan inte detta ske bör det starkt övervägas att verket tas bort då det på 
grund av nuvarande skick inte är förenligt med ursprungliga uttrycket. 
 
Nedan text är utdrag ur en offert och besiktning av Viggo Wichman 2019. 
 
Sol-katt, solur/ klot av rostfritt stål, inbyggd ljusinstallation, betongplatta 
med inlagda stjärnor. Invigd 2012. 
 
Strukturellt sund konstruktion i svetsade rostfria profiler.  
Korrekt betad, svetsar ej slipade. Ljusinstallationen är fullständigt förstörd.  
Dess dåliga utförande och olämpliga materialval värderas betinga en  
komplett nyinstallation. 
 
Betongplattan med inlagda stålmönster (stjärnor) är också illa åtgången; 
en del stål-element saknas helt, vissa är lösa eller dåligt lagade.  
Betongen är till synes gjuten på plattor av gjutplywood, varpå är  
monterat en del el-installationer till ljuset. 
 
Ska detta kunna fungera, bör betongplattan gjutas om och dom inlagda  
stålfigurerna bytas mot en tjockare variant med insvetsade fästen. 
Priset är en uppskattning vad beträffar installationstid. Då det är ett offentligt  
verk kommer troligen nån behörig elektriker behöva koppla in åtminstone starkströms-
delen. 
Uppbilning och omgjutning av betongplatta, Marc och Viggo, 25.000,- 
 
Ny stjärnbild monterat på korrekt plats, 4mm AISI316 med 6mm gängade fästen, 
bottenplatta i 316 rostfritt 28.000,- 
 
El: nedmontering av gammal installation, modifiering av skulptur,  
dragning av nya sladdar, montering av LED-slangar, uppkoppling,  
vädersäkring. 100t = 50.000,- 
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IP68-godkänd LED-slang, 50m 12.000,- 
 
Transport Malmö-Karlshamn, vår bil/skånetrafiken 10.000,- 
 
Övrigt material (svets, borr, sladd, kaffe) 2.500,- 
 
Förutsatt tillgång till 230V/13-16A, och gärna vatten/toalett. 
 
Totalt 127.500,- 
 
Priser exkl. moms. 
 
Beslutsunderlag 

 
Protokollsutdrag KN § 33/2020 Begäran om investeringsmedel för restaurering av 
konstverket Solkatt 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Simon Berg 
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§ 225 Ansökan om bidrag för fiberanslutning i allmän samlingslokal - Mörrums 

Scoutkår 2020/2510 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att medge Mörrums Scoutkår ett bidrag om 20 tkr för fiberanslutning, samt 

 
att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
Sammanfattning 

 
Mörrums Scoutkår har inkommit med ansökan om bidrag för fiberanslutning till 
föreningens samlingslokal.  
 
Karlshamns kommun har de senaste 10 åren arbetat för fiberutbyggnad i kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade också 2018-02-19 § 15 att uppdra åt Karlshamn Energi 
AB att erbjuda fiberanslutning till samtliga permanentboende på landsbygden. 
Föreningar kan ansöka om stöd från kommunen för fiberanslutning om det f inns fiber i 
området eller utbyggnad är planerad. Hittills har fyra föreningar beviljats bidrag om 20 
tkr vardera för fiberanslutning (Stålagården KS § 148/2018, Vita Skola Asarum KS § 
195/2018, Åryds hembygdsgård KS § 18/2019 och Blekinge Travsällskap KS § 
185/2020).  
 
Kommunstyrelsen föreslås medge Mörrums Scoutkår ett bidrag om 20 tkr vilket 
finansieras genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.  
 
Beslutsunderlag 

 
1 Framställan om bidrag för fiberanslutning_Mörrums scoutkår 
2 Fiberavtal_Mörrums scoutkår 

 
Beslutet skickas till 
 
Mörrums Scoutkår 
Controller Susanne Andersen 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-10-20 

Sida 40(58) 

 
 
§ 226 Ansökan om driftbidrag för år 2021 - Skottsbergska gården 2020/2654 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att bevilja Stiftelsen Skottsbergska gården i Karlshamns bevarande ett driftbidrag om 
250 tkr för år 2021, samt  
 
att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande år 2021. 
 
Sammanfattning 

 
Stiftelsen Skottsbergska gården i Karlshamns bevarande har 2020-09-08 inkommit med 
ansökan om 250 tkr i driftbidrag för år 2021. 
 
Skottsbergska gården anses vara en av landets bäst bevarade handelsgårdar från 
1700-talet och förklarades som byggnadsminne 1964. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ansökan om driftbidrag Skottsbergska gårdens bevarande 

 
Beslutet skickas till 

 
Stiftelsen Skottsbergska gården i Karlshamns bevarande 
Controller Susanne Andersen 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kulturnämnden 
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§ 227 Bidrag till hjärtstartare andra halvåret 2020 2020/2752 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att bevilja Tärnö Stugförening ett bidrag om 10 000 kronor för inköp av en hjärtstartare, 
 
att bevilja Asarums IF ett bidrag om 2 900 kronor för inköp av ett värmeskåp till 

hjärtstartare, samt 
 
att kostnaden, totalt 12 900 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 hösten 2020 
 
Tärnö Stugförening har 2020-09-17 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 20 600 kronor. Enligt kommunens riktlinjer ges bidrag till 50 % av 
totalkostnaden, dock högst 10 000 kronor. Tärnö Stugförening bör därför beviljas ett 
bidrag om 10 000 kronor för inköp av hjärtstartare och värmeskåp. 
 
Asarums IF har 2020-09-22 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 till entrén vid klubbstugan i syfte att göra den mer tillgänglig för allmänheten. För att 
kunna flytta ut startaren krävs ett värmeskåp. Kostnaden för värmeskåpet uppgår till  
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5 800 kronor. Enligt kommunens riktlinjer ges bidrag för 50 % av totalkostnaden, dock 
högst 10 000 kronor. Asarums IF bör därför beviljas ett bidrag om 2 900 kronor för inköp 
av värmeskåp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om bidrag från Tärnö Stugförening 
Ansökan om bidrag för värmeskåp till hjärtstartare från Asarums IF 
Komplettering från Asarums IF 
 
Beslutet skickas till 
 
Tärnö Stugförening 
Asarums IF 
Ekonom Susanne Andersen 
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft 
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§ 228 Övertagande av Asarums IFs andel i Karlshamns konstgräsarenor 

ekonomisk förening 2019/2990 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att Karlshamns kommun köper Asarums IF/FKs andel i Karlshamns Konstgräsarenor 

Ekonomisk Förening (KKEF) för 434 000 kr, samt 
 
att finansiering sker genom kommunens likvida medel. 

 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Kommun är idag en av två medlemmar i Karlshamns Konstgräsarenor 
Ekonomisk Förening (KKEF). KKEF driver två konstgräsplaner för fotboll i kommunen. 
Dessa är belägna i Svängsta på Marieborgs IP och i Asarum på Asarums IP. Den andra 
medlemmen är Asarums IF som äger 14,5% av andelarna i föreningen.  
 
Kommunstyrelsen gav 2020-02-04 § 28 förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förhandla fram ett slutgiltigt avtal med 
Asarums IF gällande Karlshamns konstgräs ekonomiska förening och därefter 
återkomma till kommunstyrelsen för beslut. Asarums IFs utgångsbud var att Karlshamns 
kommun skulle överta deras andelar för 750 000 kr. 
 
Förhandlingen med föreningen är nu genomförd. Värderingen från kommunens sida är 
gjord av ekonomienheten, mark- och exploateringsingenjören och fritidsenheten 
gemensamt. I värderingen är det uppskattade värdet av Asarum IFs andelar i föreningen 
434 000 kr. I värderingen har hänsyn tagits till föreningens tillgångar, skulder och eget 
kapital. Exempelvis har KKEF har per den 22 september 488 003 kr i kassan och 232 
500 kr i skulder till banken.  
 
Efter värdering och förhandling är det överenskomna priset för Asarums IFs andelar i 
KKEF 434 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Magnus Gärdebring (M) med bifall av Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) 
yrkar avslag på förslaget.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
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Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt 
Jämstorp (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutet skickas till 

 
Daniel Wäppling, förvaltningschef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef  
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Marie Nilsson, redovisningsekonom 
Ann-Sofie Johansson, ekonom 
Thomas Nilsson, fritidsenheten 
Peter Larsson, fritidsenheten 
Asarums IF, Box 107, 374 02 Asarum 
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§ 229 Svar på revisorernas förstudie av partneringavtal avseende Mörrums skola 

2019/3182 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att kommunstyrelsen konstaterar att förvaltningen har levererat efterfrågade uppgifter till 

revisionens sakkunniga för att revisionen ska kunna avsluta förstudien, samt 
 
att skrivelsen därmed kan anses besvarad.  

 
Sammanfattning 
 
Revisionen genomför en förstudie av partneringavtal avseende Mörrumsskolan. 
Ordförande i revisionen har tillskrivit kommunstyrelsen och önskar svar på frågor om 
tilldelning av underleverantörskontrakt. 
 
Frågorna har muntligen besvarats på möte med två representanter från granskaren 
Ernst and Young 2020-09-18. Vidare har systemet för uppföljning förevisats samt vilken 
dokumentation som finns. Ernst and Young är nöjda med föredragningen och anser 
frågorna vara besvarade. 
 
Beslutsunderlag 

 
 Revisionens förstudie av partneringavtal avseende Mörrums skola 
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse 2020-09-25 
 
Beslutet skickas till 

 
Revisionen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Projektledare William Lavesson 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 230 Motion om att införa skärmförbud på kommunens bad - Görgen 

Lennarthsson (SD) 2019/3143 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att det regelverk som finns täcker den problematik 
som avses i motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28  
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås, 
 
att Karlshamns kommun inför och efterföljer att det inte ska vara tillåtet att använda 
mobil eller pekplatta (padda) på kommunens bad. 

 
Sverigedemokraterna Karlshamn vill införa ett förbud av användning av mobiltelefoner 
och läsplattor i kommunens bad. Orsaken till detta är enligt motionen främst säkerheten, 
barn drunknar fort och tyst. Det räcker med ett ögonblicks ouppmärksamhet så kan det 
värsta hunnit hända. Men förbudet skulle också, enligt motionären, minska risken att 

badens besökare blir fotograferade eller filmade mot sin vilja. Det förbud som finns idag 

mot ”filmning och fotografering utan tillstånd” anses vara bra, men inte tillräckligt. 
 
Motionären skriver vidare att Sverigedemokrater inte är ensamma om att vilja införa 
detta. Det har redan införts skärmförbud på badhus i flertalet kommuner – och Svenska 
Livräddningssällskapet har gått ut med att fler borde ta efter. 
 
Motionen har varit remitterad till teknik- och fritidsnämnden för beredning. Teknik- och 
fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-02-26, § 40 och beslutade 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att det idag finns ett regelverk för 
kommunens badanläggningar som tar upp såväl säkerhets- som ordningsregler. Dessa 
antogs av dåvarande fritidsnämnden 2018-06-20 (dnr 2016/1755).  
 
Fritidsenheten har i samråd med simhallschef och kommunens jurist kommit fram till 
följande. 
 
Enligt säkerhetsreglerna måste man för att få bada själv vara minst 12 år och simkunnig. 
Är man inte simkunnig så får man endast bada i simkunnig vuxens sällskap (över 18 år). 
Är personen under 12 år får denne inte lämnas utan tillsyn även om hen bedöms vara 
simkunnig. I den vuxnes tillsynsansvar innefattas att ha aktiv uppsyn över barnet och 
finnas i dess närhet.  
Ordningsreglerna reglerar att filmning och fotografering är förbjudet på badanläggningen 
utan särskilt tillstånd. Detta tillstånd kan inhämtas av personalen på anläggningen som 
också i praktiken är med vid fotograferingen. Utöver det gäller att hemlig fotografering av 
någon på badhuset skulle kunna omfattas av regeln om kränkande fotografering 
(brottsbalken 4 kap. 6 a §) vilket är straffbart enligt lag.  
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Det råder ingen tvekan om att lek vid och i vatten kan vara farlig om den sker utan 
bevakning och uppmärksamhet. För att badanläggningen ska vara så säker som möjligt 
har Karlshamns kommun valt att ha anställda badvakter. För att ytterligare kunna stärka 
anläggningens säkerhet har Karlshamns kommun alltså antagit det regelverk som 
senast antogs 2018-06-20 (vilket kortfattat beskrivits ovan, se även beslutsunderlag).  
 
Vid framtagandet av de regler som idag gäller var tanken att ha dem allmänt hållna så 
att ett relativt fåtal regler täcker in de utmaningar verksamheten står inför. En av 
anledningarna till det är att det ska vara enkelt att förstå vilka regler som gäller och för 
att besökarna lätt ska kunna sätta sig in i dem.  
 
Konsekvensen ett totalt skärmförbud skulle få på Väggabadet är exempelvis att 
”ensambadare” sommartid inte kan ligga på gräsmattan i solen och läsa tidningen eller 
en god bok digitalt i sin läsplatta. Men det skulle i samma situation vara tillåtet att läsa 
samma bok eller tidning i analogt format.  
 
Med tanke på att samhället idag blir mer och mer digitaliserat och att nästkommande 
generationer kommer att vara det i ännu högre utsträckning förefaller ett totalt 
skärmförbud som ett steg bakåt, i mångt och mycket riskerar det att bli en 
generationsfråga.  
 
Ett totalt skärmförbud skulle dessutom innebära en ganska ingripande åtgärd som kan 
uppfattas oproportionerlig i förhållande till den begränsade effekt som det kan förväntas 
få. I synnerhet mot bakgrund av att syftet redan uppnås med befintligt regelverk.  
 
Essentiellt är att personalen på badanläggningen har mandat att säga till de besökare 
som inte följer de regler som redan finns. I praktiken kan personalen redan idag säga till 
ouppmärksamma medföljande vuxna och personer som kan upplevas fotografera/filma, 
om att det inte är tillåtet.  
 
Fritidsenheten bedömer att det regelverk som finns i dagsläget redan täcker in 
problematiken som Sverigedemokraterna, genom motionären Görgen Lennarthsson, vill 
komma åt.  
 
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02 
Motion om att införa skärmförbud på kommunens bad – Görgen Lennarthsson (SD) 
Regler för badanläggningar 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunfullmäktige 
Daniel Wäppling, förvaltningschef  
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef  
Jörgen Svensson, verksamhetschef  
Frida Bergqvist, simhallschef  
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist 
Thomas Nilsson, fritidssamordnare 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 231 Motion om att skapa studiero för våra elever - Björn T Nurhadi (SD), 

Margaretha Lennarthsson (SD), Mona Wettergren (SD) 2019/3441 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 

 
Björn T Nurhadi (SD), Margaretha Lennarthsson (SD) och Mona Wettergren (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås att kommunfullmäktige beslutar,  
 
att uppdra åt berörd nämnd att med stöd i skollagen utarbeta riktlinjer omkring hur 
skolpersonal ska främja studiero. 
 
att ge politikerna i berörd nämnd förslag på datum för prao-dag för enskilda politiker i en 
högstadieklass. 
 
I motionen skriver motionärerna att ett av de stora problemen i många av våra skolor är, 
vid sidan av mobbing, våld, lärarbrist och ekonomi, brist på ordning och studiero. För att 
kunna ge skolorna i Karlshamn epitetet ”en skola i  världsklass” måste något förändras. 
 
Vidare skriver de att vi alla känner till de många misslyckanden där elever lämnar våra 
skolor med icke-godkända betyg, bristande kunskaper för att genomföra vidare studier 
osv. Vi måste helt enkelt bli bättre på att ge elever förutsättningar till att lyckas i skolan. 
Studieron i klassrummen är enormt viktig för att eleverna ska kunna känna studieglädje 
och ges förmågan att faktiskt ta in kunskaper. 
 
Motionärerna ser att lärarna har en viktig roll i detta. De måste på bästa sätt få utöva sitt 
ledarskap, för det är just ledarskapet som är en nyckel till att kunna bryta en skadlig 
oordning. Lärarna måste ges verktyg till att lättare kunna skapa ordning och studiero.  
 
Dagens skollag ger faktiskt tillgång till möjligheter och instrument för att kunna skapa 
studiero i sitt klassrum. De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen är 
omhändertagande av föremål, utvisning, kvarsittning, omplacering och avstängning. 
 
Motionärerna är bekymrade över att det framkommit att lärare inte kan använda sig av 
detta, eller inte känner stöd i att få tillämpa dessa lagenliga metoder. Stöd från rektorer 
måste betonas och stärkas, så länge skolpersonal följer skollagen.  
 
Sverigedemokraterna anser att större fokus bör läggas på lärarens befogenheter och 
möjligheter i klassrummet för att återställa studieron. Ansvarig skolnämnd måste 
engagera sig mer i detta arbete, 
något som kan ske genom större insyn i vilka ordningsregler som finns i de olika 
skolorna samt genom riktlinjer som ger rektorer och lärare en tydlig signal om att 
förtroendevalda i Karlshamns kommun förväntar sig att vuxna ska bestämma i skolan 
och att lärare ska visa ledarskap i klassrummet. 
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Motionen har varit remitterad till utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden 
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-02-25, § 32 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.  
 
I utbildningsnämndens yttrande över motionen konstateras att i skollagen kap. 5, finns 
väl beskrivet en skolas/rektors möjligheter och mandat för arbete med trygghet/studiero, 
arbetsmiljö, ordningsregler, disciplinära och andra åtgärder. Detta är frågor som 
kontinuerligt förs dialog kring ute på skolorna och i skolledargrupperna i kommunen.  
 
Som komplement till skollagstiftningen finns också mycket material vad gäller den 
praktiska hanteringen utifrån skollagen på Skolverkets webbplats. Frågor om elevers 
trygghet, trivsel och studiero följer nämnden (tidigare nämnderna) nogsamt upp, bland 
annat i årsredovisning.  
 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att rektorerna i verksamheterna är väl förtrogna 
med de möjligheter och mandat som skollagen ger utrymme för gällande att skapa 
studiero för elever. Det är ett kontinuerligt arbete som utgör stora utmaningar för 
verksamheterna, både i vår kommun och hos andra huvudmän. Dock är förvaltningens 
bedömning att en kommunal riktlinje som skriver om det som redan finns reglerat i lag 
eller upprepar det som finns beskrivet hos statlig myndighet inte kommer att ge någon 
direkt effekt för att främja elevers studiero.  
 
När det gäller verksamhetsbesök så finns redan idag möjlighet för nämndens ledamöter 
att, efter överenskommelse med berörd rektor, komma överens om datum och tid för 
besök på en skola eller i en klass.  
 
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02 
Motion om att skapa studiero för våra elever – Björn T Nurhadi (SD), Margaretha 
Lennarthsson (SD), Mona Wettergren (SD) 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 232 Motion om att anta Karlshamnslinjen som Karlshamns 

arbetsmarknadspolitik - Elin Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M) 
2019/3485 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå att-sats 1, 2, 8, 10, 16 och 18.  

 
att anse att-sats 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 besvarade. 
 
Sammanfattning 

 
Elin Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-10-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås, 
  
att anta Karlshamnslinjen som en del av Karlshamns arbetsmarknadspolitik  
 
att kräva heltidskrav kontrollerad heltid av arbetsförmåga på motprestation för bidrag 
och positiv förväntan om arbetsförmåga  
 
att införa en restriktivitetsnorm i försörjningsstödet  
 
att verka för en låg kommunalskatt och återhållsamt bidragssystem för att öka 
drivkrafterna för jobb  
 
att införa en väg in och personlig kontakt för arbetsgivare som behöver stöd i 
kompetensförsörjningen för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden.  
 
att verka för individanpassade insatser som ger fler redskap att gå från arbetslös till 
anställningsklar  
 
att kommunens samtliga insatser ska innebära att det alltid lönar sig att gå från bidrag till 
arbete  
 
att införa en utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare som saknar 
gymnasialutbildning  
 
att inte kompensera för indraget studiebidrag  
 
att införa ett etableringslån för försörjningsstöd i glappet mellan statliga bidrag  
 
att hantera bosättningslagen med tillfälligt etableringsboende, med krav på deltagande i 
etableringen 
 
att inget bidrag eller annat stöd från socialtjänsten lämnas till den som uppehåller sig 
illegalt i Karlshamn  
 
att införa förlängda anställningsintervjuer där arbetsgivare kan ta emot bidragstagare på 
en längre praktik i syfte att öka chanserna för anställning  
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att samla kommunen och Arbetsförmedlingen i kontakten med arbetsgivare, så att det 
blir en väg in till stöd från det offentliga  
 
att införa automatiserad/robotiserad handläggning av ekonomiskt bistånd, för att frigöra 
resurser och öka likvärdigheten i bedömningen  
 
att villkora feriejobb för gymnasieungdomar mot aktivt jobbsökande på reguljär 
arbetsmarknad och sommarskola för de som inte nått kunskapsmålen i skola  
 
att införa nolltolerans mot fusk och felaktigheter angående ekonomiskt bistånd, 
genomföra hembesök samt samordna med myndigheter och register angående 
ekonomiskt bistånd samt polisanmäla alla misstänkta bedrägerier  
 
att införa auktorisation (”frivux”) av anordnare istället för upphandling, och valfrihet för 
studerande istället för anvisning, i vuxenutbildningen (inklusive SFI)  
 
att införa resultatbaserad, inte närvaro- eller tidsbaserad ersättning till anordnare av 
vuxen utbildningen (inklusive SFI), samt införa matchningsbonus till anordnare för 
studerande som går till jobb efter avslutad utbildning  

 
Motionärerna skriver i motionen att Stefan Löfven inför valet 2014 lovade inte bara 
Europas lägsta arbetslöshet till 2020, utan också tiotusentals prefixjobb. Efter valet 2018 
har det mest handlat om olika utredningar. Konsekvenserna av kommande förhandlingar 
i riksdagen kastas i kommunernas knä. Motionärerna menar att med lokala reformer kan 
Karlshamn göra sig bättre rustat att fungera med en ny nationell arbetsmarknadspolitik. 
Motionärerna föreslår en ny arbetsmarknadspolitik i Karlshamn som de har valt att kalla 
för Karlshamnslinjen, vilken sammanfattas i tre punkter, 
 

 Arbetslinje för alla 

 Arbetsmarknad för alla 

 Arbetskraft för alla 
 
Motionärerna skriver vidare att de samlade förslag som Karlshamnslinjen innehåller 
effektiviserar och förbättrar Karlshamns kommuns verksamhet. Som helhet behöver 
därför inte förslagen finansieras, då de innebär sammantaget en mindre nettokostnad. I 
de fall endast enstaka förslag antas av fullmäktige kan vissa förslag kräva initial 
finansiering. Motionärernas bedömning är att hela Karlshamnslinjen kan uppfyllas inom 
beslutad nettokostnadsbudget.  
 
Motionen har varit remitterad till nämnden för arbete och välfärd för beredning. 
Nämnden för arbete och välfärd behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23,  
§ 41 och beslutade, 

 
att besluta i enlighet med koalitionens förslag till yttrande  
 
att avslå att-sats 1, 2, 8, 10, 16 och 18  
 
att anse att-sats 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 besvarade. 
 

I yttrandet bemöter nämnden för arbete och välfärd förslagen i motionen var för sig, se 
yttrandet i sin helhet nedan under bakgrund och överväganden. 
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Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-03 
Motion om att anta Karlshamnslinjen som Karlshamns arbetsmarknadspolitik – Elin 
Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M) 
 
Yrkanden 

 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.   
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt 
Jämstorp (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
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§ 233 Information om Mörrums GoIS skuld till Karlshamns kommun 2020/1292 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 

 
Ekonomichef Åsa Nygren informerar om Mörrums GoIS skuld till Karlshamns kommun 
samt vilka åtgärder som är vidtagna från föreningens sida. Tjänstepersoner från 
ekonomikontoret och fritidsenheten fortsätter att följa föreningens ekonomiska situation 
framöver.  
 
Beslutsunderlag 

 
1 Protokollsutdrag KSAU § 286/2020 Information om Mörrums GoIS skuld till 

Karlshamns kommun 
2 Protokollsutdrag KS § 107/2020 Utbetalning av bidrag till Mörrum Hockey 
3 Protokollsutdrag KSAU § 152/2020 Utbetalning av bidrag till Mörrum Hockey 
4 Protokollsutdrag TFN § 57/2020 Utbetalning av bidrag till Mörrum Hockey 

 
Beslutet skickas till 

 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 234 Revidering av bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB 2020/2906 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB med följande ändring i § 

8: ”att ledamöter kan utses från det regionala näringslivet”,   
 
att uppdra åt bolaget att kalla till extra bolagsstämma, samt 

 
att ge ägarombudet instruktion om att på den extra bolagsstämman fastställa ny 

bolagsordning. 
 
Sammanfattning 
 
Föreslag om att ändra bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB föreligger. 
Förändringen avser en ändring från att bolaget ska ha två representanter från det lokala 
näringslivet i sin styrelse, till att fullmäktige får lov att utse upp till två stycken 
representanter från det lokala näringslivet till styrelseledamöter. Skrivelsen blir således 
inte tvingande.  
 
Yrkanden 

 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på följande ändring i § 8 i bolagsordningen: att antal vad 
gäller ledamöter från det regionala näringslivet stryks.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att det ska finnas representanter för näringslivet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad 
bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB med följande ändring i § 8: ”att ledamöter 
kan utses från det regionala näringslivet”. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02 
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB 
 
Beslutet skickas till 

 
Författningssamlingen 
Karlshamnsfastigheter AB 
Bolagsverket 
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§ 235 Prolongering av biblioteksplan 2020/2551 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020 förlängs till och med 2021. 
 
Sammanfattning 

 
Biblioteksplan för Karlshamns kommun gäller under perioden 2017-2020. Då arbetet 
med att ta fram en ny plan har fördröjts av coronapandemin under året, föreslås planen 
förlängas till och med 2021.  
 
Beslutsunderlag 

 
Protokollsutdrag KN § 51/2020 Prolongering av Biblioteksplan 
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016-2020 
Medieplan 

 
Beslutet skickas till 

 
Kulturnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 236 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2021 

2020/2901 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att fastställa sammanträdestider för 2021 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.  

 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder 2021 enligt följande: 
 
Arbetsutskottet Arbetsutskottet personal/näringsliv Kommunstyrelsen 
 
19 januari  26 januari   2 februari 
23 februari  2 mars   8 mars (bokslutsdialog fm) 

     9 mars 
30 mars  6 april    13 april 
25 maj  1 juni   7 juni (resultatdialog fm) 
     8 juni 
7 september  14 september  21 september 
12 oktober  19 oktober   25 oktober (resultatdialog 
fm) 

     26 oktober 
16 november  23 november   30 november 
7 december  14 december   21 december 
 
Dessa sammanträden hålls normalt på tisdagar och börjar klockan 13:30 med undantag 
för boksluts- och resultatdialoger som börjar klockan 08:00. 
 
Beslutsunderlag 

 
Nämndsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01 
 
Beslutet skickas till 

 
Hemsidan 
Anslagstavlan 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Helägda kommunala bolag 
Kommunkansliet 
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§ 237 Handlingar för kännedom oktober 2020 2020/369 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 8 september – 14 oktober 
2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Rapport handlingar för kännedom oktober 2020 
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§ 238 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2020 2020/368 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 15 
september 2020, § 190. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna 
laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 8 september – 9 oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 


