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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen till vårt digitala möte och förklarade Karlshamns landsbygds - 

och skärgårdsråd möte öppnat.  

§ 2. Val av justeringsperson             
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Anton Berggren, Ringamåla 
Bygdekommitté som justerare. 
 
§ 3. Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen med ändring på punkt  
§4 Information om enskilda vägar, inbjudna Mats Dahlbom ordförande teknik och fritidsnämnden 
samt Ola Karlsson Gatuingenjör. 
 
§ 4.  Information om enskilda vägar, inbjudna Mats Dahlbom ordförande teknik och fritidsnämnden 
samt Ola Karlsson Gatuingenjör. 
 
Vi diskuterar vägarnas beskaffenhet många gånger i vårt råd därför bjöd vi Mats och Ola till vårt möte. 
Enligt en modell från Tingsryd har Karlshamns kommun delats in i fyra delar. Sydvästra, Nordvästra, 
Nord Östra och Sydöstra delen. Genom att göra så har man därefter ett rullande schema där resurserna 
med en fyraårig underhållsplan kraftsamlas på en del i taget. I år var det den Nordöstra delen som var 
på tur men på grund av att man nu håller på med fibernedläggning i området påbörjades det arbete i 
de Nordvästra delarna. Med det är det inte sagt att en del av underhållet av enskilda vägar kommer 
att avstanna helt. Skötseln skall innefatta röjning, enkel kantskärning och högröjning. Kommunen 
skjuter in x-tra medel sedan 2012 för skötseln av vägarna, detta på grund av att de statliga medel som 
kommunen får från trafikverket inte täcker kostnaderna för underhållet. Det viktiga är att vi inte sparar 
på vägarna. Högröjning kommer att ske i Ringamåla till hösten 2021.   
https://www.karlshamn.se/bo-trafik-och-miljo/gator-vagar-och-torg/ansvar-for-skotsel-av-gator-
och-vagar/ 
 
När det gäller den enkla kantskärningen är det problem med att döda träd står längs efter vägarna och 
det kan vara svårt att komma i kontakt med markägarna som har ansvaret på att ta ned trafikfarliga 
träd. Det vi måste uppmärksamma är att det är skillnad på väg och väg. Trots att det är en grusväg så 
kan den vara trafikverkets.  
 
Vi hade många bra diskussioner och vi lyfte att detta vara ett mycket bra sätt att utbyta information 
på. Det råd som vi haft tidigare har inte varit aktivt på länge så det är bra om det kommer igång igen. 
Vi önskar samtal med vederbörande en till två gånger per år för att kunna ha en bra dialog och för att 
få information och ge input på vad som händer med vägarna. När man ska gå in i ett område, fråga 
byalag så att man får aktuell information. LRF är också en bra kontakt. Det gäller att man har en 
helhetsbevakning och gör objektiva bedömningar. 
 
Vägbelysning – Ola berättade att 9 200 gatuarmaturer ska bytas ut, ett arbete som löper under en 
treårsperiod. Det planeras vara klart dec 2022. Man byter ut 3600 stolpar år 2021 och 3600st 2022. 
Arbetet rullar på med KEAB och ser man att någon stolpe är rostig så byter man ut den.  
https://www.karlshamn.se/nyhetsarkiv/ny-led-belysning-i-hela-kommunen/ 
 
Här är en länk till Trafikverket så att ni kan se vilka vägar som äga av Trafikverket och kommunen. 
https://nvdb2012.trafikverket.se/ 
 

https://www.karlshamn.se/bo-trafik-och-miljo/gator-vagar-och-torg/ansvar-for-skotsel-av-gator-och-vagar/
https://www.karlshamn.se/bo-trafik-och-miljo/gator-vagar-och-torg/ansvar-for-skotsel-av-gator-och-vagar/
https://www.karlshamn.se/nyhetsarkiv/ny-led-belysning-i-hela-kommunen/
https://nvdb2012.trafikverket.se/
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§ 5.  Rapporter 
 
Marco rapporterade  
 
På förra mötet tog vi upp frågan om det är möjligt att delbetala anslutningsavgift för fiber eller inte?  
Följande gäller oavsett om man bor i tätbebyggt område eller på landet så har man möjlighet att få 
delbetala på 12 eller 24 månader. Undantaget är de områden som man fått bidrag i från 
Jordbruksverket för utbyggnad där är det inte möjligt pga. att de kräver delbetalning direkt ifrån kund 
för att de skall betala bidraget och med tanke på att kund endast betalar ca 20 % av verklig kostnad så 
är detta inte möjligt pga att det är skattemedel vi handhar. Alltså alla områden på landet som vi bygger 
utan stöd går det att få delbetalning.  
Efter vårt förra möte hade Marco diskussion med Strange och med framförda åsikter ändrade man sig. 
Marco var inte riktigt nöjd med hur landsbygden hanterades så han har därför tagit frågan vidare och 
skrivit en motion om det som ska upp på stämman i Stockholm till hösten. 
 
Vad det gällde frågan från Jenny förra gången om Gymnasiesär. Det ville ha lite projekt att jobba med 
och en fråga är om man kan anlita dem till att bygga en bänk och utföra mindre reparationer. Marco 
har ställt frågan men inte fått något svar ännu. 
 
Marianne berättade att Karlshamns kommun har beslutat att sälja hela eller delar av sin mark, 
lärarbostaden och sjöbodarna på Tärnö för att utveckla platsen till ett mer attraktivt och tillgängligt 
besöksmål. Det har inkommit fyra Intresseanmälningarna som nu kommer nu att granskas av en 
arbetsgrupp bestående av mark- och exploateringsingenjör, näringslivschef, förvaltningschef samt 
representanter från fritid, turism, bygglov och plan. Arbetsgruppen kommer att träffa intressenterna 
via digitala möten, förhoppningsvis redan i början av nästa vecka. Senast den 13 april räknar 
kommunstyrelsen med att kunna fatta beslut om vilket av anbuden som kommunen kommer att gå 
vidare med. 
 
Krister tog upp om förslaget gällande X-rundan. Gå in på deras hemsida www.xrundan.com så får man 
mera info. Där finns en film om hur det fungerar. Marianne har kollat upp det men i dagsläget är det 
inte aktuellt. Alternativet är att någon förening tar på sig att göra det och på det sättet få in lite pengar 
till sin förening. I samband med försäljningen av tipskuponger kan föreningen sälja fika. Detta görs till 
exempel av Högadals IS. Däremot kan det kanske vara något för Kreativum eller för någon 
gymnasieutbildning. Marianne kollar upp och återkommer. 
 
Hans hade meddelat att han avgår från Länsbygderådet och vi måste få in en ny till valberedningen. 
Det är viktigt att någon från våra lokala styrelser tar på sig uppgiften eftersom det ska sitta en från 
varje kommun i valberedningen. Just nu har vi Marco och Karoline på två år som ordinarie och vi 
behöver också två nya ersättare i själva styrelsen. UPPDRAG! till alla i rådet att ta med sig det till sina 
styrelser med förfrågan. Vi tar upp det som en punkt på nästa möte.  
 
§ 6.  Lokala utvecklingsplaner 
 
Ville bara påminna er om de Lokala utvecklingsplanerna. För ca 10 år sedan så genomfördes 
studiecirklar för att ta fram lokala utvecklingsplaner. De börjar bli föråldrade så det skulle vara bra om 
ni i de olika grupperna pratar med era styrelser om det är något som ni skulle kunna göra. Planerna 
skulle därefter vara att ha dem som kunskapsunderlag när man reviderar ÖP.  
 

http://www.xrundan.com/
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§ 7. Ekonomi 
 
Vi hade inget att ta upp på detta möte men vill åter igen påminna om att börja förbered er för att söka 
lokalbidrag för era samlingslokaler. Aktuella dokument måste läggas upp på föreningssidan i databasen 
för att det ska gå att söka bidraget. På grund av omständigheterna så räcker det i år med att ha ett 
godkänt bokslut för att kunna söka. Aktuella kontaktuppgifter måste läggas upp! Sista ansökan 30 april. 
 
§ 8. På gång 
 
Den kommunala serviceplanen kommer ni också att få ut på remiss. Den beräknas komma ut under 
våren. Syftet med serviceplanen är att beskriva tillgång till kommersiell service i Karlshamns kommun, 
för att kunna planera och bedöma prioriteringar, samt aktivitetsinsatser på kommunal och lokal nivå. 
I och med detta så kommer en enkät att gå ut till boende i Hällaryd om hur de ser på kommersiell 
service på orten. 
 
Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Eftersom programperioden lider mot sitt 
slut, och nästa period kommer starta 2023, kommer nuvarande landsbygdsprogram att förlängas 
under åren 2021–2022. Jordbruksverket har lagt sin budget och man väntar på EU för deras 
budgetbeslut. Läs mer https://jordbruksverket.se/stod/jordbrukspolitiken-cap/forlangning-av-
landsbygdsprogrammet-2021-2022 I det ligger en post för Leader på 600 miljoner kronor så har ni idéer 
hör av er till mig! 
 
§ 9. Övriga frågor 
 
Eva tog upp bekymret med efterfrågan på lokaler. Gå in på Objektvision, där läggs lediga lokaler upp. 
Fastighetsägarna uppmanas att lägga in sina lediga lokaler där och de kommunala bolagen gör så också.   
https://objektvision.se/lediga_lokaler/karlshamn 
 

Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte och nästa gång vi träffas är den 1 april och vi ställer in oss på att vi 

genomför mötet digitalt även denna gång. 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare         Anton Berggren, Ringamåla Bygdekommitté 

Ordförande              Justerare 
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