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§ 144 Val av justerare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse Linda Winnetoft (S) och Elin Petersson (M) att justera protokollet.  
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§ 145 Fastställande av dagordning  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 146 Revidering av policy för upphandling och inköp 2022/1240 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta reviderad upphandlingspolicy.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog den 2016-06-13, § 82, nu gällande policy för upphandling och 
inköp.  
 
Under hösten 2020 tillsattes en projektgrupp med tjänstemän från varje förvaltning i 
syfte att se över inköps- och upphandlingsprocessen. En del av gruppens uppdrag har 
varit att göra en översyn av hela inköpsprocessen samt befintliga styrdokument för 
upphandling och inköp. Som en del av uppdraget har ett förslag till reviderad policy 
tagits fram. Syftet med översynen av dokumentet och processen för inköp har främst 
varit att skapa ett tydligt och gemensamt arbetssätt gällande anskaffning av varor och 
tjänster. 
 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 § 174 för 
omarbetning med önskemål om att involvera näringslivsenheten i policyn.   
 
En översyn av utkastet till den nya policyn för upphandling och inköp har gjorts 
tillsammans med näringslivsenheten. En omvärldsanalys har genomförts med hänsyn till 
bland annat Svensk Näringslivs rekommendationer och råd kring offentlig upphandling. 
 
Den reviderade policyn för upphandling och inköp syftar till att övergripande beskriva de 
principer som gäller för köp av varor, tjänster och byggentreprenader samt vilka 
målsättningar som är uppsatta för upphandlingsverksamheten samt själva ramverket för 
hur upphandlingsverksamheten i kommunen ska bedrivas. Riktlinjerna är mer ingående 
och innehåller således kommunens interna regler för genomförande av upphandling 
med hänsyn till olika beloppsgränser, regler för direktupphandling och en närmare 
beskrivning av hur den praktiska processen går till. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse, 2022-08-01 
Reviderad policy för upphandling och inköp  
Nu gällande policy för upphandling och inköp 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Näringslivschef Nina Andersson  
Enhetschef Frank Hansson  
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
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§ 147 Antagande av regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 
län 2022-2026 2022/369 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län 2022-2026  
 
att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas av länets övriga 
kommuner, Polismyndigheten och Region Blekinge 
 
att regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län 2022-2026 ersätter 
länsstrategi ANDT, alkohol, narkotika, dopning och tobak Blekinge län 2016-2020. 
 
Sammanfattning 
 
Den föreslagna regionala drogförebyggande strategin har varit ute på remiss och 
samtliga av kommunens nämnder och bolag har fått möjlighet att inkomma med 
synpunkter. Synpunkterna har vägts in i revideringen och den regionala strategin anses 
nu klar för antagande i länets samtliga kommuner. 
 
Vi har många anledningar att prioritera det drogförebyggande arbetet i Blekinge län. Inte 
minst för att förebygga att barn och unga börjar använda droger, att minska 
tillgängligheten, motverka det skadliga bruket, öka tillgången till god vård samt minska 
skador och dödlighet till följd av droger. Det är nödvändigt att Blekinge har en strategi för 
arbetet med tydliga prioriteringar som utgår ifrån regionala förutsättningar och lokala 
behov.  
 
Målet är att vi tillsammans arbetar för att uppnå ett socialt hållbart samhälle, fritt från 
droger. En viktig förutsättning för att uppnå ett drogfritt samhälle är att prioritera de 
områden där det förebyggande arbetet behöver utvecklas mest. Våra gemensamma 
resurser är begränsade, både personellt och ekonomiskt, och det gör våra prioriteringar 
extra viktiga för att uppnå ett uthålligt och effektivt arbete. För att öka effekten i vårt 
förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak är vi därför modiga och 
vågar prioritera.  
 
I fokus för den regionala samverkan under 2022-2026 står därför: Barn, unga, unga 
vuxna samt narkotika. Med narkotika menas narkotikaklassade preparat, 
dopningsmedel och narkotika klassade läkemedel. Med barn, unga och unga vuxna 
menas individer i Blekinge i åldrarna 0-44 år. Blekinges drogförebyggande strategi är en 
viktig del i arbetet för barns rätt att skyddas från narkotika enligt Barnkonventionen. Via 
strategin stödjer vi både regeringens jämställdhetspolitiska och folkhälsopolitiska mål 
och intentionerna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot 
brott. På så sätt blir denna strategi en viktig del i länsstyrelsens samordnade uppdrag 
inom flera områden och bidrar på flera sätt till utvecklingen av den sociala hållbarheten i 
Blekinge! 
 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrateg Jenny Anderssons tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31 
Missiv- Antagande av Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 
län, 2022-2026 
Kortversion- Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-
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2026 
Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län, 2022-2026 
 
Yrkanden 
 
Britt Jämstorp (KD), Magnus Sandgren (M) och Leif Håkansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
Samtliga förvaltningschefer  
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
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§ 148 Statsbidrag tilläggsanslag för föräldrastödsprogram 2022/2054 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att socialnämnden tillförs 309 tkr vilket motsvarande det generella statsbidraget för 
föräldrastödsprogram 2022 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2022.  
 
Sammanfattning 
 
Riksdagen beslutade den 16 december 2021 att öka det generella statsbidraget med 
100 mnkr till kommuner under 2022 för att möjliggöra för kommuner att erbjuda en ökad 
tillgång till föräldraskapsstödsprogram. Statsbidragen kan vara riktade eller generella 
beroende på deras karaktär. Statsbidrag som är generella redovisas på 
finansförvaltningen och det finns inget krav på återbetalning. Kommunerna förfogar 
därmed fritt över de generella statsbidragen trots att avsändaren har meddelat syfte 
med statsbidraget.  
 
Socialnämnden begär en utökad budgetram för att användas i enlighet med ändamålet. 
 
Bakgrund statsbidrag föräldrastödsprogram 
 
Myndigheten för familjerätt och föräldrastöd skickade under mars månad ut information 
avseende det generella statsbidraget för föräldraskapsstödsprogram. Medlen har 
avsatts för att möjliggöra föräldraskapsstöd som inriktas både mot småbarnsåren och 
tonåren och som är tillgängliga oavsett vilken kommun den enskilde bor i.  
 
Riksdagen beslutade den 16 december 2021 att öka det generella statsbidraget med 
100 mnkr till kommuner under 2022 för att möjliggöra för kommuner att erbjuda en ökad 
tillgång till föräldraskapsstödsprogram. Statsbidrag som är generella redovisas på 
finansförvaltningen och det finns inget krav på återbetalning. Kommunerna förfogar 
därmed fritt över de generella statsbidragen trots att avsändaren har meddelat syfte 
med statsbidraget. Karlshamns kommun uppskattas ha erhållit ca 309 tkr som generellt 
statsbidrag baserat på befolkningsstorleken vilket erhållits i klumpsumma tillsammans 
med övriga generella statsbidrag. 
 

Statsbidrag 
Befolkning 
Sverige Bidrag per inv 

Befolkning 
Karlshamn Statsbidrag Karlshamn 

100 000 000 10 443 100 10 32 283 309 132 
 
 
Området föräldrastöd är brett och berör allt från hedersrelaterat våld, information för 
nyanlända till förbättrade skolresultat. Kommunen har genom Öppenvården ett ansvar 
för att utveckla denna service och insatser efter medborgarnas behov och i linje med 
regeringens beslut. 
 
Socialnämnden begär medel för att kunna utveckla det föräldrastöd som finns i 
kommunen genom att t.ex.  
 

 Utbilda personal inom ABC tonår (Alla barn i centrum),  
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 erbjuda föräldrastöd för att främja det brottsförebyggande arbetet samt 
psykisk ohälsa.  

Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2022-06-29 
Statsbidrag tilläggsanslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
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§ 149 Statsbidrag tilläggsanslag för prestationer sjuksköterskor 2022/2054 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att socialnämnden tillförs 5,0 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor 
på särskilda boende 
 
att 2,4 mnkr tillförs 2022 och 2,6 mnkr tillförs 2023 i likhet med hur bidraget är 
periodiserat utifrån RKR:s rekommendationer 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2022-
2023. 
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden rekvirerade statsbidraget prestationsbaserade medel till kommuner som 
utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boende om 5 042 856 sek. En plan 
arbetades fram för utveckling inom dåvarande omsorgsförvaltningen och i budgeten 
2022 har flera förstärkningar genomförts som var tänkta att finansieras med 
statsbidraget. Omsorgsnämnden begär tilläggsanslag på 5 042 856 tkr vilket motsvarar 
statsbidragets utbetalning. Tilläggsanslaget möjliggör ett fortsatt utvecklings- och 
förbättringsarbete samtidigt som redan ackumulerade kostnader erhåller finansiering. 
 
Bakgrund  
 
Covid-19 har ökat medborgarnas fokus på kvalité och omsorg om de äldre. Regeringen 
har beslutat att fördela en miljard till Sveriges kommuner för kommuner som har en bra 
bemanning av sjuksköterskor eller kan uppvisa en förbättring. Syftet med statsbidraget 
är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och den 
medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Statsbidraget är prestationsbaserat men 
kommer inte återkrävas efter utbetalning varpå det anses vara ett generellt statsbidrag 
enligt RKR R2 (Rådet för kommunal redovisning). Karlshamns kommun har tilldelats 
5 042 856 sek. Statsbidraget är tänkt att löpa under tre år med första utbetalningen 2022  
Regeringen har givit socialstyrelsen i uppdrag att fördela ut statsbidrag till de kommuner 
som  
 
• har en god sjuksköterskebemanning eller kan uppvisa en förbättring i antal 
sjuksköterskor per plats i särskilt boende, eller  
• kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från undersköterska till 
sjuksköterska för befintlig personal, eller  
• ökar antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare 
(MAL). 
 
Statsbidraget får användas under 2022 och 2023 och RKA har i sina rekommendationer 
klarlagt att statsbidraget skall intäkts redovisas jämnt över 2022 och 2023. 
 
Socialnämnden begär tilläggsanslag motsvarande hela statsbidraget för att det 
kvalitetsförbättrande arbetet skall fortgå och för att redan ackumulerade kostnader 
kopplat till  statsbidraget saknar finansiering utan statsbidraget. Statsbidraget kommer 
att användas för kostnader enligt fastlagd plan, verkställda utökningar i 2022 års budget, 
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merkostnader på grund av covid-19, merkostnader på grund av demografin och övriga 
åtgärder som anses nödvändiga för en ökad kvalitet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse 
daterad 2022-06-29 
RKA intäktsredovisning 
Fördelningslista 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
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§ 150 Återinförande av stadsvapnet i den grafiska profilen för Karlshamns 
kommun 2022/2633 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att avveckla nuvarande logotyp, stadssiluetten som logotyp för Karlshamns kommun 
 
att återinföra en uppgraderad version av stadsvapnet som identitetsbärare och logotyp 
för Karlshamns kommun 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra erforderliga ändringar av den grafiska 
profilen. 
 
Sammanfattning 
 

 (1) (2) (3) 
 
Stadssilhuetten(1), har varit Karlshamns kommuns logotyp och identitetsbärare under 20 
år. 2019 återinfördes stadsvapnet(2) som logotyp för en avgränsad typ av dokument 
enligt beslutet 2019. Inför detta beslut fördes även en dialog i kommunstyrelsens 
arbetsutskott om att på sikt undersöka möjligheten att återinföra stadsvapnet som 
identitetsbärare och logotyp i all typ av kommunikation och därmed helt ersätta 
stadssilhuetten som logotyp. 
 
På uppdrag av kommundirektören har kommunikationsenheten tagit fram en 
uppgraderad version(3) av stadsvapnet med vidgad användning som identitetsbärare. 
Detta för att fullt ut kunna införa stadsvapnet i samtliga sammanhang, kanaler och 
format. Uppgraderingen har genomförts enligt blasoneringen från 1666 som fastställer 
stadsvapnet.  
 
Blasoneringen som fastställer Karlshamns kommuns stadsvapen: 
 
”Sköld av en vågskura delad i guld, vari ett uppstigande svart lejon med röd beväring, 
vilket med båda framtassarna håller ett stolpvis ställt svart ankare, samt i grönt.” 
 
Logotyp 
 
Det uppgraderade stadsvapnet ska ersätta nuvarande logotyp och representera hela 
kommunens bredd av verksamheter, samt vara tekniskt kvalitetssäkrad för att vara 
synlig, tydlig och korrekt oavsett kanal och media. 
 
Grafisk profil 
En grafisk profil innehåller riktlinjer för hur logotypen ska användas inklusive 
färgdefinitioner, vilka teckensnitt som ska användas och grafiska element som ingår i 
den grafiska profilen. Ändring av logotyp kräver en reviderad grafisk profil för att matcha 
färger, grafiska element, typsnitt med mera. 
 
Tidplan och finansiering 
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Återinförandet av den uppdaterade versionen av stadsvapnet påbörjas snarast möjligt 
efter att beslutet har vunnit laga kraft. Målet är att den fullt ut ersätter nuvarande 
stadssilhuett från och med 2024-12-31. 
 
Kostnader för framtagning av original och en anpassad grafisk profil samt uppdateringar 
av kommunens webbplatser omfattar cirka 200 000 kronor. 
 
Införandet av den nya logotypen och framtagning av en uppdaterad grafisk profil 
finansieras med centrala medel för marknadsföring.  
 
Profilmaterial som till exempel arbetskläder, fordon och skyltar med den gamla 
logotypen fasas ut under en tvåårsperiod och finansieras av respektive verksamhet. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunikationschef Annette Sandbergs tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Exempel från den grafiska profilen 
Protokollsutdrag KF § 46/2019 Förslag till Karlshamns kommun - Det gamla 
stadsvapnet ska återgå som symbol för Karlshamn 
Protokollsutdrag KSAU § 118/2022 Förslag till återinförande av stadsvapnet som 
identitetsbärare och logotyp för Karlshamns kommun i uppgraderad version 
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§ 151 Granskningsyttrande rörande Karlshamnsfastigheter AB:s årsstämma 
avseende 2020 2021/993 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta granskningsyttrande rörande Karlshamnsfastigheter AB:s årsstämma avseende 
2020 till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-08, § 149, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
undersöka om det förekommit oaktsamhet i samband med framtagande av underlaget 
för ansvarsprövning på Karlshamnsfastigheter AB:s (KAFAB) bolagstämma avseende 
verksamhetsåret 2020. 
 
Ekonomiavdelningen har initierat en granskning som skett med externa resurser. 
Granskningen har inte funnit tecken på oaktsamhet i det underlag som förelåg vid 
stämman. Utredaren noterar att lekmannarevisor och auktoriserad revisor kommit fram 
till samma slutsats om ansvarsfrihet i sina respektive granskningar. Slutsatsen är att 
ägaren via sitt ombud haft relevant information vid stämman för beslut om ansvarsfrihet. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygren och kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse 
daterad 2022-09-09 
Granskningsyttrande rörande Karlshamnsfastigheters årsstämma avseende 2020 
Protokollsutdrag KF § 149/2021 Information från Stadsvapnet gällande Emigranten 
etapp 5 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 152 Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner oktober 
2022 2022/315 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning och uppföljning av kommunfullmäktiges obesvarade motioner per 
2022-09-16, föreligger enligt beslutsunderlag. Samtliga inlämnade motioner är för 
närvarande under beredning i olika steg i ärendeprocessen.  
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2021-06-21 § 105, bereds även motioner 
som är äldre än ett år vidare. I nuläget beror detta främst på att ärendena har blivit 
återremitterade med anledning av promemoria från regeringen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-29 
Uppföljning av obesvarade motioner per 2022-09-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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§ 153 Fyllnadsval till uppdrag som lekmannarevisor i KhGK Fastighets AB - 
Jörgen Kronsell (MP) 2018/3804 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Tommy Strannemalms (SD) avsägelse från uppdraget som lekmannarevisor i 
KhGK Fastighets AB 
 
att utse Jörgen Kronsell (MP) till ny lekmannarevisor i KhGK Fastighets AB till och med 
årsstämman år 2023. 
  
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) har i mail 2022-06-27 avsagt sig sitt uppdrag som 
lekmannarevisor i KhGK Fastighets AB. 
 
Revisorerna beslutade 2022-10-03, § 5, att nominera Jörgen Kronsell (MP) till ny 
lekmannarevisor i KhGK Fastighets AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse 2022-06-27 
Revisorernas nominering 2022-10-03, § 5 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Tommy Strannemalm (SD) 
Jörgen Kronsell (MP) 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 154 Avsägelse från uppdraget som revisor - Robert Söderberg (SD) 2018/3804 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Robert Söderbergs (SD) avsägelse från uppdraget som revisor. 
 
Sammanfattning 
 
Robert Söderberg (SD) har i mail 2022-07-19 avsagt sig uppdraget som revisor. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Robert Söderberg (SD) 2022-07-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Robert Söderberg (SD) 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 155 Fyllnadsval till uppdrag som lekmannarevisor i Karlshamns Energi vatten 
AB - Jörgen Kronsell (MP) 2018/3804 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Robert Söderbergs (SD) anmälan om avgång från uppdraget som 
lekmannarevisor i Karlshamn Energi vatten AB till protokollet. 
 
att utse Jörgen Kronsell (MP) till ny lekmannarevisor i Karlshamn Energi vatten AB till 
och med årsstämman år 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Robert Söderberg (SD) har i mail 2022-07-19 avsagt sig uppdraget som 
lekmannarevisor i Karlshamn Energi vatten AB. 
 
Revisorerna beslutade 2022-10-03, § 4, att nominera Jörgen Kronsell (MP) till ny 
lekmannarevisor i Karlshamns Energi vatten AB.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Robert Söderberg (SD) 2022-07-19 
Revisorernas nominering 2022-10-03, § 4. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Robert Söderberg (SD) 
Jörgen Kronsell (MP) 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan  
Karlshamn energi vatten AB 
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§ 156 Fyllnadsval till uppdrag som lekmannarevisor i Karlshamn Elförsäljning AB - 
Jörgen Kronsell (MP) 2018/3804 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Robert Söderbergs (SD) anmälan om avgång från uppdraget som 
lekmannarevisor i Karlshamn Elförsäljning AB till protokollet. 
 
att utse Jörgen Kronsell (MP) till ny lekmannarevisor i Karlshamn Elförsäljning AB till 
och med årsstämman år 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Robert Söderberg (SD) har i mail 2022-07-19 avsagt sig uppdraget som 
lekmannarevisor i Karlshamn elförsäljning AB. 
 
Revisorerna beslutade 2022-10-03, § 3, att nominera Jörgen Kronsell (MP) till ny 
lekmannarevisor i Karlshamn Elförsäljning AB.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Robert Söderberg (SD) 2022-07-19 
Revisorernas nominering 2022-10-03, § 3 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Robert Söderberg (SD) 
Jörgen Kronsell (MP) 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan  
Karlshamn Elförsäljning AB 
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§ 157 Fyllnadsval till uppdrag som lekmannarevisor i Karlshamn Energi AB - 
Jörgen Kronsell (MP) 2018/3804 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta Robert Söderbergs (SD) anmälan om avgång från uppdraget som 
lekmannarevisor i Karlshamn Energi AB till protokollet. 
 
att utse Jörgen Kronsell (MP) till ny lekmannarevisor i Karlshamn Energi AB till och med 
årsstämman år 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Robert Söderberg (SD) har i mail 2022-07-19 avsagt sig uppdraget som 
lekmannarevisor i Karlshamn Energi AB. 
 
Revisorerna beslutade 2022-10-03, § 2, att nominera Jörgen Kronsell (MP) till ny 
lekmannarevisor i Karlshamn Energi AB.   
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Robert Söderberg (SD) 2022-07-19 
Revisorernas nominering 2022-10-03, § 2 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Robert Söderberg (SD) 
Jörgen Kronsell (MP) 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan  
Karlshamn Energi AB 
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§ 158 Interpellation om narkotikamissbruk - Bodil Frigren Ericsson (L) 2022/1951 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att svaret tas till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Bodil Frigren Ericsson (L) följande 
interpellation till socialnämndens ordförande Leif Håkansson (S): 
 
Oxicontinanvändningen i Karlshamns kommun  
I flera reportage har SVT Blekinge rapporterat att i vår kommun har vi ökande missbruk 
av Oxycintin (Oxy), ett starkt och mycket beroendeframkallande smärtlindrande 
preparat. Med mycket stor oro har jag tagit del av rapporteringen, inte minst 
beskrivningen som områdespolisen och föräldrarna till Herman ger. Det framkommer att 
användandet har ökat kraftigt, att vi har minst 100 personer som är beroende av Oxy 
men att det verkliga antalet kan vara betydligt högra. Hermans föräldrar beskriver att 
Herman inte fått den hjälp av myndigheter som de anser att han behövt för att överleva 
och få ordning på sitt liv.  
 
Som ledamot i Socialnämnden ställer jag mig givetvis frågan om vi kunnat göra något 
för Herman. För Herman är det försent, men det finns ett stort antal unga personer som 
sitter fast i samma missbruk. Vi måste ta lärdom av denna tragiska händelse, och 
kraftfullt agera med att sätta in de resurser som krävs för att minska Oxyanvändningen i 
kommunen, och minska de följdverkningar som det medför. Missbruket är mycket dyrt, 
och finansieras i hög grad genom att begå brott.  
 
Med anledning av detta, ställer jag följande frågor till Socialnämndens ordförande, Leif 
Håkansson(S):  
 
1. Inte sedan oktober 2021 har vi i nämnden haft uppe missbruket av Oxy, eller annat 

drogmissbruk. Varför har nämnden inte informerats om den ökande och 
alarmerande tunga droganvändningen?  
 
Svar: Nämnden har ett beslutat om ett årshjul som gäller för 2022 och nämnden fick 
information om kommunens drogförebyggande arbete av folkhälsostrateg Jenny 
Andersson behandlingspedagog Mikael Wantzin på socialnämndens sammanträde 
220824 
 

2. Vid oktobernämnden informerades vi om att ett samarbete ska upprättas med 
polisen, samt att spetskompetens gällande opiatmissbruk kommer att införas. På 
vilket sätt har detta gjorts, och vilka effekter har det givit?  

 

Svar: Kommunstyrelsen antog i mars månad 2022 ett nytt medborgare löfte som 
innefattande en ny arbetsmetod förkortad SSPF samt anställning av en koordinator. 
Socialnämnden beslutade om inrättande av tjänsten koordinator 220824 
 

3. Hur ser samarbetet med skolan och sjukvården ut för att för att fånga upp och 
förebygga missbruk?  
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4. Detta är ett missbruk som spridit sig nedåt i åldrarna. Hur arbetar våra olika enheter 
inom förvaltningen tillsammans med både förebyggande och stödjande insatser?  

 

Svar på fråga 3 och 4: Emellan2015 och 2020 byggdes nuvarande organisation upp 
för att förebygga missbruket och ett ungdomsteam skapades som arbetar dels 
emellan vuxen och Barn och familj inom socialforvaltningen och ungdomsteamet 
arbetar också med skolan , närmast vägga skolan och fältverksamheten arbetar med 
Högstadiet. Samarbete med sjukvården finns men mer resurser behöver satsas for 
att minska långa köer till BUP 

 
5. Vilka insatser avser nämnden att sätta in nu under sommaren, som är en riskperiod 

för introduktion likväl som accelererande användning av tunga droger som Oxy?  
 

Svar: Sommaren genomfördes med högre bemanning för att kunna bemanna 
fler helger och Nattvandrande föreningar var ute under samtliga helger under 
sommaren. 

 
Interpellant Bodil Frigren Ericsson (L) och svarande Leif Håkansson (S) deltar i 
debatten. 
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§ 159 Inkomna motioner oktober 2022 2022/637 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande motion har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. Enligt 
rutinerna ska den översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

- Motion om fler parkeringsplatser i Matvik – Britt Jämstorp (KD) 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om fler parkeringsplatser i Matvik – Britt Jämstorp (KD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Administrativ handläggare Emma Håkansson  
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§ 160 Handlingar för kännedom oktober 2022 2022/455 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under perioden 2022-06-28—2022-10-03 
 
2022-09-21 DNR 2022/74 Blåst på konfekten 
 
2022-09-22 DNR 2022/74 KÅMF Stipendiater 2022 
 
2022-09-28 DNR 2022/74 Att leda kommunfullmäktiges arbete 
 
 
 


