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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-20:50, ajournering 19:40-20:00 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) ej §§ 77, 86 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) ej § 88 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) ej §§ 84, 90 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) ej §§ 77, 86 
Annika Westerlund Ledamot (S) ej §§ 77, 86 
Leif Håkansson Ledamot (S) ej §§ 77, 84 
Ulla Sandgren Ledamot (S) ej §§ 77, 83, 85, 87, 

90 
Jan Bremberg Ledamot (S) ej §§ 77-78 
Monika Nobach Ledamot (S) ej § 84 
Katrin Johansson Ledamot (S) ej §§ 80, 90 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) ej §§ 77, 81, 90-91 
Kenneth Hake Ledamot (S) ej § 79, 90 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) ej §§ 77, 79 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) ej §§ 77 
Christel Friskopp Ledamot (S) ej §§ 77, 87 
Ulf Gustavsson Ledamot (S) ej § 80 
Kerstin Gustafson Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) ej §§ 77, 86 
Mats Dahlbom Ledamot (C) ej §§ 77, 80, 86 
Ola Persson Ledamot (C) ej §§ 82, 90 
Lena Häggblad Ledamot (C) ej §§ 79, 83 
Claes Jansson Ledamot (MP) ej §§ 77, 79, 86 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) ej §§ 77, 80, 86, 

88 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) ej §§ 77, 86, 88 
Elin Petersson Ledamot (M) ej §§ 77, 86 
Magnus Sandgren Ledamot (M) ej §§ 77, 81 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) ej §§ 84, 90 
Lars Hasselgren Ledamot (M) ej §§ 78, 85 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) ej §§ 77, 80 
Anna Arlid Ledamot (M) ej § 81 
Ulla Olofsson Ledamot (M) ej §§ 79, 84 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) ej §§ 77, 84-86 
Stefan Sörensson Ledamot (L) ej §§ 78, 82, 90 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) ej §§ 77, 81, 86 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) ej §§ 77, 84, 87, 

89 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) ej §§ 77 
Mona Wettergren Ledamot (SD) ej §§ 79, 81 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) ej §§ 77-78, 80 
Tor Billing Ledamot (SD) ej §§ 77, 80 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) ej §§ 78-79 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) ej §§ 84, 86 
Jonas Lingvärn Ledamot (SD) 
Margaretha Lennarthsson Ledamot (SD) ej §§ 81-82, 85 
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Tommy Larsson Ledamot (V) ej § 91 
Veronika Hertelendy Ledamot (V) 
 

Tjänstgörande ersättare 
 
Kerstin Linde  
Britt Kilsäter 
Andreas Green 
Dan Andersson 
 
Göran Svensson 
Inger Löfblom Sjöberg 
 
Elisabet Rosengren  
Magnus Dagmyr 
Per-Ivar Johansson 
Sofie Ekenberg  
Mats Bondesson 
Ros-Marie Strömblad 
Lennart Ung 
Peter Berggren 

  ersätter  
 

(S) ej § 78 
(M) ej §§ 79-80 
(M) ej § 81 
(SD) 
 
(S) §§ 77-81, 83-87, 89-90 
(S) §§ 77, 79-80, 84, 86-87 89-
90 
(S) §§ 77, 86 
(S) § 77 
(C) §§ 77, 80, 82-83, 86, 90 
(C) §§ 79, 86, 88 
(C) § 77 
(L) §§ 77-78, 80, 82, 84-86, 90  
(KD) §§ 77, 81, 84, 86-87, 89 
(SD) §§ 77, 80-82, 84-86 

 Linda Winnetoft 
Catarina Flod 
Rickard Holmberg 
Thor Ströberg  

(S) 
(M) 
(M) 
(SD) 

 

Närvarande ersättare   
 

Övriga Kommundirektör Daniel Wäppling 
Nämndkanslichef Cecilia Bernhardsson 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson 
Nämndsekreterare Herman Persson 
Revisionens ordförande Lars Beckman 
Auktoriserad revisor Lars Eriksson 

 

 

Paragrafer §§ 68-109  

Utses att justera Tommy Persson (S), Jonas Lingvärn (SD) 

Justeringsdatum  2022-05-25 

   
Sekreterare Herman Persson  
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Marie Sällström ej §§ 77, 86 Gertrud Ivarsson §§ 77, 86 
   
Justerande Digital signatur 

Tommy Persson (S) 
 

Digital signatur 
Jonas Lingvärn 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2022-05-23 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-05-25 

Tillkännages t.o.m.: 2022-06-15 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

________________________________________________________ 
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§ 68 Val av justerare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Tommy Persson (S) och Jonas Lingvärn (SD) att justera protokollet samt. 
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§ 69 Fastställande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lyfta ur punkt 40 Motion om att uppmärksamma longituden som går genom 
Karlshamns kommun och punkt 41 Motion om införande av samordnade 
familjehemsplaceringar från dagordningen då de ännu inte beretts i Kommunstyrelsen.  
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§ 70 Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Simon Håkansson (V) 

2018/3268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge utser från och med den 25 april 2022 till och med den 14 
oktober 2022 Simon Håkansson (V) till ersättare i kommunfullmäktige efter Helena 
Olofsson (V). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-04-25. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan  
IT-enheten 
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§ 71 Beslut om aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn AB som påverkar 

bokslut 2021 2021/358 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att lämna aktieägartillskott på 20,5 mnkr till Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
 
Sammanfattning 
 
Aktieägartillskott föreslås tillföras Stadsvapnet i Karlshamn AB med 20,5 mnkr, för att  
bolaget ska kunna hantera det aktieägatillskott som är beslutat att lämnas till  
Karlshamnsfastigheter AB av Stadsvapnet i Karlshamn AB. Karlshamnsfastigheter AB  
är i behov av ett aktieägartillskott till följd av den nedskrivning i Emigranten 1 som 
påverkar åretsresultat och det egna kapitalet. Det egna kapitalet får inte understiga  
hälften av aktiekapitalet enligt Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. 
 
Bakgrund  
 
Karlshamnsfastigheter har konstaterat att det funnits indikation på nedskrivningsbehov  
av Emigranten1 och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på Piren.  
I enlighet med den vägledning som bokföringsnämnden lämnar i K3, ska ett företag per 
varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre 
än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation ska företaget beräkna 
tillgångens återvinningsvärde. Denna värdering resulterade i ett nedskrivningsbehov på  
108,5 mnkr för Emigranten.   
  
Vidare visade värderingarna att resterande fastigheter på Piren har ett ”övervärde” i  
värderingarna, vilket medför att gamla nedskrivningar från 2012 har återförts med 16,6  
mkr och sedan har en uppskrivning utförts med 91,9 mkr för att möte resterande del av  
nedskrivningen. Karlshamnsfastigheter AB har förutom detta, i samråd med revisorerna,  
även gjort en rättelse på tidigare perioder med 20,5 mnkr som är hänförbar till 2017  
(förgävesprojektering).   
  
Stadsvapnet i Karlshamn AB har beslutat att lämna ett aktieägartillskott till  
Karlshamnsfastigheter AB för att täcka upp för dessa 20,5 mnkr. I enlighet med beslutad  
kapitaltäckningsgaranti. Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott för  
att det egna kapitalet inte ska understiga hälften av aktiekapitalet enligt  
Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§.  
  
Stadsvapnet har en ansträngd likviditet och högt nyttjande av checkräkning. Detta  
innebär att bolaget har tre alternativ för att kunna reglera aktieägartillskottet till  
Karlshamnsfastigheter AB:   
  
•  öka belåningen i det egna bolaget,   
•  göra värdeöverföringar från övriga bolag i koncernen,  
•  tillskjuta ett aktieägartillskott från kommunfullmäktige.   
  
Det finns en ny skattelagstiftning från 2019 som innebär kraftigt begränsad avdragsrätt  
för räntekostnader i Stadsvapnet och därmed är det inte förmånligt att utöka belåningen.  
Det andra alternativet att bolagen inom koncernen gör värdeöverföringar är heller inte  
möjligt, då de saknar möjlighet att lämna överföringar i den omfattning som krävs för att  
balansera Karlshamnsfastigheter AB. Återstående alternativ som bedöms vara mer  
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ekonomiskt hållbart är därför att ägaren tillskjuter aktieägartillskott till moderbolaget  
Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 51/2022 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn 
AB som påverkar bokslut 2021 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
Bildspel aktieägartillskott till följd av nedskrivning i KAFAB 
Protokollsutdrag SV § 12/2021 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Protokollsutdrag SV § 15/2022 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 2021 
Värdering av fastigheterna på Östra Piren 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021 

 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) yrkar avslag 
på kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ. 
 
Omröstning 
 

Namn och parti JA NEJ AVSTÅR 
Marie Sällström (S) X   
Gertrud Ivarsson (C) X   
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)  X  
Per-Ola Mattsson (S) X   
Annika Westerlund (S) X   
Leif Håkansson (S) X   
Ulla Sandgren (S) X   
Jan Bremberg (S) X   
Monica Nobach (S) X   
Katrin Johansson (S) X   
Jan-Åke Berg (S) X   
Kenneth Hake (S) X   
Kerstin Linde (S) * X   
Tommy Persson (S) X   
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Lena Sandgren (S) X   
Anders Karlsson (S) X   
Johnny Persson (S) X   
Christel Friskopp (S) X   
Ulf Gustavsson (S) X   
Kerstin Gustafson (S) X   
Marco Gustavsson (C) X   
Mats Dahlbom (C) X   
Ola Persson (C) X   
Lena Häggblad (C) X   
Claes Jansson (MP) X   
Charlott Lorentzen (MP) X   
Magnus Gärdebring (M)  X  
Elin Petersson (M)  X  
Magnus Sandgren (M)  X  
Magnus Arvidsson (M)  X  
Britt Kilsäter (M)*  X  
Lars Hasselgren (M)  X  
Ulf Ohlsson (M)  X  
Anna Arlid (M)  X  
Andreas Green (M)*  X  
Ulla Olofsson (M)  X  
Bodil Frigren Ericsson (L)  X  
Stefan Sörensson (L)  X  
Björn Tenland Nurhadi (SD) X   
Mona Wettergren (SD) X   
Görgen Lennarthsson (SD) X   
Tor Billing (SD) X   
Ulrika Berggren (SD) X   
Tommy Mikkelsen (SD) X   
Dan Andersson (SD)* X   
Jonas Lingvärn (SD) X   
Margaretha Lennarthsson (SD) X   
Tommy Larsson (V) X   
Veronika Hertelendy (V) X   
Totalt 36 15 0 

 
Omröstningen utfaller med 36 röster på JA och 15 röster på NEJ till förmån för 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 
 
De moderata, liberala och kristdemokratiska partigrupperna reserverar sig mot beslutet 
till förmån för sina egna yrkanden. 
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Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
VD Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Controller Susanne Andersen 
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§ 72 Beslut om nedskrivningar i årsbokslutet 2021/358 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att göra nedskrivningar 11,1 mnkr i årsbokslutet för projekt (exploateringar, infrastruktur 
samt övriga verksamheter) som inte kan aktiveras som anläggningstillgång enligt RKR. 
 
Sammanfattning 
 
Från och med januari 2019 ska lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) tillämpas av samtliga kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund. 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utarbetat nya rekommendationer som syftar 
till att utveckla god redovisningssed. Den nya lagstiftningen och rekommendationen har 
en tydligare avgränsning gällande vad som får aktiveras som anläggningstillgång.  
    
Karlshamns kommun har inkluderat denna typ av utgifter i tidigare projekt och revisionen 
har lämnat synpunkt på detta. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens samtliga 
pågående investeringar ska granskas och åtgärdas (2020-02-04). Åtgärder är nu 
vidtagna i årsbokslutet för 2021 och därför föreslås att en nedskrivning görs med 11,1 
mnkr för projekten som redovisats i ett informationsärende till arbetsutskottet 2022-02-
01. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021 

 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Controller Susanne Andersen 
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§ 73 Beslut om avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 2014/487 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att göra avsättningar på 27 mnkr i årsbokslutet gällande Hunnemaradeponin. 
 
Sammanfattning 
 
En avsättning för sluttäckning av Hunnemaradeponin föreslås, på grund av miljömässiga 
skäl, men också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. Föreslag till 
avsättning i samband med årsbokslutet uppgår till 27 mnkr i enlighet med den utredning 
som presenterades på KSAU 2021-03-16. 
 
Bakgrund 
 
Hunnemaradeponin är i behov av en sluttäckning på grund av miljömässiga skäl men 
också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. I dialog med 
Miljöförbundet gällande möjligheten att anlägga solcellspark (ej beslutad) på 
Hunnemaradeponin, har det framkommit att det med stor sannolikhet kommer att ställas 
krav på sluttäckning av deponin. Åtgärder som är nödvändiga oavsett hur marken 
kommer att nyttjas.   
    
Att sanera och sluttäcka marken kommer att kräva ett större ekonomiskt utrymme, enligt   
den utredning som presenterades på arbetsutskottets sammanträde 2021-03-16. Med 
hänsyn till det föreslås att avsättningar sker med 27,0 mnkr under 2021, för arbetet med 
sluttäckning. Det primära skyddsobjektet i området är Väggaviken. I samband med en 
sluttäckning kan andra åtgärder bli aktuella, som inte är kända i nuläget, för att begränsa 
spridning av föroreningar till yt- och grundvatten i området, vilka tillkommer utöver  
sluttäckningskostnaderna. Om nya omständigheter uppstår som kräver tillkommande 
åtgärder omprövas nivån på avsättningen årligen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
 Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021 
 
Yrkande 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Miljöstrateg Jesper Bergman 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-23 

Sida 15(73) 

 
 
§ 74 Kommunens årsredovisning 2021 2021/358 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna årsredovisning för 2021.   
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2021 för Karlshamns kommun har upprättats. 
 
Årets ekonomiska resultat uppgår till + 55 mnkr för kommunen och +28 mnkr för  
kommunkoncernen. Resultaten utgår ifrån att kommunstyrelsen beslutar att göra  
avsättningar för Hunnemaradeponin samt aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn  
AB.   
  
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget  
på plus 34 mnkr, vilket fördelar sig med -2 mnkr för nämnderna och +36 mnkr för  
finansförvaltningen.    
  
Trots Coronapandemi har alla nämnder och bolag till stor del uppnått en bra  
måluppfyllelse. Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat med 
en förhållandevis, och i många fall positiv, utveckling mot god måluppfyllelse för 
verksamhetsresultat och kvalitet.   
  
Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk 
hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med 
det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatta utvecklingsinsatser att göra vad gäller 
kommunens långsiktiga ekonomi och finansiella resultat.   
  
Till årsredovisningen finns fyra bilagor:  
•  Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2021  
•  Bilaga Personalekonomisk redovisning 2021  
•  Bilaga Agenda 2030, 2021  
•  Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2021 
 
Beslutsunderlag 
 
Dokument Årsredovisning 2021 
Resultatrapporter nämnder och bolag 2021 
Personalekonomisk redovisning 2021 
Agenda 2030 till ÅR 2021 
KKiK ÅR 2021 
Protokollsutdrag KS § 51/2022 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn 
AB som påverkar bokslut 2021 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
Bildspel aktieägartillskott till följd av nedskrivning i KAFAB 
Protokollsutdrag SV § 12/2021 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Protokollsutdrag SV § 15/2022 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 2021 
Värdering av fastigheterna på Östra Piren 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
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Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021  

 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Magnus Gärdebring (M) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Förvaltningschef Tomas Ringberg  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Verksamhetscontroller Anette Ericson  
Controller Susanne Andersen 
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§ 75 Allmänhetens frågestund 2022 2022/1494 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att notera informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige har kommunmedborgare möjlighet att 
ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter avseende årsredovisningen vid 
sammanträdet då denna behandlas. 
 
Gunilla Svanberg har föranmält följande frågor: 
 
1 Planeringen, uppföljningen, den ekonomiska situationen, ansvaret för pirenbygget/ dvs 
avsaknaden av ansvar (min och många andras uppfattningar) hur tror ni att det påverkar 
tilltron till politik och demokrati i Karlshamn. Är ni nöjda med det resultatet? 
 
2 I besparingstider tenderar man att säga att vi ska satsa os ur 
lågkonjunktur/ekonomiska svårigheter. Vi satsar på ex att bygga ett företagshus. Jag hör 
aldrig talas om att man skulle satsa på ex förskola-skola-omsorg för att möta framtiden. 
För mig är det givetvis omöjligt att förstå varför man sinte skulle kunna locka nya 
medborgare med ex ”vi i Karlshamn satsar på Sveriges bästa förskola, skola, omsorg” 
Besparingar till följd av dålig ekonomi drabbar alltid kärnverksamheterna hårt. 
 
3 Man plockar bort fortbildning, minskar personaltätheten, kosten får mindre budget, 
vaktmästeriet minskar, städet minskar. Tillsammans blir det en hel del. Det innebär i 
praktiken att alla de som arbetar får mer att göra och att det man enligt lag ska utföra blir 
sämre. Har ni koll på hur det drabbar verksamheterna? Hur tänker politiken ur ett 
hållbarhetsperspektiv? 
 
4 Hållbar utveckling i Karlshamns kommun? Var finns den röda tråden? Hur märker man 
den i de beslut som fattas? Hållbar utveckling miljömässigt? Hållbar utveckling 
personalmässigt? Hur förebygger vi att ungdomar hamnar snett? 
 
Per-Ola Mattssons (S) svar: 
 
1 Vi är inte nöjda med den ekonomiska utvecklingen i projektet 
 
2 Inte många kommuner har satsat lika mycket på skola, förskola över tid. Kommunen 
har ett antal nya skolor och förskolor. Det finns saker att göra men vi har inte dåliga 
förskolor 
 
3 Karlshamns kommun har inte dåligt personaltäthet. 
 
4 Hållbarhet, oavsett partifärg, arbetas det mycket med, vid upphandling av kost, 
djurhållning, hur mycket grönt som serveras, uppvärmning av lokaler är koldioxidfritt och 
vi byter ut fordonsflottan.  
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Magnus Gärdebrings (M) svar: 
 
1 Jag är inte nöjd alls. Ansvar måste utkrävas och kommer eftersökas. Tilltron till 
politiken i Karlshamn skadas och allmänheten har mycket frågor. I slutändan kommer 
ansvar utkrävas på valdagen 
 
2 Att satsa på välfärden är en framgångsfaktor bland många andra. Man måste se det 
som en helhet och alltid prioritera kärnuppgifterna. 
 
3 Tyvärr är din analys korrekt, välfärden drabbas när man behöver göra besparingar. 
Därför hänger ordning och reda i ekonomin och att kunna satsa på välfärden tätt ihop. 
 
4 Hållbar utveckling är något vi försöker jobba mycket med. Social och ekonomisk 
hållbarhet står ibland emot varandra. Frågan är intressant och diskussionerna har 
definitivt en plats. 
 
Slutkommentar från Gunilla Svanberg: 
 
Personaltätheten minskar samtidigt som kraven ökar. I skolan ska alla elever klaras av 
oavsett svårigheter. Dokumentationskravet är stort och har förändrat verksamheten. 
Kommunen måste ta det förebyggande arbetet på större allvar. Personalsatsningar är 
absolut nödvändigt, folk måste vilja bli lärare. 
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§ 76 Revisionsberättelse för år 2021 2021/3541 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige.  
 
Revisorerna gör bedömningen att nämnderna i Karlshamns kommun, med undantag för 
kommunstyrelsen, har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig 
med undantag för kommunstyrelsens kontroll av kommunövergripande processer.  
Revisorerna bedömer att kommunen inte uppnått kommunfullmäktiges fastställda mål 
för ekonomisk hushållning.  
 
Revisorerna tillstyrker därmed i revisionsberättelsen att ledamöterna i kommunstyrelsen 
och nämnderna beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2021 godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021-12-31  
Granskningsrapporter för de kommunala bolagen med bilagor 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 77 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2021 2021/3541 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2021 
 
Jäv 
 
Marie Sällström (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Leif Håkansson (S), Annika 
Westerlund (S) Ulla Sandgren (S), Per-Ola Mattsson (S), Jan Bremberg (S), Jan-Åke 
Berg (S), Lena Sandgren (S), Johnny Persson (S), Christel Friskopp (S), Marco 
Gustavsson (C), Mats Dahlbom (C), Claes Jansson (MP), Charlott Lorentzen (MP), 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Ulf Ohlsson (M), 
Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD), Lars-Olof Larsson (KD), Görgen 
Lennarthsson (SD), Tor Billing (SD) och Björn Tenland Nurhadi (SD) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för 
passivitet och brister i uppsikten och ägarstyrningen av bolagen. 
 
Enligt kommunallagen 5 kap 32 § ska fullmäktige hämta in förklaring över anmärkning 
som framställs i revisionsberättelsen från de ansvariga. Kommunfullmäktiges presidium 
beslutade 2022-05-02 att inhämta förklaring från Kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-10 att besvara revisionsrapporten enligt följande:  
 
Revisionsberättelsen innehåller slutsatser och uppgifter som inte alltid återfinns i de 
rapporter och missiv som lämnats till kommunstyrelsen i samband med att de olika 
granskningarna genomförts, vilket leder till en otydlighet om vilka slutsatser som faktiskt 
dragits och vilka synpunkter kommunrevisionen har.  
 
Kommunstyrelsen vill tydliggöra att synpunkter på tidigare kommunstyrelsers agerande 
och beslut eller skeenden före det granskade året, inte kan ligga till grund för en 
bedömning om anmärkning ska lämnas för 2021 års verksamhet eller ej.  
 
Kommunstyrelsen delar revisionens syn att resultatet i kommunkoncernen har gått från 
39 mnkr 2020 till 28 mnkr 2021, vilket i huvudsak beror på sämre resultat i 
bolagskoncernen. I den kommunala verksamheten har resultatet gått från 4 mnkr 2020 
till 55 mnkr för 2021, trots att omfattande avsättningar och nedskrivningar är gjorda. Att 
kommunkoncernens resultat blir lägre beror på beslut från 2016, som inte behandlats 
korrekt. Bristerna i styrning härrör alltså från 2016 och skulle ha hanterats i det årets 
bokslut eller ha rättats 2017.  
 
Kommunstyrelsen kan vidare konstatera att ägarstyrningen av bolagen till stora delar 
åligger Stadsvapnet enligt nuvarande ägardirektiv. Stadsvapnet har stärkt styrningen 
under 2021 med åtgärder avseende investeringar: 
 
• Riskanalys (demokrati, infrastruktur/säkerhet, ekonomi, miljö, arbetsmiljö, 
lagkrav/myndighetskrav)  
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• Prioriteringar  
• Självfinansieringsgrad  
• Pay-off tid (ja/nej)  
• Investeringar av principiell beskaffenhet lyfts fram som separata ärenden 
och redogöra för lönsamhetskalkyler, marknadsanalys och benchmark. Se ärendet om 
framtida vattenförsörjning och Hällaryd 1:139.  
 
 
Inför 2022 har Karlshamnsfastigheter AB dessutom ålagts en särskild instruktion för 
uppföljning där projektet Emigranten 1, bolagets likviditet och bolagets resultat 
återrapporteras månatligen till Stadsvapnet. Kommunfullmäktige har även beslutat i 
enlighet med förslaget om amorteringskrav för samtliga bolag och kommunal 
verksamhet.  
 
Kommunrevisionen beskriver också att kommunstyrelsen brister i att redovisa 
kommunkoncernens samlade ekonomiska utmaningar. I följande dokument från 2021 
framgår den efterfrågade informationen:  
 
• Mål och budget 2022  
• Delårsbokslut per augusti 2021  
• Årsbokslut 2021  
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att beslutsunderlagen under 2021 innehållit en 
femårsplan gällande investeringar för såväl kommunala investeringar som investeringar 
i bolagen. Underlagen ligger till grund för fastställandet av borgensramarna, vilka 
fastställs årligen, men grundar sig på femårsplanerna. I ärendet 2021/3000 återges den 
här informationen, tillsammans med information om att hänsyn är tagen till att 
Emigranten 1 slutkostnad sannolikt kommer att överstiga budget.  
 
Vidare efterlyser kommunrevisionen tydlighet och färre omskrivningar i bedömningen 
om god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens bedömning grundar sig på att 
Kommunfullmäktige har fastställt följande definition av god hushållning:  
 
”God ekonomisk hushållning definieras av tydliga hållbara mål, som leder till tidiga 
insatser och ansvarsfulla utvärderade prioriteringar, med en låg resursåtgång och hög 
kvalitet.”  
 
Utifrån den här definitionen och med hänsyn till att utvärderingen omfattar mål som 
avser målsättningar för verksamhet och ekonomi som ska uppnås för perioden 2019-
2022, görs bedömningen att kommunen uppnått en god ekonomisk hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll KS 2022-05-10 Kommunstyrelsens förklaring 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
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§ 78 Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden för år 2021 2021/3541 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i byggnadsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Jan Bremberg (S), Lars Hasselgren (M), Stefan Sörensson (L), Görgen Lennarthsson 
(SD), Ulrika Berggren (SD) och Kerstin Linde (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i byggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Revisorerna 
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§ 79 Ansvarsfrihet för kulturnämnden för år 2021 2021/3541 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i kulturnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Kenneth Hake (S), Lena Sandgren (S), Lena Hägglad (C), Claes Jansson (MP), Ulla 
Olofsson (M), Mona Wettergren (SD), Ulrika Berggren (SD) och Britt Kilsäter (M) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-23 

Sida 24(73) 

 
 
§ 80 Ansvarsfrihet för teknik - och fritidsnämnden för år 2021 2021/3541 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att teknik- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i teknik- och 
fritidsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Katrin Johansson (S), Ulf Gustavsson (S), Mats Dahlbom (C), Charlott Lorentzen (MP), 
Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Görgen Lennarthsson (SD), Tor Billing (SD) 
och Britt Kilsäter (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden  
Revisorerna 
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§ 81 Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden för år 2021 2021/3541 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i utbildningsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Jan-Åke Berg (S), Magnus Sandgren (M), Anna Arlid (M), Britt Jämstorp (KD), Mona 
Wettergren (SD), Margaretha Lennarthsson (SD) och Andreas Green (M) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Revisorerna 
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§ 82 Ansvarsfrihet för valnämnden för år 2021 2021/3541 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i valnämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2021. 
 
Jäv 
 
Ola Persson (C), Stefan Sörensson (L) och Margaretha Lennarthsson (SD) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i valnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden  
Revisorerna 
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§ 83 Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden för år 2021 2021/3541 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i överförmyndarnämnden 
beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Ulla Sandgren (S) och Lena Häggblad (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden  
Revisorerna 
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§ 84 Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden för år 2021 2021/3541 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i omsorgsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Leif Håkansson (S), Monika Nobach (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Magnus Arvidsson 
(M), Ulla Olofsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Lars-Olof Larsson (KD) och Tommy 
Mikkelsen (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna 
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§ 85 Ansvarsfrihet för nämnden för arbete och välfärd för år 2021 2021/3541 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda i nämnden för 
arbete och välfärd beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Ulla Sandgren (S), Lars Hasselgren (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Margaretha 
Lennarthsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i nämnden för arbete och välfärd beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Revisorerna 
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§ 86 Ansvarsfrihet för krisledningsnämnden för år 2021 2021/3541 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att krisledningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i krisledningsnämnden 
beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Marie Sällström (S), Per-Ola Mattsson (S), Annika Westerlund (S), Marco Gustavsson 
(C), Mats Dahlbom (C), Claes Jansson (MP), Charlott Lorentzen (MP), Magnus 
Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD) och 
Tommy Mikkelsen (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i krisledningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Krisledningsnämnden 
Revisorerna 
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§ 87 Ansvarsfrihet för direktionen Samordningsförbundet i Blekinge län år 2021 

2021/2551 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisning 2021, granskningsrapporten 2021 och revisionsberättelsen 2021 för 
Samordningsförbundet i Blekinge län läggs till handlingarna 
 
att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet i Blekinge län och de enskilda 
förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Ulla Sandgren (S), Chistel Friskopp (S) och Lars-Olof Larsson (KD) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggningen av ärendet. 
  
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021 för Samordningsförbundet i Blekinge 
har inkommit till kommunfullmäktige 2022-05-11. Sammanfattningsvis kan det 
konstateras det finns en samstämmighet mellan förbundet och revisorerna om 
ändamålsenlighet och ekonomiskt tillfredställande, där resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella målen och att verksamhetsmålen endast delvis är 
uppnådda. 
 
Revisorerna har i enlighet med lagen om finansiell samordning, kommunallagen och god 
revisionssed för kommunal verksamhet granskat om verksamheten i 
Samordningsförbundet i Blekinge skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synvinkel tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig.  
 
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Blekinge år 2021  
Granskningsrapport år 2021 
Revisionsberättelse år 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge län  
Samordningsförbundet medlemskommuner  
Region Blekinge  
Försäkringskassan  
Arbetsförmedlingen 
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§ 88 Ansvarsfrihet för direktionen Miljöförbundet Blekinge Väst år 2021 2021/2551 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisning 2021, granskningsrapporten 2021och revisionsberättelsen 2021 för 
Miljöförbundet Blekinge Väst läggs till handlingarna 
 
att bevilja direktionen i Miljöförbundet Blekinge Väst och de enskilda förtroendevalda i 
direktionen ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Gertrud Ivarsson (C), Charlott Lorentzen (MP) och Magnus Gärdebring (M) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för Miljöförbundet Blekinge 
AB avseende år 2021 har inkommit till kommunfullmäktige 2021-04-13. Tidigare under 
året har även delårsrapport inkommit och löpande dialogmöten hållits.  
Sammanfattningsvis kan det konstateras det finns en samstämmighet mellan förbundet, 
yrkesrevisionen och förtroendevalda revisorer om ändamålsenlighet och ekonomiskt 
tillfredställande, där resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 
 
Granskningen har genomförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed för 
kommunal verksamhet och förbundsordningen. Revisorerna bedömer sammantaget att 
direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse för år 2021 för Miljöförbundet Blekinge Väst 
Granskning av årsredovisningen 2021 
 
Beslutet skickas till 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Revisorerna Miljöförbundet Blekinge Väst 
Övriga förbundsmedlemmar 
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§ 89 Ansvarsfrihet för direktionen vid Kommunsamverkan Cura individutveckling 

år 2021 2021/2551 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisningen 2021 och revisionsberättelserna 2021 för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling läggs till handlingarna 
  
att bevilja Kommunsamverkan Cura Individutvecklings direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2021 
 
Jäv 
 
Ulla Sandgren (S), Jan-Åke Berg (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) och Lars-Olof Larsson 
(KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021 för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling har inkommit till kommunfullmäktige 2021-05-04. Tidigare under året 
har även delårsrapport inkommit och löpande dialogmöten hållits. Sammanfattningsvis 
kan det konstateras det finns en samstämmighet mellan förbundet, yrkesrevisionen och 
förtroendevalda revisorer, där verksamheten bedöms ha bedrivits ändamålsenligt, att 
räkenskaperna är ger en rättvisande bild av resultatet och att årsbokslutet i allt väsentligt 
är upprättat i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Förbundets 
verksamhetsmässiga och ekonomiska mål har inte kunnat uppnås, vilket noterats och 
behöver hanteras inom förbundet.    
 
Revisorerna har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat kommunsamverkan 
Cura Individutvecklings verksamhet 2020 och årsredovisningen per 2020-12-31. 
Granskningen har syftat till att bedöma om de finansiella målen uppnåtts och om 
verksamheten bedrivits inom de mål som direktionen ställt upp. Revisorerna tillstyrker 
att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning 
godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling år 2021 
Revisionsberättelse  
Beslut om godkännande av årsredovisning för Cura Individutveckling år 2021 
 
Beslutet skickas till 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
Övriga förbundsmedlemmar 
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§ 90 Ansvarsfrihet för direktionen vid Räddningstjänsten Västra Blekinge år 2021 

2021/2551 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att årsredovisningen 2021 och revisionsberättelsen 2021 för Räddningstjänsten Västra 
Blekinge läggs till handlingarna 
 
att bevilja Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Katrin Johansson (S), Kenneth Hake (S), Ola Persson (C), Magnus Arvidsson (M) och 
Stefan Sörensson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för Räddningstjänsten 
Västra Blekinge avseende år 2021 har inkommit till kommunfullmäktige 2021-05-04. 
Tidigare under året har även delårsrapport inkommit och löpande dialogmöten hållits.  
Sammanfattningsvis kan det konstateras det finns en samstämmighet mellan förbundet, 
yrkesrevisionen och förtroendevalda revisorer, där verksamheten bedöms ha bedrivits 
ändamålsenligt och med god ekonomisk hushållning.  
 
Revisorerna granskar verksamheten, intern kontroll och räkenskaper samt prövar om 
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglemente. Utifrån 
granskningen tillstyrker revisorerna att förbundets årsredovisning godkänns och att 
kommunfullmäktige beviljar förbundets direktion samt de enskilda ledamöterna i den 
samma ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Räddningstjänsten Västra Blekinge år 2021  
Granskningsrapport år 2021 
Revisionsberättelse år 2021  
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion 
 
Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Övriga förbundsmedlemmar 
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§ 91 Nämndinitiativ från samtliga partier gällande försäljning av Östra Piren 

2022/1201 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, med hjälp av erfarna specialister inom området 
kommersiella fastigheter, ta fram ett prospekt gällande försäljning av Östra Piren. 
Därefter får presumtiva intressenter visa sitt intresse för fastigheterna. 
 
att kommunstyrelsen får fatta beslut om att hantera tomter och fastigheter på Östra 
Piren, genom till exempel fastighetsreglering 
 
att avyttring av tomt och fastighetsbestånd beslutas av kommunfullmäktige 
 
Jäv 
 
Jan-Åke Berg (S), Ulf Gustavsson (S), Tommy Larsson (V) och Magnus Sandgren (M) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Samtliga partier har genom Per-Ola Mattsson (S) inkommit med nämndinitiativ gällande 
försäljning av Östra Piren.  
 
I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ett prospekt tas fram av erfarna specialister inom området kommersiella fastigheter. 
Därefter får presumtiva intressenter visa sitt intresse för fastigheterna. 
 
att kommunstyrelsen får fatta beslut om att hantera tomter och fastigheter på Östra 
Piren, genom tillexempel fastighetsreglering och avyttring av tomt och 
fastighetsbestånd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende Östra Piren 

 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar: 
 

• att kommunstyrelsens första attsats kvarstår 
• att i kommunstyrelsens andra attsats sätts punkt efter ”fastighetsreglering”  
• att avyttring av tomt och fastighetsbestånd beslutas av kommunfullmäktige 

 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med desamma. 
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 92 Behov av investeringar 2022 2021/2503 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utöka investeringsbudgeten med 9,1 mnkr 2022 
 
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna för 2021 och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22, § 52, att återremittera ärendet rörande behov 
av investeringar 2022 till ekonomichefen för komplettering. Ärendet har nu kompletterats 
med underlag rörande behov och förslag till investeringar för 2022 från överskottet 2021.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har behov av investeringar på 9,1 mnkr och föreslår 
därför en utökning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2022. Behoven avser  
akuta åtgärder, insatser för att få en kostnadseffektiv helhetslösning på redan beslutad 
investering samt åtgärder som leder till sänkta driftskostnader och mindre 
miljöpåverkan. 
 
Finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna 2021 och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 273 mnkr 2021, vilket 
är 31 mnkr lägre än den budgeterade nivån på 304 mnkr. Detta beror främst på 
tidsförskjutningar i pågående projekt som uppgår till 21,2 mnkr. Behov av investeringar 
uppgår till 9,1 mnkr 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Behov av investeringar 2022, reviderad 
Protokollsutdrag KS § 52/2022 Behov av investeringar 2022 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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§ 93 Utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB avseende fastigheten 

Hällaryd 1:139 2021/2845 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja borgen för investeringen avseende fastigheten Hällaryd 1:139 om 21 000 000 
kr, vilket innebär att Karlshamnsbostäder AB får en borgensram på 1 258 836 000 kr för 
2022. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har inkommit med svar på remiss i ärendet om utökad 
borgensram för Karlshamnsbostäder AB avseende fastigheten Hällaryd 1:139. 
Stadsvapnet rekommenderar kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige 
att bevilja en utökad borgensram om 21 000 000 kr. Stadsvapnet har inhämtat 
information från Karlshamnsbostäder AB gällande ekonomiska konsekvenser med att 
genomföra investeringen och bevilja borgen för Hällaryd 1:139. Bolaget har även 
inkommit med ekonomiska konsekvenser gällande en försäljning av fastigheten.   
  
Utifrån de underlag som inkommit påvisar Karlshamnsbostäder AB att investeringen är  
lönsam, att investeringen är pågående och att investeringen leder till att målet om att 
tillhandahålla bostäder på landsbygden kan uppfyllas. Vidare kan det konstateras att det 
ekonomiska låneutrymmet är ansträngt för kommunkoncernen men att bevilja borgen 
med 21 000 000 kr har ringa påverkan för kommande investeringar och möjligheten att 
bevilja borgen för framtida investeringar. Kommunstyrelsen föreslås rekommendera att 
kommunfullmäktige beviljar borgen för investeringen i Hällaryd 1:139 på 21 000 000 kr. 
Karlshamnsbostäder AB:s borgensram blir då 1 258 836 000 kr för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 25 2022 Svar på remiss om utökad borgensram för 
Karlshamnsbostäder AB gällande investering i Hällaryd 1 139 
Svar från Karlshamnsbostäder AB till Stadsvapnet 2022-03-24 
Bilaga 1 Kalkyl ombyggnad Hällaryds kommunalhus 
Bilaga 2 Analys värde ombyggnad Kommunalhus Hällaryd 
Protokollsutdrag KS § 12/2022 Utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB 
avseende fastigheten Hällaryd 1:139 
Protokollsutdrag KF § 187/2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om 
kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
Protokollsutdrag SV § 68 2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om 
kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 139 
Skrivelse från Karlshamnsbostäder AB till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 

 
Yrkande 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag 
 
Marco Gustavsson (C), Per-Ola Mattsson (S) och Ola Persson (C) yrkar bifall på 
kommunstyrelsens förslag 
 
Britt Jämstorp (KD) yrkar att ärendet återremitteras 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Britt Jämstorps (KD) förslag under proposition och finner att ärendet 
ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag, bifall mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservationer 
 
De moderata, liberala och kristdemokratiska partigrupperna reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna yrkanden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 94 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 2022/190 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 265 650 kronor till 
Sverigedemokraterna i Karlshamn. 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Vänsterpartiet i 
Karlshamn.  
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 169 050 kronor till Centerpartiet i 
Karlshamn.  
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Liberalerna 
Karlshamn.  
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 314 250 kronor till Moderaterna i 
Karlshamn. 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Miljöpartiet de gröna i 
Karlshamn.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 87, fastställt och 2018-03-19, § 37, reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. I 2 § i de lokala 
reglerna för kommunalt partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av prisbasbeloppet och 
mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet. 
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2022: 
 
Grundstöd:    Mandatbundet stöd: 
100 % av basbeloppet 48 300 kronor  50 % av basbeloppet 24 150 kronor 
 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget 
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj. 
 
Sverigedemokraterna i Karlshamn har 2022-01-19 inkommit med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 9 
x 24 150 = 265 650) ska 265 650 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Vänsterpartiet i Karlshamn har 2022-03-04 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 x 24 
150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
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Centerpartiet i Karlshamn har 2022-03-16 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 5 x 24 
150 = 169 050) ska 169 050 kronor därmed utbetalas till partiet.  
 
Liberalerna Karlshamn har 2022-03-18 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 x 24 
150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Moderaterna i Karlshamn har 2022-03-30 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 11 x 
24 150 = 314 250) ska 314 250 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Miljöpartiet de gröna i Karlshamn har 2022-04-04 inkommit med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 
x 24 150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07 
Reviderad redovisning av kommunalt partistöd 2022 - Sverigedemokraterna i 
Karlshamn 
Granskningsintyg Sverigedemokraterna 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Västerpartiet Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Centerpartiet i Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 – Liberalerna Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Moderaterna i Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Miljöpartiet 
Granskningsintyg Miljöpartiet 
Regler för kommunalt partistöd 

 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg  
Controller Susanne Andersen 
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§ 95 Taxor för rengöring och brandskyddskontroll 2022/906 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta taxa för rengöring (sotning) 2022. 
 
att anta taxa för brandskyddskontroll 2022. 
 
att taxorna gäller från och med lagakraftvunnet beslut. 
 
att taxorna årligen räknas upp med SKRs sotningsindex i samband med att detta 
publiceras. 
 
att nytt beslut om taxor för rengöring och brandskyddskontroll ska underställas 
kommunfullmäktige senast inför taxeförändringen för år 2027. 
 
Sammanfattning 
 
Förslaget till taxor för år 2022 har räknats upp med relevant sotningsindex från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), +2,38 %. Av omräkningen följer att 
Karlshamns kommuns taxa för rengöring (sotning) föreslås justeras till 664,80 kr/timme 
och taxan för brandskyddskontroll till 746,40 kr/timme. 
 
Bakgrund 
 
Enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, 
imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får 
föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll.  
 
I samband med att beredningsansvaret för taxor överfördes från Räddningstjänsten 
Västra Blekinge till Karlshamns kommun, beslutade kommunfullmäktige 2021-11-08 att 
taxan för rengöring och brandskyddskontroll inom Karlshamns kommun skulle lämnas 
oförändrad perioden augusti till december 2021. Bakgrunden till detta var att taxan 
förändrades i februari samma år och effekterna av en ny taxa byggd på SKRs index 
skulle få besvärliga konsekvenser. 
 
I SKRs Cirkulär 22:09 ”Sotningsindex 2022” rekommenderas att, när taxan räknas om i 
år, bör hänsyn tas till när sotningsindex infördes för förra året och när det införs i år.  Vid 
senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för tolv månader ska 
kunna erhållas under färre månader.  
Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index 
infördes för 2021 och när det införs för 2022. 
 
I föreliggande förslag till beslut används det mest tillämpbara indexet där 
utgångspunkten är att nuvarande taxa skulle ha införts i april 2021 och den nya taxan 
ska införas i juni 2022 (index + 2,38 %). 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till taxa för rengöring (sotning) med ändringar markerade 
Förslag till taxa för brandskyddskontroller med ändringar markerade 
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Förslag till taxa för rengöring (sotning) 
Förslag till taxa för brandskyddskontroller 
Antagen taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2021 KF 2021-02-15 
SKRs cirkulär 22:09 Sotningsindex 2022 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Asa Nygren 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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§ 96 Gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt överförmyndarkansli för 

kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 2019/1162 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun upphör den 31 december 2022. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamns, Karlskronas och 
Ronnebys kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 
värdkommun. 
 
att den gemsamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
ska benämnas Blekinge överförmyndarnämnd. 
 
att anta avtalet om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd, Blekinge 
överförmyndarnämnd, och förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten för 
Karlshamns, Karlskronas och Ronnebys kommuner. 
 
att anta reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd. 
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun ska avhända sig de allmänna 
handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till den gemensamma 
överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 
överförmyndarnämnd. 
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 
Blekinge överförmyndarnämnd, är arkivansvarig för arkivhandlingar som framställs från 
och med den 1 januari 2023 och att värdkommunens arkivreglemente ska följas.  
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 
Blekinge överförmyndarnämnd, är personuppgiftsansvarig för de register och annan 
behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
att besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, gäller under förutsättning av 
motsvarande beslut fattas i samtliga tre kommuner. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan den 1 januari 2021 samverkar kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
om gemensamt kansli för överförmyndarverksamhet med Ronneby som värdkommun. 
 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2020-09-28, § 104 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun. 
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Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 2021-2022. 
  
Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i Karlshamn och 
Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby och det gemensamma 
överförmyndarkansliet med geografisk placering i Ronneby, Metallgatan 1, öppnade den 
1 februari 2021. 
 
Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre 
förutsättningar att bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de samverkande 
kommunerna. Samverkan i en gemensam organisation ska resultera i minskad 
sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad 
kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och större förmåga att klara 
volymökningar och andra förändringar inom ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering 
genomföras av de processer som är lämpliga inom verksamhetsområdet. 
 
Sedan samverkan inleddes har arbete succesivt genomförts för att sammanfoga de tre 
verksamheterna till en och det arbetet planerar att fortsätta framöver.  
 
Under hösten 2021 bildades en arbetsgrupp med tjänstepersoner från de tre 
samverkanskommunerna för framtagande av nytt avtal för att reglera den fortsatta 
samverkan och reglemente för den nya gemensamma nämnden att gälla från och med 
den 1 januari 2023. Vidare har dialog förts med kommunstyrelsernas presidier och 
information om processen förmedlats till överförmyndarnämnderna.  
 
Det föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att gälla från och med 1 
januari 2023 bl.a. avseende, dels förvaltningsorganisation, dels politisk organisation. 
Avtalet reglerar bland annat syfte, uppgifter, verksamhetsstyrning och budgetsamråd, 
ekonomi, insyn, uppföljning, arkiv och avtalstid.  
 
Uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnd i respektive samverkanskommun 
överförs genom avtalet till den för samverkanskommunerna gemensamma nämnden, 
Blekinge överförmyndarnämnd.  
 
Blekinge överförmyndarnämnd ska ingå i värdkommunens, Ronneby, politiska 
organisation.  
 
Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige i Karlshamn 
och Ronneby väljer vardera två ledamöter och två ersättare. Kommunfullmäktige i 
Karlskrona väljer tre ledamöter och tre ersättare. Av de sju ledamöterna ska utses en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande ska 
utses bland värdkommunens ledamöter och ska väljas i Ronneby. Förste vice 
ordförande ska utses bland Karlskronas ledamöter och andre vice ordförande ska utses 
bland Karlshamns ledamöter vartefter dessa båda ska väljas i Ronneby. 
Tjänstgöringsordning för ersättare bestäms i avtalet och reglementet. 
 
Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder ikraft.  
 
Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor.  
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Ronneby kommun är även fortsättningsvis värdkommun och överförmyndarkansliet 
utgör en enhet i kommunens förvaltningsorganisation där medarbetarna har sin 
anställning. Det gemensamma överförmyndarkansliet har sin geografiska placering i 
Ronneby centralort, Metallgatan 1.  
 
Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband med 
värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  
 
Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. De 
samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om överenskommelse om 
den gemensamma nämndens kommande års verksamhet och drift- och 
investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag inför beslut i respektive kommuns 
kommunfullmäktige.  
 
Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för personal, lokaler 
och administrativa kostnader delas av de tre samverkande kommunerna. 
Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas ärendemängder.  
 
Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel 
av det totala antalet ärende året innan.  
 
Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den gemensamma 
nämnden, Administrering av ställföreträdare hanteras av det gemensamma kansliet och 
utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs av värdkommunen. Ersättning till 
ställföreträdare ska kostnadsföras på respektive huvudmans hemkommun.  
 
Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare budgeteras, 
beslutas och betalas av den kommun som utsett ledamoten/ersättaren. Arvode och 
övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på 
hemkommunen.  
 
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i den gemensamma nämndens 
verksamhet och i ärenden som är hänförliga till den egna kommunen utifrån de lagar 
som styr verksamheten. Det gemensamma överförmyndarkansliet ska till respektive 
samverkanskommun redovisa hur verksamheten utvecklas samt verksamhetens 
ekonomi utifrån värdkommunens rutiner.  
 
Kommunstyrelsernas ordförande i de tre samverkanskommunerna har rätt att närvara 
vid den gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde i de delar som inte 
behandlar individärende. 
 
Värdkommunen ansvarar för att den gemensamma nämndens arkiv vårdas i enlighet 
med reglerna i arkivlagen. Vidare ansvarar värdkommunen för den gallring som följer av 
nämndens informationshanteringsplan. Skötsel av nämndens arkiv sker i enlighet med 
värdkommunens arkivreglemente. Innan bildande av gemensam nämnd ska alla de 
samverkande kommunerna ha genomfört gallring för slutarkivering enligt respektive 
kommuns arkivreglemente.  
 
Avtalstiden löper på obestämd tid om fyraårsperioder med start den 1 januari 2023. Ny 
fyraårsperiod påbörjas automatiskt om avtalet inte sagts upp senast 18 månader före 
utgången av det kalenderår som det är ordinarie val till kommun. Avtalet är giltigt under 
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förutsättning att kommunfullmäktige i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby godkänt 
avtalet genom beslut som vunnit laga kraft.  
 
Vid upphörande av den gemensamma nämnden återgår ansvaret för verksamheten till 
respektive kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-29 
Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby 
Reglemente för Blekinge överförmyndarnämnd 
Protokollsutdrag KF § 104/2020 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i 
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Överförmyndarnämnden  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
HR-chef Marie Björnsson 
Lönechef Annika Risberg 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Ekonom Ann-Louise Philip 
Administrativ chef Christina Svensson 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Enhetschef för servicecenter Lena Axelsson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson 
Författningssamlingen 
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§ 97 Budget för överförmyndarverksamheten år 2023 2022/1063 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att preliminär budget för överförmyndarverksamheten för år 2023 är 2 938 000 kr för 
Karlshamns kommun, exklusive kostnad för ersättning till förtroendevalda i den 
gemensamma nämnden.   
 
att budgeten för överförmyndarverksamheten förs över till kommunstyrelsens 
budgetram från och med 2023.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2020-09-28, § 104 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun. 
 
Det är Ronneby kommun, värdkommunen, som upprättar budgeten för den 
gemensamma nämnden i samråd med de övriga samverkande kommunerna. 
Utgångspunkterna för hur överförmyndarverksamheten ska finansieras framgår av 
avtalet om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby.  
 
Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för personal, lokaler 
och administrativa kostnader delas av de tre samverkande kommunerna. 
Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas ärendemängder.  
 
Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel 
av det totala antalet ärende året innan.  
 
Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den gemensamma 
nämnden, Administrering av ställföreträdare hanteras av det gemensamma kansliet och 
utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs av värdkommunen. Ersättning till 
ställföreträdare ska kostnadsföras på respektive huvudmans hemkommun.  
 
Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare budgeteras, 
beslutas och betalas av den kommun som utsett ledamoten/ersättaren. Arvode och 
övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på 
hemkommunen.  
 
Vid uträkningen av kostnaderna för överförmyndarverksamheten för de samverkande 
kommunerna år 2023 har utgångspunkten varit budgetförutsättningarna i respektive 
kommun för år 2020 och därefter har en harmonisering av verksamheten 
kostnadsmässigt eftersträvats. Kostnaden för gemensamt överförmyndarkansli har 
preliminärt beräknats uppgå till 7 035 962 kr.  
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År 2021 hade Karlshamns kommun 532 ärenden, vilket motsvarar 26,7 procent av den 
totala mängden ärenden inom överförmyndarverksamheten för Karlshamns, Karlskronas 
och Ronnebys kommuner. Det innebär att den preliminära kostnaden för Karlshamns 
kommuns del för överförmyndarkansliet preliminärt beräknas uppgå till 1 878 602 kr.  
 
Därutöver tillkommer overheadkostnader på totalt 100 000 kr för bl.a. nämndsekretariat 
och ekonomi- och löneadministration, vilket delas lika på de tre samverkande 
kommunerna. Kostnaden för Karlshamns kommuns del blir 33 333 kr. Den 
sammanlagda kostnaden för överförmyndarkansli och overheadkostnader blir för 
Karlshamns kommuns del 1 911 935 kr.  
 
Kostnaden för ställföreträdare beräknas uppgå till 1 026 000 kr, vilket motsvarar den 
posten i internbudgeten för överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun år 2021.  
 
Preliminär budgetram för överförmyndarverksamheten för år 2023 är därmed 2 938 000 
kr för Karlshamns kommun, exklusive kostnad för ersättning till förtroendevalda i den 
gemensamma nämnden.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30 
Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby 
Protokollsutdrag KF § 104/2020 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i 
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 
Kostnader Ställföreträdare överförmyndarnämnden 2015-2021 
Sammanställning budget och drift överförmyndarnämnden 2015-2021 
Verksamhetsplan och internbudget för överförmyndarnämnden 2022 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Ekonom Ann-Louise Philip 
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§ 98 Bidrag till studieförbunden 2022 2022/752 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa kulturnämndens beslut att inte låta 2021 års verksamhetsvolymer ligga till 
grund för fördelning av kommunalt verksamhetsbidrag år 2022 till studieförbunden utan 
istället återanvända 2019 års statistik. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2008-08-21, § 56, att fastställa normer för bidrag till 
studieförbunden i Karlshamns kommun. I beslutet anges syftet med bidrag till 
studieförbunden, vilka formella krav som gäller för att erhålla bidrag samt bidragsformer 
(grundbidrag och verksamhetsbidrag). 
 
Studieförbunden har påverkats av coronapandemin och har därmed haft begränsade 
förutsättningar att bedriva verksamhet under åren 2020 och 2021. Folkbildningsrådet 
har tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund 
för fördelning av stadsbidrag till studieförbund under kommande år. 
 
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker normalt genom fysiska möten mellan 
människor. Under den pågående pandemin kan fysiska träffar endast genomföras efter 
en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och 
myndighetens råd och anvisningar. Digitala träffar kan vara svårt att genomföra för 
studieförbunden. 
 
Studieförbunden som så många andra sektorer ser ett betydande tapp i inkomster av 
deltagaravgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i 
övrigt finns kvar. Lokala föreningar som samverkar med studieförbund kring 
verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska problem. 
För studieförbunden är detta beslut av avgörande betydelse. Framför allt vill 
studieförbunden vara en stark aktör när både individer och samhället ska återhämta sig 
efter pandemin. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och förslaget till beslut bedöms inte påverka 
barns rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 5/2022 Bidrag till studieförbunden 2022 
Bidragsregler för studieförbunden 
Fördelning studieförbunden 2022 

 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 99 Visit Blekinge AB - finansiering och ägardirektiv 2022-2023 2020/2725 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ombud utsedda av kommunfullmäktige i beslut § 197/2018, utgörande ombud för 
Karlshamns kommun, föreslår tidigare nominerade ledamöter, ordinarie och suppleant 
till styrelsen för omval. Stämmoombudet föreslår styrelseledamöter och suppleant på 
bolagsstämman enligt bifogat aktieägaravtal,   
 
att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB att på bolagsstämman besluta om 
ägardirektiv för åren 2022 – 2023, enligt bilaga 1, samt 
 
att princip för finansiering av grunduppdrag fortsatt utgår från ägarandel enligt 
aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med oförändrad 
grundbudget 7 650 tkr (budget 2021), vilket fördelas mellan Region Blekinge och 
kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region Blekinge, 50 % Blekinges kommuner. 
Karlshamns kommuns del är 765 tkr (driftbidrag).  
 
Sammanfattning 
 
Visit Blekinge AB övertogs 1/1 2021 genom beslut i regionfullmäktige och Blekinges 
kommuner till ett gemensamt ägt bolag mellan Region Blekinge och Blekinges 
kommuner från ideella föreningen Visit Blekinge. Regionfullmäktige fattade även beslut 
om aktieägaravtal mellan parterna samt bolagsordning, ägardirektiv och finansiering. 
Inför kommande verksamhetsår ska budget och ägardirektiv löpande ses över och 
läggas fram på årsstämma/bolagsstämma. Regionchefsgruppen och Regionala 
samverkansrådet tillsammans med parternas ägarombud har följt upp året som gått och 
diskuterat den fortsatta inriktningen för bolaget i enlighet med beslutat aktieägaravtal. 
 
Bakgrund  
 
Uppdraget för Visit Blekinge AB har sedan 2021 breddats. Visit Blekinge AB är fortsatt 
ett marknadsföringsbolag och tillsammans med målgruppen fler besökare till Blekinge 
ska marknadsföring även riktas för fler talanger (kompetens) och inflyttande till Blekinge. 
 
I rapportering och uppföljning från styrelse och VD tillsammans med parter från ägarna 
har framkommit behov av översyn och utveckling av ägardirektiven. Parterna har bland 
lyft behov av översyn av strategi för besöksnäring (beslutades 2013). Det finns även 
behov av att förtydliga uppdrag kopplat till nya målgrupper. 
 
Aktieägaravtalet 11.1 – 11.2 reglerar finansiering av Visit Blekinge AB. Styrelsen har inte 
inkommit med något förslag till förändring av finansiering. 
För 2023 föreslås oförändrad budget. Mot bakgrund av tidigare beslut i ärendet finns 
budgetmedel motsvarande 765 tkr i kommunstyrelsen ram.  
 
Förslag till förnyade ägardirektiv har samordnats genom regionchefsgruppen och 
regionala samverkansrådet tillsammans med ägarombuden för Visit Blekinge AB 2022-
02-17 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till ägardirektiv för Visit Blekinge AB 2022-2023 
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Beslutet skickas till 
 
Visit Blekinge AB 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 100 Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 

2022/794 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att meddela stämmoombud Marie Sällström, med förste ersättare Gertrud Ivarsson och 
andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, att nedan angiven instruktion ska gälla för 
fortsatt bolagstämma den 30 maj 2022.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige återremitterade 2022-04-04, § 51, ärendet om instruktion till ombud 
vid årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB på grund av att kommunfullmäktige ville 
invänta kommunfullmäktiges beslut avseende bokslut.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB kallade till årsstämma den 8 april 2022. Stämman 
beslutade att behandla ärendena som omfattas av instruktionen nedan på en fortsatt 
bolagsstämma den 30 maj 2022 kl. 13.00.   
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-11-19, § 197, om att utse Marie Sällström, med 
förste ersättare Gertrud Ivarsson och andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, till ombud 
vid bolagstämmor i Karlshamns kommuns helägda bolag för tiden efter ordinarie 
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion.  
 
- Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren revisionsberättelse, 
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
- Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
- Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda 
arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08 
Protokollsutdrag KF § 51/2022 Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
Protokollsutdrag KS § 76/2022 Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
Underskriven årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021 
Granskningsrapport för år 2021 
Protokollsutdrag SV § 17/2022 Kallelse till årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Protokollsutdrag SV § 16/2022 Årsredovisning och koncernredovisning för Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
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Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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§ 101 Riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 2021/3134 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 100/2015 om taxa och riktlinjer för Rådhusets 
sammanträdesrum 
 
att fastställa taxa för Rådhusets sammanträdesrum 
 
att fastställa riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 
 
att kommunstyrelsen ges i uppdrag i att enlighet med gällande riktlinjer för styrdokument 
löpande revidera riktlinjerna 
 
att taxa och riktlinjer tillämpas direkt efter att beslutet justerats.  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen föreslog 2021-11-09 att revidera kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer 
som tillåter uthyrning av Rådhusets sammanträdesrum samt den tillhörande taxan för 
uthyrning. Anledningen var att den tekniska utrustningen i salarna förändrats och blivit 
mer avancerad sedan beslutet tog 2015. Samtidigt har driften och funktionaliteten blivit 
avgörande för de kommunala verksamheterna som nyttjar lokalerna. Det bedömdes 
därför inte längre som lämpligt att hyra ut lokalerna till externa aktörer, utan de bör 
endast användas för kommunala angelägenheter, där av kommunen anställd personal 
närvarar. 
 
Nuvarande riktlinjer bedöms också brister säkerhetsmässigt som åtgärdas genom att 
begränsa tillgången. Det gäller exempelvis risker i såväl brandskydd och 
utrymningsrutiner som risker kopplat till kommunens IT-miljö. 
 
Förslaget följer också principen om att kommunen inte ska konkurrera med de lokala 
näringsidkare som tillhandahåller konferenslokaler i kommunen. 
 
En ordning för företräde i salarna bör kvarstå och de politiska sammanträdena ska 
prioriteras först vid salsbokning. Ett förtydligande bör göras i riktlinjerna om att möten 
mellan kommunala verksamheter och externa ska vara tillåtet i Rådhusets lokaler och 
att ansvarig bokare ska närvara under sammankomsterna. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 392/2021 att återremittera ärendet till 
kommundirektören för komplettering med en skrivning som gör det möjligt för politiska 
partier att kunna hålla sina gruppmöten inför nämnder, styrelser och fullmäktige i 
Rådhuset. Riktlinjerna bör även förtydligas vad gäller vilka som får boka Rådhusets 
lokaler. 
 
Förvaltningen har justerat förslaget för att möjliggöra för politiska partier att hålla möten 
enligt arbetsutskottets beslut. Därtill ha förtydligande kring att salarna är tillgängliga att 
hyra för parter inom den kommunala koncernen inkluderat kommunalförbunden. En taxa 
föreslås tillämpas när kommunkoncernen har behov av att hyra sammanträdesrum och 
avgift för vaktmästeritjänster och teknisk support bör i dessa fall utgå enligt riktlinjer. 
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Förvaltningen föreslår att taxa och riktlinjer skiljs åt till var sitt styrdokument och att 
kommunstyrelsen, efter kommunfullmäktige beslutat om att upphäva de riktlinjer de 
tidigare fastställt, får i uppdrag att revidera riktlinjerna i enlighet med gällande riktlinjer 
för styrdokument.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-10 
Riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 2021 
Taxa för Rådhusets sammanträdesrum 2021 

 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga bolag inom den kommunala bolagskoncernen.   
Kommunalförbund 
Servicecenter 
Driftservice 
IT- och teleenheten 
Administrativ chef Christina Svensson 
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§ 102 Policy för hållbar personalpolitik 2019/3776 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta policy för hållbar personalpolitik. 
 
Sammanfattning 
 
Personalpolitiken för kommunkoncernen beskriver på en övergripande nivå 
personalpolitiska intentioner och strategiska insatsområden.  
 
Policyn är grunden för ett gemensamt synsätt och en likartad personalpolitik. 
Kommunen och dess helägda bolag fastställer därefter var för sig de dokument som 
krävs för den praktiska tillämpningen.   

 
En hållbar personalpolitik är en förutsättning för välfungerande verksamheter och 
hälsosamma arbetsplatser. Sambandet mellan ekonomi, verksamhet och personal är 
starkt, och som arbetsgivare är det avgörande att värna en god personalpolitik som 
skapar förutsättningar för alla tre benen.  
 
Policyn omfattar följande områden: 

 
- Organisation 
- Arbetsmiljö 

o Kränkande särbehandling 
o Rehabilitering  
o Alkohol och droger  

- Kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning 
- Ledarskap och medarbetarskap 
- Lönebildning 

 
Beslutsunderlag 
 
Policy för hållbar personalpolitik, i författningssamlingsmall 

 
Beslutet skickas till 
 
HR-chef Marie Björnsson 
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§ 103 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom socialförvaltningen 2021/2405 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att godkänna revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter inom socialförvaltningen 
utifrån meddelandeblad Socialstyrelsen nr 6/2021: Uppgifter för beräkning av avgifter 
inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022. 
 
att socialnämnden fortsättningsvis får besluta om ändringar och tillägg i de fall det sker 
till följd av ändring i lag eller annan författning och ändringen är i enlighet med vad som 
anges i författningen, samt utöver det ändringar som inte rör taxan. 
 
Sammanfattning 
 
I Socialstyrelsens meddelandeblad 6/2021 Uppgifter för beräkning av avgifter inom 
äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022 framgår en ökning av den procentsats som 
beräknar minimibeloppet för ensamstående samt parboende. 
 
Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,4044 
gånger prisbasbeloppet (PBB). Tidigare baserades uträkningen på procentsatsen 
1,3546. Minimibeloppet för var och en sammanlevande makar och sambor ska utgöra 
lägst en tolftedel av 1,1694 gånger PBB. Tidigare baserades uträkningen på 
procentsatsen 1,1446. 
 
En höjning av minimibeloppet föreslogs i socialutskottets betänkande 2021/22: SoU, och 
antogs av riksdagen den 16 december 2021. Höjningen motsvarar höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, vilket innebär 200 kr per månad för ensamstående 
och 100 kr för parboenden. Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2022. 
 
Beräkning av avgiftsunderlag (8 kap. 4 § SoL), s.9 genomförs utifrån riksdagens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SN § 23 2022 Revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter 
inom socialförvaltningen 
Tillämpningsanvisningar inom socialförvaltningen 2022-03-09 
Meddelandeblad Socialstyrelsen 2022 

 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Enhetschef Carina Rosenqvist 
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§ 104 Samhällsinformerande verksamhet i samband med val 2022/939 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att i samband med val upplåta mark med nyttjanderätt till de politiska partier som deltar i 
valet med en taxa om 0 (noll) kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att fastställa riktlinjer för samhällsinformerande verksamhet i samband med val.  
 
Sammanfattning 
 
I samband med val ökar samhällets behov av information kopplat till den demokratiska 
processen. Utöver information om de grundläggande demokratiska principerna behöver 
väljare få information om vilka alternativ de kan rösta på för att på ett ändamålsenligt 
sätt kunna delta i valet och påverka nationens, regionens och kommunens alternativt 
Europaparlamentets styrning de kommande åren.  
 
Ett sätt att öka invånarnas möjlighet att ta del av information och att föra dialog med de 
parter som deltar i valet eller valen är att skapa en mötesplats för denna typ av 
verksamhet. Kommunen ska sträva efter att en sådan plats på bästa sätt ska ge 
invånarna goda möjligheter att ta del av samtliga deltagande parters information. 
Samtidigt ska den invånare som inte önskar ta del av information ha möjlighet att välja 
bort den. Det är därför viktigt med ett regelverk som styr tidsramar och omfattning på 
den verksamhet som kommunen öppnar för inom ramarna för samhällsnyttan.  
 
Kommunstyrelsen föreslås i detta syfte upplåta en del av Stortorget för 
samhällsinformerande verksamhet i samband med val. Vilken verksamhet som får 
bedrivas, hur och när ska regleras genom riktlinjer. För att ge invånarna en heltäckande 
möjlighet till information är det viktigt att samtliga deltagande parter i valet eller valen 
ges samma möjligheter till medborgardialog. Kostnad ska i så liten mån som möjligt 
påverka vilken information som invånarna får tillgång till. Upplåtelse av plats och valbod 
bör därför vara möjlig med så liten kostnad som möjligt. Förslag föreligger om att 
upplåtelse och hyra av platsmark med nyttjanderätt, valbod och del i scen för tal ska 
reduceras till noll (0) kronor. Merkostnader för transport och el bör bekostas av 
deltagarna. Platserna som upplåts regleras i riktlinjerna.  
 
I förslaget regleras även tillgång till valbod, vilka upplåts till partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och/eller riksdagen. För övriga 
partier som deltar i valet eller valen ska en tom plats i anslutning till valbodarna upplåtas 
enligt samma principer.  
 
I riktlinjerna regleras även affischering i samband med val.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse daterad 2022-03-18 
Förslag till riktlinjer för samhällsinformerade verksamhet i samband med val 
Kartbilaga 1, upplåtelse av mark och placering av valbod m.m. avseende Stortorget 
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Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Hemsidan 
De politiska partierna representerade i kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
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§ 105 Motion om handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck 

- Elin Petersson (M) 2021/1802 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunfullmäktige fastställer en handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat 
våld. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-09-07 § 263, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. 
 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-12-14, § 83 och 
beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att under våren samordna ett yttrande 
tillsammans med ledningsgruppen för barn- och familjeenheten inom 
omsorgsförvaltningen.   
 
Utbildningsförvaltningen behandlade åter igen ärendet vid sammanträdet 2022-03-22,   
§ 21 och beslutade att anta förslaget till yttrande som nämndens eget och överlämna det 
till kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I yttrandet skriver utbildningsnämnden att det finns våldsutsatta kommunmedborgare 
som lever i, eller har upplevt våld i en relation, är ett faktum. Karlshamns kommun skulle 
sannolikt behöva arbeta mer förebyggande i de lägre åldrarna. En lokal handlingsplan, 
baserat på systematisk analys och omvärldsbevakning, bör tas fram för att både 
tillämpning och ansvarsfördelning ska vara tydlig. Medarbetare på skolorna i 
Karlshamns kommun ska veta vem som gör vad för att hjälpa en elev som är utsatt för 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Skolans arbete behöver omfatta förebyggande arbete som når alla elever och deras 
föräldrar samt åtgärder för att upptäcka och hantera utsatthet hos elever. Det är viktigt 
att en tydlig roll- och ansvarsfördelning och ett nära samarbete finns med socialtjänsten 
och andra myndigheter, även för skolor som i sin vardag inte möter elever som är 
utsatta för HRV. Utbildningsnämnden ställer sig således bakom intentionerna i 
motionen. 
 
Socialnämnden (tidigare omsorgsnämnden) behandlade ärendet vid sammanträdet 
2022-02-23, § 25 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna 
det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att motionären bland annat skriver i motionen att 
enligt lag har kommunerna ansvar för skola och socialtjänst samt det yttersta ansvaret 
för att barn, ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 
behöver. Det är viktigt att personal som arbetar inom dessa områden i kommunen får 
kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Dels för att få en trygghet i hur 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-23 

Sida 62(73) 

 
 
man som medarbetare ska agera för att skydda personer som är drabbade eller riskerar 
att drabbas, dels vilka uttryck som HRV kan ta sig.  
 
Inom socialtjänsten finns det kunskap att hantera olika typer av hedersärenden. 
Karlshamns kommun måste dock jobba mer förebyggande i de lägre åldrarna för att 
upptäcka heder. En lokal handlingsplan, baserat på systematisk analys och 
omvärldsbevakning, ska tas fram för att både tillämpning och ansvarsfördelning ska vara 
tydlig. Alla på skolorna i Karlshamns kommun ska veta vem som gör vad för att hjälpa 
en elev som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans arbete behöver 
omfatta förebyggande arbete som når alla elever och deras föräldrar samt åtgärder för 
att upptäcka och hantera utsatthet hos elever. Det är viktigt att en tydlig roll och 
ansvarsfördelning och ett nära samarbete finns med utbildningsförvaltningen och andra 
myndigheter. Socialnämnden ställer sig positiv till intentionen i motionen. 
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av folkhälsostrateg Jenny 
Andersson. I förslaget till yttrande skriver Jenny Andersson följande, 
 
Jämställdhet 
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Så lyder jämställdhetsmål 6 vilket är grunden i 
arbetet med våld i nära relationer. Under 2021-2023 genomför SKR en satsning för att 
stödja kommuner och regioner att utveckla arbetet för jämställdhet och kvinnofrid. 
Satsningen har särskilt fokus på att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och 
förtryck. Arbetet har sin utgångspunkt i regeringens jämställdhetspolitiska delmål och 
nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.  
 
Nationella målen för 2021-2023 är att:  
 

• kvinnofridsarbetet ska utvecklas med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck 
• förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och utveckla 

jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner 
• SKR har i uppdrag att stärka kommuner och regioners arbete med 

jämställdhetsintegrering och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå 
kring lösningar på specifika jämställdhetsproblem utifrån de 
jämställdhetspolitiska målen. 

 
Rättighetsbaserat arbete för barn 
I Karlshamns kommun bor ca 6500 barn under 18 år. I januari 2020 blev 
barnkonventionen lag, barnkonventionslagen. De mänskliga rättigheterna är identiska 
och något som alla barn föds med. Det är alltid de vuxna i samhället som är ansvariga 
för att barn får det som de har rätt till, exempelvis lek, vila, få gå i skolan och sjukvård. 
Att leva upp till barnkonventionslagen innebär att samhället behöver arbeta 
rättighetsbaserat. Kärnan i ett rättighetsbaserat arbete med barn är respekten för varje 
barn som bärare av rättigheter – på lika villkor som vuxna. I Karlshamns kommun har en 
riktlinje för kommunens barnrättsarbete antagits som tydliggör vikten av att 
barnperspektivet och barns rättigheter ska beaktas i planering, beslut, genomförande 
och uppföljning. 
 
Mäns våld mot kvinnor 
Mäns våld mot kvinnor är en stor kriminalpolitisk utmaning. Sexualbrott och våld i nära 
relation leder ofta till allvarliga hälsoeffekter. De kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt 
eller sexuellt våld uppger att de har ett sämre fysiskt och psykiskt mående än 
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befolkningen generellt. Sexualbrott påverkar kvinnors livsvillkor överlag och orsakar 
mycket rädsla. Arbetsplatser, skolan och hemmamiljöer är platser där många av 
sexualbrotten begås. Sexualbrott utgör allvarliga kränkningar av brottsoffrets integritet 
och påverkar livsvillkoren för den som utsatts. Anmälningar av sexualbrott har ökat de 
senaste åren, både avseende våldtäkt och sexuellt ofredande. Det är därför angeläget 
att rättsväsendet fortsätter att utveckla förmågan att hantera olika former av sexualbrott.  
 
Det är vanligare att kvinnor utsätts för sexualbrott och våld i nära relationer än män. I 
nästan samtliga fall av dödligt våld i nära relation är offret en kvinna. En del av det våld 
och förtryck som utövas mellan närstående är hedersrelaterat. Det finns också viss 
brottslighet som inte getts lika mycket uppmärksamhet, t.ex. våld i parrelationer bland 
unga och bland äldre samt parrelationer där det förekommer missbruk. Det är viktigt att 
öka kunskapen om våld i olika typer av nära relationer för att stärka samhällets förmåga 
att förebygga våldet 
 
Slutsats 
Mot denna bakgrund kan konstateras att ett kommunövergripande grepp behöver tas för 
att sätta ljus på det lokala jämställdhetsarbetet i stort. Alla former av våld och förtryck 
ska motverkas och bekämpas. Att särskilt belysa det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket innebär inte att det är värre än eller väsensskilt från annat våld i nära 
relationer.  
 
Det är därför av vikt att kommunen har en tydlig handlingsplan för hur vi ska arbeta med 
såväl våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Till detta bör tilläggas 
att verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer är nödvändiga inom exempelvis 
utbildningsförvaltning och socialförvaltning. Dessa kan med fördel kopplas till en 
kommunövergripande handlingsplan för våldsprevention. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 
Motion om handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck –  
Elin Petersson (M) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Elin Petersson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med desamma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-23 

Sida 64(73) 

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Kommunstyrelsen 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Relationsvåldsteamet 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 106 Motion om att utreda införande av verksamhet Ungdomar inom 

äldreomsorgen - Björn T Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) 2020/678 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla motionen  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-02-17 lämnat in motion om att utreda införande av verksamhet 
Ungdomar inom äldreomsorgen. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att utreda ett införande av verksamhet enligt motionens intentioner, antingen genom 
upphandling eller i kommunal regi.  
 
att, om en utredning görs innan motionen kommer upp, införa konceptet i kommunen.  
 
Motionärerna skriver i motionen att det på företaget Ung Omsorgs hemsida går att läsa 
hur företaget bildades och vad deras affärsidé är. Deras syfte är att skapa 
generationsöverskridande möten som ger de äldre en guldkant på tillvaron och de unga 
ett meningsfullt extrajobb. Oftast är ungdomarna 14 - 19 år och företaget har också som 
uttalat mål att inspirera dem till att välja omsorgsprogrammet på gymnasiet eller arbeten 
och/eller engagemang inom omsorg och vård.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-09-01 § 245, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden för beredning. Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-12-09, § 85 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-09-06 § 269, att återremittera ärendet 
till omsorgsnämnden för ny beredning. Anledningen var att motionen inte ansågs 
besvarad utifrån motionärens intention. 
 
Socialnämnden, (tidigare omsorgsnämnden), behandlade ärendet vid sammanträdet 
2022-02-23 § 24 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna 
det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att motionens intention är att skapa 
gränsöverskridande möten som ger äldre en guldkant på tillvaron och de unga ett 
meningsfullt extrajobb. Det pågår arbeten på olika sätt i verksamheten som till dels 
motsvarar intentionen i motionen i form av samarbete med skolorna och 
aktivitetssamordnaren, under sommarperioden emot feriearbetare samt att det i syfte att 
locka ungdomar till utbildning för yrken i vård- och omsorgssektorn, finns förslag om att 
ta in yngre elever för praktik i verksamheten. Kompetensförsörjning är en viktig fråga 
och en utmaning i det framtida arbetet och det är viktigt att ta in nya perspektiv i 
planeringen. Konceptet utifrån Ung omsorg kräver organisering och resurser oavsett i 
egen eller extern regi, vilket inte kan inrymmas i ordinarie verksamhet utöver det som 
redan görs i nuläget. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-15 
Motion om att utreda införande av verksamhet Ungdomar inom äldreomsorgen –  
Björn T Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Lars-Olof Larsson (KD) och Magnus Gärdebring (M) yrkar 
bifall till motionen. 
 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Den som vill bifalla motionen röstar NEJ. 
 
Omröstning 
 

Namn och parti JA NEJ AVSTÅR 
Marie Sällström (S) X   
Gertrud Ivarsson (C) X   
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)  X  
Per-Ola Mattsson (S) X   
Annika Westerlund (S) X   
Leif Håkansson (S) X   
Ulla Sandgren (S) X   
Jan Bremberg (S) X   
Monica Nobach (S) X   
Katrin Johansson (S) X   
Jan-Åke Berg (S) X   
Kenneth Hake (S) X   
Kerstin Linde (S) * X   
Tommy Persson (S) X   
Lena Sandgren (S) X   
Anders Karlsson (S) X   
Johnny Persson (S) X   
Christel Friskopp (S) X   
Ulf Gustavsson (S) X   
Kerstin Gustafson (S) X   
Marco Gustavsson (C) X   
Mats Dahlbom (C) X   
Ola Persson (C) X   
Lena Häggblad (C) X   



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-23 

Sida 67(73) 

 
 
Claes Jansson (MP) X   
Charlott Lorentzen (MP) X   
Magnus Gärdebring (M)  X  
Elin Petersson (M)  X  
Magnus Sandgren (M)  X  
Magnus Arvidsson (M)  X  
Britt Kilsäter (M)*  X  
Lars Hasselgren (M)  X  
Ulf Ohlsson (M)  X  
Anna Arlid (M)  X  
Andreas Green (M)*  X  
Ulla Olofsson (M)  X  
Bodil Frigren Ericsson (L)  X  
Stefan Sörensson (L)  X  
Björn Tenland Nurhadi (SD)  X  
Mona Wettergren (SD)  X  
Görgen Lennarthsson (SD)  X  
Tor Billing (SD)  X  
Ulrika Berggren (SD)  X  
Tommy Mikkelsen (SD)  X  
Dan Andersson (SD)*  X  
Jonas Lingvärn (SD)  X  
Margaretha Lennarthsson (SD)  X  
Tommy Larsson (V)  X  
Veronika Hertelendy (V)  X  
Totalt 25 26 0 

 
Omröstningen utfaller med 25 röster på JA och 26 röster på NEJ till förmån för att bifalla 
motionen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 107 Motion om språkkrav inom äldreomsorgen - Emanuel Norén (L) m.fl 

2021/954 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avslå motionens första att-sats 
 
att anse motionens andra och tredje att-satser besvarade.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Bodil Frigren Ericsson (L), Lars-Olof Larsson (KD),  
Britt Jämstorp (KD), Ulla Olofsson (M), Magnus Arvidsson (M) och  
Irene Ahlstrand Mårlind (M) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till omsorgsnämnden att införa språktest vid anställning av personal inom 
hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska 
språket.  
 
att uppdra åt omsorgsnämnden att erbjuda den utbildning som krävs för tillräckliga 
språkkunskaper till redan anställd personal.  
 
att uppdra åt omsorgsnämnden att även erbjuda sådan utbildning till den person som vid 
ansökningstillfället i övrigt är kvalificerade för anställning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 182, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning.   
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 143 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att motionen lyfter fram vikten av att 
arbetsgivaren säkerställer att personalen förstår och gör sig förstådd hos dem som de är 
satta att hjälpa.  
 
Att som medarbetare inom vård och omsorg ha bristande kunskaper i svenska är ett 
problem och utgör en risk. Inte minst handlar det om att säkerställa att medarbetarna 
har språkförståelse för att kunna ta till sig nödvändig information och förmåga att 
kommunicera för att möta vårdtagarnas behov, ytterst för att inte äventyra säkerheten 
för den äldre.  
 
Bedömningen är att det finns ett behov av att förbättra och säkerställa 
språkkunskaperna hos medarbetare inom vård och omsorg. Det vi ser är att det finns ett 
behov av att ringa in bristerna och att utifrån det identifierade behovet anpassa 
insatserna så att de ger önskvärd effekt. Vid rekrytering gäller det att specifikt matcha 
kandidatens språkkunskaper med kraven i anställningen, tillika behoven i verksamheten.  
 
Det finns ett upparbetat samarbete mellan vuxenutbildningen och omsorgsförvaltningen 
som kan vidareutvecklas. Det är avgörande att språkstödet kopplas till medarbetarnas 
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utmaningar i arbetsvardagen, till de situationer där det uppstår missuppfattningar eller 
risker på grund av bristande språkkunskaper.  
 
Bedömningen är att ett arbete behöver ske för att utveckla en modell som vid rekrytering 
tydligare prövar språkkunskaperna samt att samarbetet med vuxenutbildningen behöver 
vidareutvecklas för att kunna ge anpassat språkstöd till såväl potentiella medarbetare, 
det vill säga kandidater som i övrigt uppfyller kvalifikationerna, som befintliga 
medarbetare.  
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av HR-chef Marie Björnsson.  
I förslaget till yttrande skriver Marie Björnsson att arbete i äldreomsorgen kräver 
tillräckliga kunskaper i svenska, språkförståelse för att kunna ta till sig nödvändig 
information och förmåga att kommunicera för att möta brukarnas behov. Det bästa och 
effektivaste sättet att vidareutveckla sin svenska är att få vara en del av ett 
sammanhang där språket används, det vill säga genom arbete. För att klara 
kompetensförsörjningen kommer det att vara nödvändigt för arbetsgivaren att ge ett 
anpassat språkstöd till såväl potentiella medarbetare, det vill säga kandidater som i 
övrigt uppfyller kvalifikationerna, som befintliga medarbetare.  
 
Arbetsgivaren ska därför förstärka arbetet med språkstöd för att säkerställa språkkrav 
och språkkunskaper. Kommunstyrelsen kommer att följa hur socialförvaltningen arbetar 
med kompetenskrav, där språkkrav är en central del. En omvärldsbevakning visar att 
språktest inte är ett ändamålsenligt verktyg för att säkerställa språkkunskaper.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06, reviderad 2022-02-07, 2022-03-09 
Motion om språkkrav inom äldreomsorgen 
 
Yrkanden 
 
Lars-Olof Larsson (KD), Björn Tenland Nurhadi (SD), Bodil Frigren Ericsson (L) och 
Magnus Arvidsson (L) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå första attsatsen 
och anse andra och tredje attsatserna besvarade. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Den som vill bifalla motionen i sin helhet röstar NEJ. 
 
Omröstning 
 

Namn och parti JA NEJ AVSTÅR 
Marie Sällström (S) X   
Gertrud Ivarsson (C) X   
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Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)  X  
Per-Ola Mattsson (S) X   
Annika Westerlund (S) X   
Leif Håkansson (S) X   
Ulla Sandgren (S) X   
Jan Bremberg (S) X   
Monica Nobach (S) X   
Katrin Johansson (S) X   
Jan-Åke Berg (S) X   
Kenneth Hake (S) X   
Kerstin Linde (S) * X   
Tommy Persson (S) X   
Lena Sandgren (S) X   
Anders Karlsson (S) X   
Johnny Persson (S) X   
Christel Friskopp (S) X   
Ulf Gustavsson (S) X   
Kerstin Gustafson (S) X   
Marco Gustavsson (C) X   
Mats Dahlbom (C) X   
Ola Persson (C) X   
Lena Häggblad (C) X   
Claes Jansson (MP) X   
Charlott Lorentzen (MP) X   
Magnus Gärdebring (M)  X  
Elin Petersson (M)  X  
Magnus Sandgren (M)  X  
Magnus Arvidsson (M)  X  
Britt Kilsäter (M)*  X  
Lars Hasselgren (M)  X  
Ulf Ohlsson (M)  X  
Anna Arlid (M)  X  
Andreas Green (M)*  X  
Ulla Olofsson (M)  X  
Bodil Frigren Ericsson (L)  X  
Stefan Sörensson (L)  X  
Björn Tenland Nurhadi (SD)  X  
Mona Wettergren (SD)  X  
Görgen Lennarthsson (SD)  X  
Tor Billing (SD)  X  
Ulrika Berggren (SD)  X  
Tommy Mikkelsen (SD)  X  
Dan Andersson (SD)*  X  
Jonas Lingvärn (SD)  X  
Margaretha Lennarthsson (SD)  X  
Tommy Larsson (V)   X 
Veronika Hertelendy (V)   X 
Totalt 25 24 2 

 
Omröstningen utfaller med 25 röster på JA och 24 röster på NEJ till förmån för 
kommunstyrelsens förslag. 2 ledamöter avstår från att rösta. 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson  
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§ 108 Inkomna motioner maj 2022 2022/637 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Följande motioner har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
  

Motion om valfrihet inom hemtjänsten – Bodil Frigren Ericsson (L), Lars-
Olof Larsson (KD), Irene Ahlstrand Mårlind (M) 
 
Motion om handlingsplan för suicidprevention – Lars-Olof Larsson (KD) 

 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion LOV - Bodil Frigren Ericsson (L), Lars-Olof Larsson (KD), Irene 

Ahlstrand Mårlind (M) 
2 Motion om handlingsplan för suicidprevention - Lars Olof Larsson (KD) 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 109 Handlingar för kännedom maj 2022 2022/455 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under perioden 2022-03-24—2022-05-
10. 
 
2020/1025 2022-03-25 Expediering av beslut KS § 71/2022 Beslut om att avaktivera 
krisledningsnämnden 2020-2021 (covid 19) 
 
2022/74 2022-04-05 Information från SKR om kommunala revisorer och valbarhet 
 
2021/976 2022-04-19 Beslut KSAU § 67/202 Räddningstjänsten – utredning avseende 
möjlighet till avtalssamverkan eller ytterligare medlemmar i nuvarande förbund 
 
2021/976 2022-04-19 Beslut KS § 85 Räddningstjänsten för Sölvesborg – utredning 
avseende möjlighet till avtalssamverkan eller ytterligare medlemmar i nuvarande 
förbund 
 
2022/939 2022-05-02 Till Karlshamns kommunfullmäktige – ”Riv upp beslutet om att ta 
betalt för möten och demonstrationer på Karlshamns torg”. 
 
 


