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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   2 juni 2021 
 
 
 
Plats och tid; digitalt 18.30 – 20.30 

Stora gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté  

Fredrik Lantz  Åryds Bygdekommitté 

Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 
 

Frånvaro  

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 
Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
Monica Nobach  Svängsta samhällsförening  

Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Thomas Nilsson  LRF 

Linda Eskilsson LRF 

 
 

Utses att justera:  

Justering:  Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

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

och skärgårdsråd möte öppnat. Han hälsade speciellt välkommen till vår nya deltagare och till kvällens 

gäst, Nina Andersson. 

§ 2. Val av justeringsperson             
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Ute Klemt-Andersson, Tararp - Nötabråne 
 
§ 3. Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 
 
§ 4. Inbjuden – Nina Andersson – Näringslivschef 
Det är mycket som är på gång just nu. Vi har utökat vår avdelning med att slå ihop oss med 
besöksnäringen och etableringschefen samt att vi bytt lokaler och öppnat en fysisk turistbyrå på 
Hamngatan 5 där alla medarbetare sitter.  
Sammanfattningsvis skall näringslivsenheten arbeta med; 

• Driva och synliggöra näringslivsfrågorna internt och externt. 

• Bidra och arbeta för att skapa ett arbetssätt som ska genomsyra hela den kommunala 
organisationen kopplat till service, bemötande och attityder. 

• Skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt (Karlshamns 50 000) 

• Underlätta företagens vardag genom vägledning och rådgivning 

• Skapa mötesplatser för det offentliga och privata att mötas för att öka förståelsen för 
varandras roller 

• Jobba investeringsfrämjande och proaktivt gällande etableringar 

• Marknadsföra Karlshamn 

• Kompetensutvecklingsfrågor och stärka banden mellan skola/näringsliv 

• Landsbygds- och Skärgårdsutveckling 

• Besöksutveckling + Visit Karlshamn 

• Samarbetspart till Ung företagsamhet, Nyföretagsamhet, Techtank, Visit Blekinge, Gilla 
Karlshamn, Teknikcollege, Centrumföreningen m.fl 

• Infrastrukturfrågor hamn – tåg – flyg m.m 

• Östersjöfestivalen 

• Inflyttarlots, företagslots 
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Vi stannade kvar rätt länge och diskuterade resultatet från Svenskt Näringslivs enkätundersökning och 
företagsklimatet. 200 företag har fått den. 106 har svarat och 33 av dem tycker att företagsklimatet är 
dåligt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi diskuterade attityder, bemötande och tillgänglighet och om vi ska sammanfatta diskussionerna så 
handlar det om att det måste bli VI! Det handlar inte bara om centrala Karlshamn utan landsbygden 
MÅSTE inkluderas i allt arbete. Landsbygden i Karlshamn är 77% utav ytan och där finns många företag 
ovanför E22. Det måste finnas en tillgänglighet när man skall kontakta kommunen och inte mötas av 
avstängda telefoner eller stängt servicekontor. Viktigt är att allas bemötande mot varandra är 
respektfullt och trevligt. 
 
Det var mycket bra diskussioner och vi tackade Nina så mycket för informationen. 

 
§ 5.  Rapporter 
Marco rapporterade från KSAU  
 
Mörrum – kommunen köpte Torsgården – Mörrumshockey – kommunen har bestämt att sälja gården.  
 
Vårt medborgarförslag – Karlshamnsförslaget där har det inkommit et förslag på en ny konstgräsplan 
vid skolan i Mörrum. Förslaget har avslagits. Karoline kommenterade att det är viktigt att inte anlägga 
konstgräs överhuvudtaget då det inte alls är bra för miljön. 
 
Ett annat förslag var att bygga en ny idrottshall vid skolan i Mörrum. Förslaget är bifallet. 
 
Det har legat en motion gällande kartläggningen av ödehus. Motionen är avslagen på grund av 
bristande resurser. Däremot kommer vi själva att göra en mindre lokal test för att hitta ödehus. Lisbeth 
listar dem i Halahultstrakten så vi kan gå vidare efter sommaren med dem.  
 
Det har varit årsmöte vid Länsbygderådet. Bengt Grönblad den tidigare ordföranden sedan många år 
har avgått och två nya ordförande invalda. Thomas Nilsson LRF valdes in i valberedningen.  
 
Marco och Daniel Wäppling har besökt Halahult för att titta på enskilda vägar tillsammans med Lisbeth 
och en granne.  
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Försäljningen av fastigheterna på Tärnö är överklagat till förvaltningsrätten. 
 
Bredbandsgrävningen håller på nu på Tärnö. 
 
På Bockö har man gjort iordning sopkärl, sittplatser och grillplats. 
 
Man ska flytta Toaletten från Hinsetunneln till Elleholm. 
 
Det är iordninggjort vid Öjasjön med två sittbord som dessutom är utsmyckade. Tore Bengtsson har 
hållit i det.  
 
Eva – De gamla sandlådorna på lekplatserna i Svängsta är borttagna och nya på väg. 
 
Vår gatuenhet hade satt upp hastighetsskyltar för 30 km på cementkoner vid Coop i Svängsta. Det 
innebar att det blev problem för varutransporterna då det blev för snävt så blomkrukor och 
cementkoner vältes. Nu är en av skyltarna flyttad för att underlätta för transporten.  
 
Christer – Den digitala x-rundan är inte aktuellt just nu. Det finns inga pengar till det just nu. Å – 
promenaden, längs Mörrumsån där pågår arbetet för fullt just nu.  
 
 
§ 6.  Ekonomi 
 
Driftbidragen till bygdegårdar, det måste sparas lite det ligger en budget på 850 000 och den blir lite 
reducerad. De flesta bygdegårdar har fått de medel som de har sökt. Det man sparat mest på är 
Folketshus UPA 
 
Administrativt bidrag (2 000kr) har sökts av Halasjöbygdens hembygdsförening. 
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökningarna. 
En påminnelse; Ni som ska söka administrativt bidrag eller projektbidrag måste söka det via webben! 
 
§ 7. På Gång 
 
Enkäten till Hällaryd ”Smarta bygder” är nu ute. Sista svarsdag är den 17 juni. 
 
Gårdsbutikskartan är ute nu och vi kommer att få fina sidor på Visit Bleking. Pressträff den 10 juni. 
Vi har även fått stöttning av LST och Livsmedelsprogrammet som tar fram en Logo samt beachflaggor 
till att ha vid butikerna.  
 
Friluftslivets år tema under juni – Äta ute. 
 
Varje år arrangeras Kulturarvsdagen den andra helgen i september, i år den 10-12 september. Temat är 
Kulturarv för alla. I år pågår även Friluftslivets år. Vi knyter därför ihop Kulturarvsdagen med 
Friluftslivets år i södra Sverige. De sex sydligaste regionerna bjuder i år in till att delta med eget 
evenemang under den gemensamma parollen Naturen kallar – kulturarv för alla. 
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Ert evenemang kan vara en guidad tur, öppet hus, digital föreläsning o.s.v. men ska på något sätt knyta 
an till temat Naturen kallar – kulturarv för alla. Ni har såklart fortfarande möjlighet att arrangera egna 
evenemang utanför detta samarbete, precis som vanligt. Genom att delta inkluderas ert evenemang i 
ett större gemensamt sammanhang där många aktörer i södra Sverige genomför arrangemang under 
samma paroll. Ert evenemang får större chans att hittas av fler då denna gemensamma paroll 
marknadsförs av alla som deltar i de sex regionerna. 
 
Ni anmäler själv ert evenemang hos Riksantikvarieämbetet och Friluftslivets år.   
Anmäl ert evenemang på Riksantikvarieämbetets webbsida här: https://www.raa.se/evenemang-och-
upplevelser/kulturarvsdagen/anmalan-kulturarvsdagen/  
Anmäl ert evenemang på Friluftslivets års webbsida här: https://www.luftenarfri.nu/anordna-
aktiviteter/  
Använd gärna hashtaggarna #kulturarvsdagen2021 #luftenarfri och #naturenkallarkulturarvföralla när ni 
marknadsför ert evenemang. 
 
INBJUDAN från Visit Blekinge!  
10 Juni klockan 8-9.30 
Trubadurspelning? Nattklubb? Festival? Livemusik på restaurang? Inomhus eller utomhus? Köer? 
Avstånd? Antal personer i min verksamhet? 
Ja frågorna är många och vad gäller egentligen?  
Visit Blekinge bjuder in till ett frukostmöte för alla er som är verksamma inom besöksnäringen, men vi 
fokuserar särskilt på förutsättningarna för publika arrangemang nu när restriktionerna gradvis lättas 
upp. Antingen för dig som arrangerar en trubadurspelning eller vanligtvis står bakom en hel festival. 
Du kanske vill ha en quiz eller programpunkt inom din verksamhet. Varför inte utomhusbio med 
picknick vid vattnet? Inga frågor är för små, eller för stora. 
 
På det här digitala frukostmötet finns det representanter med från Karlshamns kommun, Region 
Blekinge, Polisens tillståndsenhet och Länsstyrelsens tillsynsenhet. Dessutom får vi en spaning från 
Sofia Lindqvist-Lacinai, vice VD och marknadschef på Sweden Rock som ingår i Live Nation – en av 
världens största koncerner för evenemang.  
Anmälan via länken: 
https://hopin.com/events/visit-blekinge-bjuder-in 
 
Digitala Blekinge är ett projekt kring digitalinfrastruktur och digital omställning. 
 
Vi gör just nu en undersökning om bredband och internet, enkelt uttryck.  
Invånarundersökning om digital uppkoppling och internetanvändning 
Region Blekinge arbetar för att stödja tillgången till effektivt och säkert bredband. 
Det är marknadens olika bolag som installerar bredband och erbjuder olika digitala tjänster. Vi hoppas 
du vill medverka om hur du upplever och använder bredband och internet genom att svara på några 
frågor.  
https://survey.quenchtec.net/c?rspid=a12f6bf4-6503-432d-97e5-2a63e194a8bd&qsid=17d22986-
b758-47c0-8043-85413389a29b 
Den ska i nästa steg ligga till grund för att kunna utveckla den digitala omställningen framöver. 
Resultatet kommer att visas på regionblekinge.se framöver. 
 
 
 

https://hopin.com/events/visit-blekinge-bjuder-in
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Har du frågor eller undringar, hör gärna av dig till; 
Vivi-Anne Bengtsson, vivi-anne.bengtsson@regionblekinge.se 
Region Blekinge 
Telefon och sms: 0728-80 44 53 
Webbplats: www.regionblekinge.se 
 
§ 8. Övriga frågor 
 
Serviceplanen – Uppmaning till att alla tittar igenom den bifogade serviceplanen och kommer med 
inspel. Bäst är om alla tittar över sin ort och skickar synpunkterna till Marianne. 
 
Marco påminde om vårt Eldsjälspris! Fundera över vilka ni vill nominera och förslagen skall vara inne 
till Marianne senast den 2 aug så vi kan ta upp det till beslut på vårt möte den 2 sept.  
 
 

Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte och nästa gång vi träffas är den 2 sept och förhoppningsvis kan vi 

träffas utomhus. Plats meddelas senare.  

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare          Ute Klemt-Andersson, Tararp - Nötabråne 

Ordförande              Justerare 


