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Dagordning
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ärende
Val av justerare
Fastställande av dagordning
Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Andreas Green (M)
Överföring/avräkning av budgetmedel för pågående investeringar 2020
Utbetalning av kommunalt partistöd 2021
Borgensram 2021
Taxor för rengöring och brandskyddskontroll 2021 - Räddningstjänsten
Västra Blekinge
Utökning av biosfärområde Blekinge Arkipelag
Förlängning av länsstrategi ANDT 2021
Förlängning av folkhälsopolicy för Blekinge län till och med 2021
Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2020-11-14 - 2021-02-03
Redovisning av Karlshamnsförslag 2021
Inkomna motioner februari 2021
Motion om buffrat dagvatten - Görgen Lennarthsson m fl (SD)
Motion om gratis alkohol på mingelfest - Björn Tenland Nurhadi (SD)
Motion om införande av kommunal delningstjänst - Magnus Gärdebring
(M), Britt Jämstorp (KD) Bodil Ericsson (L)
Motion om översyn av tjänstemannaorganisationen - Björn T Nurhadi
(SD), Håkan Abrahamsson (SD) och Görgen Lennartsson (SD)
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige - Sofie Svensson (S)
Fyllnadsval av ersättare i nämnden för arbete och välfärd - Bodil Frigren
Ericsson (L)
Fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden - Mattias Stiernerbielke (L)
Fyllnadsval av ersättare i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande Mattias Stiernerbielke
Handlingar för kännedom februari 2021
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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-01

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3268

Datum
2021-02-15

§

Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Andreas Green (M)
Förslag till beslut
att lägga beskedet till handlingarna.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 9 december 2020 till och med den
14 oktober 2022 Andreas Green (M) till ny ersättare efter Julius Svensson (M).
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2020-12-09
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Bakgrund och överväganden
Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överföra ej förbrukade investeringsmedel i pågående projekt om 49 238 tkr till 2021,
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade
investeringsramarna och dess beräknade kapitalkostnader,
att överföra ej förbrukade investeringsmedel i pågående projekt om 49 238 tkr till 2021,
samt
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade
investeringsramarna och dess beräknade kapitalkostnader.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att tillföra driftmedel i pågående projekt om 10 889 tkr 2021,
att finansiera behov av driftmedel till större pågående projekt om 9 681 tkr från
kommunstyrelsens anslag till förfogande större investeringar, samt
att finansiera behov av driftmedel till mindre pågående projekt om 1 208 tkr från
kommunstyrelsens anslag till förfogande reserv.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens beslutade § 21 Yttrande över revisionsrapport ”Granskning över
kommunens pågående investeringar” 2020-02-04 att anta skrivelsen på revisorernas
frågor. Skrivelsen lämnar svar på frågan om vilka åtgärder som kommunstyrelsen
kommer att vidta för att få adekvata och uppdaterade uppgifter om pågående
investeringsprojekt med avseende på bokslutsprocessen och vilka investeringsprojekt
som är pågående.
Positiva och negativa budgetavvikelser i pågående investeringsprojekt överförs till
kommande års investeringsbudget.
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 202 mnkr, vilket är 63
mnkr lägre än den budgeterade nivån på 265 mnkr och motsvarar en genomförandegrad på 76 procent. Detta beror främst på tidsförskjutningar i pågående projekt.
Beslutsunderlag
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar över 7 mnkr 2020
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar under 7 mnkr 2020
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef SHBF Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Åsa Nygren
Controller Susanne Andersen
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-01-28

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2020/1899

Datum
2021-02-02
2021-02-15

§
13

Överföring/avräkning av budgetmedel för pågående investeringar 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del
att tillföra driftmedel i pågående projekt om 10 889 tkr 2021
att finansiera behov av driftmedel till större pågående projekt om 9 681 tkr från KS
anslag till förfogande större investeringar
att finansiera behov av driftmedel till mindre pågående projekt om 1 208 tkr från KS
anslag till förfogande reserv
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överföra ej förbrukade investeringsmedel i pågående projekt om 49 238 tkr till 2021
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade
investeringsramarna och dess beräknade kapitalkostnader
Sammanfattning
Kommunstyrelsens beslutade § 21 Yttrande över revisionsrapport ”Granskning över
kommunens pågående investeringar” 2020-02-04 att anta skrivelsen på revisorernas
frågor. Skrivelsen lämnar svar på frågan om vilka åtgärder som kommunstyrelsen
kommer att vidta för att få adekvata och uppdaterade uppgifter om pågående
investeringsprojekt med avseende på bokslutsprocessen och vilka investeringsprojekt
som är pågående.
Positiva och negativa budgetavvikelser i pågående investeringsprojekt överförs till
kommande års investeringsbudget.
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 202 mnkr, vilket är 63
mnkr lägre än den budgeterade nivån på 265 mnkr och motsvarar en genomförandegrad på 76 procent. Detta beror främst på tidsförskjutningar i pågående projekt.
Beslutsunderlag
1
2

Överföring av budgetmedel för pågående investeringar över 7 mnkr 2020
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar under 7 mnkr 2020

Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef SHBF Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-01-28

Ekonomichef Åsa Nygren
Controller Susanne Andersen

Daniel Wäppling
Kommundirektör

Ulrika Nordén Johansson
Förvaltningschef SHBF
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Sida 2(2)
Dnr: 2020/1899

Överföring/ avräkning av budgetmedel för pågående investeringar 2020
Kommunstyrelsen
(tkr)

Projekt > 7 mnkr
Exploatering näringsliv
0002
Östra Piren
0018
Stilleryd industriområde
0043
Västerport
Exploatering bostäder
Skogsborg
0026
0029
Stärnö Sjöstad
0038
Stationsområdet
0106
Asarum Flygfältet
0107
Strömma
0304
Guöplattån
Markförvärv
Strategisk utveckling
1100
F 04012 Duveryd 5:1
Infrastruktur
0003
Kajkonstruktioner
0032
Järnvägsanläggning Stilleryd, funktionsutr
0040
Prinsgatan allmän parkering
Projektering byggnader/anläggningar
1115
1346
Hinsetunnel
1348
GC väg Vekerum-Stilleryd
1355
GC väg Vekerum-Mörrum
1356
Utbyte belysningsarmaturer till LED
Pedagogisk verksamhet
1148
Möllegårdens skola kök
1163
Svängsta fsk, tillbyggnad och renovering
Skolprojekten
1169
1154
Mörrums skola
2107
Fastighetsunderhåll
Vård omsorg
1142
LSS-boenden Korta vägen
2107
Fastighetsunderhåll
Fritid och kultur
1191
Väggabadet 50 meters bassäng
1196
Nytt scenkonsthus utg
2107
Fastighetsunderhåll
2528
Asarum IP
2596
Jössa träningshall, byggnation
2596
Jössa träningshall, konstnärlig utsmyckning
Övrig verksamhet
0307
Stora våtmarken Åryd
Projektering byggnader/anläggningar
1115
1136
Tubbaryd, nybyggnad kontor
1140
Brandstationen
1152
Ny återv.station Munkahus
1320
Utveckling av torget
2107
Fastighetsunderhåll
2127
IT strategin
Summa

Årsbudget
2020

Utfall
2020

Budgetavvikelse
2020

-5 600
-4 000
-1 500
-100
-11 850
1 000
-6 250
-500
-2 600
-500
-3 000
-26 400
-2 000
-24 400
-20 310
-1 000
-1 000
-1 500
-200
-5 000
-5 360
0
-6 250
-68 455
-9 200
-5 600
-1 500
-42 000
-10 155
-10 317
-10 000
-317
-82 858
-4 000
-2 200
-1 758
-12 900
-61 130
-870
-19 850
-1 000
-1 300
-200
0
0
-11 605
-570
-5 175

-454
0
-307
-147
-4 045
0
-989
0
-2 991
0
-65
-764
-700
-64
-16 717
-36
-1 335
-23
-4
-4 311
-6 129
-233
-4 647
-64 775
-8 181
-2 547
-1 279
-41 928
-10 839
-3 287
-3 041
-246
-81 502
-4 069
-555
-1 029
-13 547
-61 640
-662
-13 449
-902
0
-161
-657
-45
-9 298
-560
-1 826

5 146
4 000
1 193
-47
7 805
-1 000
5 261
500
-391
500
2 935
25 637
1 300
24 337
3 593
964
-335
1 477
197
689
-769
-233
1 603
3 680
1 019
3 053
221
72
-684
7 030
6 959
71
1 356
-69
1 645
729
-647
-510
208
6 402
98
1 300
39
-657
-45
2 307
10
3 349

-245 640

-184 992

60 648
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Överföring/
avräkning
pågående
projekt
2021
-1 100
-1 000
-100
-250

Behov av
driftmedel
pågående
projekt
2021
-700
-100
-500
-100
-6 517
-5 261
-1 216
-40

-250
-24 400
-24 400
-3 966

-1 477
-197
-689

-1 603
-4 365
-1 019
-3 053
-221
-72

0

-2 064
-964
-800
-300

-100

-100

-6 959
-6 959

0

-1 138
69
-1 645

0

647
-208
-4 082

-300
-300

-2 307
-1 775
-46 259

-9 681

0002
0018
0043
0029
0038
0107
0304
1100
0003
0032
0040
1115
1346
1356
1148
1163

1169
1154
1142
1191
1196
2528
2596

1115
1320
2127

Kommentarer till överföring/ avräkning av budgetmedel och behov av driftmedel till pågående projekt
Projekt > 7 mnkr
Exploatering näringsliv
Östra Piren: Investeringsmedel till framtagning av projekterings- och upphandlingsunderlag. Driftmedel till
dykundersökningar av kaj.
Stilleryd industriområde: Investeringsmedel till kommande lantmäteriförrättningar och driftmedel till
detaljplanearbetet.
Västerport: Driftmedel till färdigställande av planändring.
Exploatering bostäder
Stärnö Sjöstad: Kostnader för detaljplan, bidragsansökan, förklassificering samt sanering asfalt och betong.
Stationsområdet: Kostnader för detaljplanearbetet.
Strömma: Kostnader för detaljplanearbetet.
Guöplatån: Kommande kostnader för lantmäteriförrättningar.
Markförvärv
Strategisk utveckling: Ersättningen för Duveryd 5:1 erläggs efter att fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
Infrastruktur
Kajkonstruktioner: Löpande underhållsmedel till kajer.
Järnvägsanläggning Stilleryd, funktionsutredning: Funktionsstödsutredning tillsammans med Trafikverket.
Prinsgatan allmän parkering: Avvaktar beslut. Behov av investeringsmedel till projektering.
Projektering byggnader/anläggningar: FAS 1 Infrastruktur på torget enligt beslut i KS § 174 2020 samt utredningsmedel
inom infrastruktur.
Hinsetunneln: Investeringsmedel till ny belysning på tunnelns östra sida vid Prinsgatan.
Utbyte belysningsarmaturer till LED: Investeringsmedel till pågående projekt.
Pedagogisk verksamhet
Möllegårdens skola kök: Bedömd tidpunkt för projektavslut och ianspråktagande kvartal 1 2021.
Svängsta fsk, tillbyggnad och renovering: Projektet är försenat p g a större behov av platser och möjlighet att bygga till
fler avdelningar. Detta kommer även leda till en fördyring av projektet och ärendet ska till KS för beslut om finansiering
för att klara nybyggnationen.
Skolprojekten: Investeringsmedel till Fas 1 Mörrums skola idrottshall och bibliotek och driftmedel till pågående
detaljplan för ny förskola i Mörrum.
Mörrums skola: Bedömd tidpunkt för projektavslut och ianspråktagande sommaren 2022.
Vård omsorg
LSS-boende Korta vägen: Bedömd tidpunkt för projektavslut och ianspråktagande vecka 40 2021.
Fritid och kultur
Väggabadet 50 meters bassäng: FAS 2 för byggnation pågår.
NyB scenkonsthus: Bedömd ?dpunkt för projektavslut och ianspråktagande sommaren/hösten 2021.
Asarums IP: Bedömd ?dpunkt för projektavslut och ianspråktagande vecka 19 2022.
Jössa träningshall: Återstående medel flyttas över för upphandlat konstverk. Budgetavvikelse för byggnation p g a extra
markarbeten och akustikåtgärder.
Övrig verksamhet
Projektering byggnader/anläggningar: Utredningsmedel för byggnader och anläggningar inom fastighet.
Utveckling av torget: Bedömd tidpunkt för projektavslut och ianspråktagande sommaren 2021.
IT strategin: 2 nya brandväggar för 1 700 tkr och återstående åtgärder för bygglovsprogram.
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Överföring av budgetmedel för pågående investeringar 2020
Kommunstyrelsen
(tkr)

0028
0039
0042
0045
0051
0109
0110
0302
1144
1197
2103
2103
2103
1001
1003
1146
1184
2103
2109
2111
2128
2402
2509

Årsbudget
2020

Utfall
2020

Budgetavvikelse
2020

Projekt < 7 mnkr
Exploatering bostäder
Kv Älgen
Stockholmsledet
Möllebacken Karlshamn 2:1
Idrottsvägen Karlshamn 5:1
Ks övriga investeringar
Janneberg
Asarumsdalen Asarum 3:2
Del Hällaryd 1:56 1:60 1:123
Pedagogisk verksamhet
Svängsta förskola kök
Solceller
Fastighetsutveckling
Vård omsorg
Fastighetsutveckling
Fritid och kultur
Fastighetsutveckling
Övrig verksamhet
Maskinpark
Arb.platsservice maskiner
Brand, larm och säkerhet
Miljöåtgärder
Fastighetsutveckling
Datautrustn IT-service
Rådhuset, möbler/tekn utr
IT stöd styrprocess
Utrustn Måltidsvht
Digital betallösning

190
2 900
-400
-400
-500
240
-1 150
-100
-400
-6 495
-5 295
-40
-1 160
-295
-295
-775
-775
-12 125
-1 675
-825
-2 000
-2 000
-230
-1 600
-600
-1 000
-1 500
-695

-766
-42
-19
-189
-14
0
0
-413
-89
-6 282
-5 346
-36
-900
-145
-145
-871
-871
-8 842
0
-545
-1 987
-2 043
-411
-1 583
-732
0
-1 486
-56

-956
-2 942
381
211
486
-240
1 150
-313
311
214
-51
4
260
150
150
-96
-96
3 283
1 675
280
13
-43
-181
17
-132
1 000
14
639

Summa

-19 500 -16 905

2 595
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Överföring/
avräkning
pågående
projekt
2021

Behov av
driftmedel
pågående
projekt
2021
0

-1 208
-381
-30
-486

0

-311
0

0

0

0

0

-2 979
-1 500

0

-1 000
-479
-2 979

-1 208

Kommentarer till överföring av budgetmedel och behov av driftmedel till pågående projekt
Projekt < 7 mnkr
Exploatering bostäder
0039

Stockholmsledet: Detaljplan enligt beslut i KS § 105 2020.

0042

Möllebacken Karlshamn 2:1: Detaljplan enligt beslut i KSAU § 161 2018.

0045

Idrottsvägen Karlshamn 5:1: Detaljplan enligt beslut i KSAU § 231 2019.

0109

Janneberg: Planprogram och åtgärdsvalsstudie finansieras inom byggnadsnämndens anslag enligt beslut i
KSAU § 178, 2019.

0302

Del Hällaryd 1:56 1:60 1:123: Detaljplan enligt beslut i KS § 129 2018.

1001
2128
2509

Övrig verksamhet
Maskinpark: Inköp av sopmaskin.
IT-stöd styrprocess: Uppstart med nytt IT-stöd beräknas ske i början av 2021.
Digital betallösning: Investering i en digital betallösning enligt beslut i KS § 222 2018.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 476 000 kronor till Karlshamns
socialdemokratiska arbetarkommun.
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 2021:
Grundstöd:
100% av basbeloppet 47 600 kronor

Mandatbundet stöd:
50 % av basbeloppet 23 800 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.
Karlshamns socialdemokratiska arbetarkommun har 2021-01-15 inkommit med skriftlig
redovisning samt granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan
(47 600 + 18 x 23 800 = 476 000) ska 476 000 kronor därmed utbetalas till partiet.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20
Regler för kommunalt partistöd
Redovisning samt granskningsintyg avseende år 2020 från Socialdemokraterna
Beslutet skickas till
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Controller Susanne Andersen
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-01-20

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2021/235

Datum
2021-02-02
2021-02-15

§
27

Utbetalning av kommunalt partistöd 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 476 000 kronor till Karlshamns
socialdemokratiska arbetarkommun.
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 2021:
Grundstöd:
100% av basbeloppet 47 600 kronor

Mandatbundet stöd:
50 % av basbeloppet 23 800 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.
Karlshamns socialdemokratiska arbetarkommun har 2021-01-15 inkommit med skriftlig
redovisning samt granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan
(47 600 + 18 x 23 800 = 476 000) ska 476 000 kronor därmed utbetalas till partiet.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20
Regler för kommunalt partistöd
Redovisning samt granskningsintyg avseende år 2020 från Socialdemokraterna
Beslutet skickas till
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Controller Susanne Andersen

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-01-20

Anna Sunnetoft
Kommunsekreterare
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Sida 2(2)
Dnr: 2021/235

FÖRFATTNINGSSAMLING
Regler för kommunalt partistöd
Utgivare: Kansli
Gäller från: 2019-01-01
Antagen: KF § 87, 2014-06-16
Reviderad: KF § 37, 2018-03-19

Regler för kommunalt partistöd
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd
(4 kap. 29–32 §§). I Karlshamns kommun ska därutöver följande gälla.

Rätt till partistöd
1§
Det kommunala partistödet i Karlshamns kommun utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

Grundstöd och mandatstöd
2§
Partistödet består av
-

ett grundbidrag till varje parti representerat i kommunfullmäktige, vilket uppgår till 100 % av
prisbasbeloppet

-

ett mandatstöd, som uppgår till 50 % prisbasbeloppet och fördelas per mandat i
kommunfullmäktige.

Fördelning av partistöd
3§
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilka en vald ledamot är fastställd enligt 14
kap vallagen (2005:837). Om ett parti innehar ett mandat som besätts av en ledamot som lämnat
partiet, tillfaller partistödet ändock det parti som ursprungligen tilldelats mandatet.
Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört.
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för partistöd

Redovisning och granskning
4§
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning, för perioden 1 januari–31
december, som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första
stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Årlig utbetalning
5§
Partistöd betalas ut årligen, i förskott, efter beslut av fullmäktige.
Partistödet utbetalas efter det att partiet har lämnat in redovisning och granskningsintyg och saken
prövats i kommunfullmäktige. Utbetalningarna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i
februari och maj.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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Till
Karlshamns Kommunfullmäktige

Redovisning av erhållit partistöd 2020

Erhållit partistöd

473.OOO

Kostnader:
Lokalkostnader

235.4L6

It kostnader

20.7t6

Utbildningskostnader

13.735

Mötesverksamhet

19.8s0

Kontorsmaterial,tele, porto

55.437

lnköp av material

20.480

Rese ers

6.000

Avsättning till valfond

Med vänlig

101.366

ng

reas

Ordförande
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GRANSKN INGSINTYG

Undertecknad utsedda revisorer för Karlshamns Socialdemokratiska

Arbetarekommun har granskat redovisning av erhållit partistöd för
Äret 2020.
Vi intygar att redovisningen av partistöd är korrekt.

6,

Rune Andersson

tc,

Lars-l
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 355 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB,
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 290 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 219 5000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 547 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 536 431 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader, samt
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Park AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för Stadsvapnet-koncernen och dess
helägda dotterbolag uppgår till 3 281 410 000 kr om detta förslag beviljas. Totalt
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kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

inklusive Västblekinge Miljö AB samt Netport Science Park AB uppgår totala
borgensåtagandet till 3 372 410 000 kr om detta förslag beviljas.
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2021 ingår en ökning med 317 754 tkr
jämfört med föregående års borgensram samt en neddragning sedan föregående
version med 42 747 tkr.

Vad gäller ökningen per bolag samt neddragning i borgensramen 2021 hänvisas till
tjänsteskrivelsen ”Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapnet” med bilagor.
Sammanfattning av investeringsbudget per bolag för Stadsvapnet-koncernen, som
ökningen av borgensramen ska finansiera, framgår i tabell;

Tabell förändring av borgensram (historik) samt årets ökning per bolag;
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
1
2
3

Protokollsutdrag SV § 4/2021 Borgensram för Stadsvapenkoncernen 2021
Protokollsutdrag SV § 3/2021 Investeringsbudget 2021-2023 för
Stadsvapenkoncernen
Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen

Beslutet skickas till
Ekonomichef Åsa Nygren
Koncerncontroller Marie Nilsson
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Karlshamn Energi AB
Karlshamnsbostäder AB
Karlshamns Hamn AB
Karlshamnsfastigheter AB
Kreativum i Blekinge AB
Västblekinge Miljö AB
NetPort Science Park AB
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Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(3)
Dnr: 2020/3275

Datum
2021-02-02
2021-02-15

§
10

Borgensram 2021
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 355 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB,
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 290 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 219 5000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 547 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 536 431 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader, samt

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Park AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för Stadsvapnet-koncernen och dess
helägda dotterbolag uppgår till 3 281 410 000 kr om detta förslag beviljas. Totalt
inklusive Västblekinge Miljö AB samt Netport Science Park AB uppgår totala
borgensåtagandet till 3 372 410 000 kr om detta förslag beviljas.
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2021 ingår en ökning med 317 754 tkr
jämfört med föregående års borgensram samt en neddragning sedan föregående
version med 42 747 tkr.

Vad gäller ökningen per bolag samt neddragning i borgensramen 2021 hänvisas till
tjänsteskrivelsen ”Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapnet” med bilagor.
Sammanfattning av investeringsbudget per bolag för Stadsvapnet-koncernen, som
ökningen av borgensramen ska finansiera, framgår i tabell;

Tabell förändring av borgensram (historik) samt årets ökning per bolag;
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Beslutsunderlag
1
2
3

Protokollsutdrag SV § 4/2021 Borgensram för Stadsvapenkoncernen 2021
Protokollsutdrag SV § 3/2021 Investeringsbudget 2021-2023 för
Stadsvapenkoncernen
Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen

Beslutet skickas till
Ekonomichef Åsa Nygren
Koncerncontroller Marie Nilsson
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Karlshamn Energi AB
Karlshamnsbostäder AB
Karlshamns Hamn AB
Karlshamnsfastigheter AB
Kreativum i Blekinge AB
Västblekinge Miljö AB
NetPort Science Park AB

Åsa Nygren
Ekonomichef
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PROTOKOLL
Stadsvapnet i Karlshamn AB
2021-01-12

Karlshamns
kommun

Plats och tid

Netpublicator videomöte, klockan 13:30—14:10

Beslutande

Marie Sällström
Johnny Persson
Magnus Sandgren
Mats Bondesson
Bodil Frigren Ericsson
Claes Jansson

Arbetstagarrepresentanter

Oliver Sachse, TCO

Övriga

Åsa Nygren, VD
Marie Nilsson, vice VD
Emma Håkansson, sekreterare

Paragrafer

§§ 1-4

Utses att justera

Johnny Persson (S)

Justeringsdatum

2021-01-14

Sekreterare

Emma Håkansson

Ordförande

Digitalt signerat
Marie Sällström

Justerande

Digitalt signerat
Johnny Persson
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(S)
(S)
(M)
(C)
(L)
(MP)
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§ 4 Borgensram för Stadsvapenkoncernen 2021 2020/3275
Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut
Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunstyrelsen att besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 355 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB,
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 290 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 219 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 547 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 536 431 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolaget och dess helägda
dotterbolag uppgår till 3 281 410 000 kr om detta förslag beviljas. I förslaget till
borgensram för verksamhetsåret 2021 ingår en ökning med 317 754 tkr jämfört med
föregående år samt en neddragning sedan föregående version, presenterad på
styrelsemötet 2020-11-30, med 42 747 tkr.
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Vad gäller ökningen per bolag samt neddragning i borgensramen 2021 hänvisas till
tjänsteskrivelsen ”Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen” daterad
2021-01-12 med bilagor.
Sammanfattning av investeringsbudget per bolag, som ökningen av borgensramen ska
finansiera, framgår i tabell nedan.

Tabell förändring av borgensram (historik) samt årets förändring per bolag;

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen, daterad
2021-01-12
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-12
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Åsa Nygren
Koncerncontroller Marie Nilsson
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Karlshamn Energi AB
Karlshamnsbostäder AB
Karlshamns Hamn AB
Karlshamnsfastigheter AB
Kreativum i Blekinge AB
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PROTOKOLL
Stadsvapnet i Karlshamn AB
2021-01-12

Karlshamns
kommun

Plats och tid

Netpublicator videomöte, klockan 13:30—14:10

Beslutande

Marie Sällström
Johnny Persson
Magnus Sandgren
Mats Bondesson
Bodil Frigren Ericsson
Claes Jansson

Arbetstagarrepresentanter

Oliver Sachse, TCO

Övriga

Åsa Nygren, VD
Marie Nilsson, vice VD
Emma Håkansson, sekreterare

Paragrafer

§§ 1-4

Utses att justera

Johnny Persson (S)

Justeringsdatum

2021-01-14

Sekreterare

Emma Håkansson

Ordförande

Digitalt signerat
Marie Sällström

Justerande

Digitalt signerat
Johnny Persson
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(C)
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§ 3 Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen 2020/3338
Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut
Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunstyrelsen att besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Stadvapenkoncernens investeringsbudget 2021-2022 till 1 138,8 mnkr och
preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023 till 426,0 mnkr.
att ompröva investeringsbudgeten för 2023 när ny lånegaranti är fastställd och utrymmet
att låna har utökats för kommunkoncernen.
Sammanfattning
Stadsvapenkoncernen föreslås fastställa investeringsbudget för 2021-2023 utifrån ett
reviderat förslag. Förslaget innebär att Karlshamn Energi AB och Karlshamnsbostäder
AB skjuter investeringar på framtiden, enligt bolagens inlämnade förslag på neddragning
av investeringsbudget. Kreativum AB, Karlshamns Hamn AB och Karlshamnsfastigheter
AB föreslås göra en generell neddragning på 10 % av investeringsbudgeten, (särskilda
hänsyn finns antagna).
Kommunkoncernens investeringar för perioden 2021-2022 inryms enligt detta förslag i
det fastställda låneutrymmet från Kommuninvest. Investeringsbudgeten för 2023 saknar
lånegaranti eftersom Kommuninvest tidigare har lämnat en lånegaranti som omfattar
investeringar t.o.m. 2022. En ny bedömning med garanti ska begäras inom kort för att
säkra ett nytt låneutrymme till framtida investeringar. Investeringar som beräknas pågå
eller ska påbörjas under 2023 bör därför starta först när lånegarantin är fastställd och
borgensram kan beviljas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-12
1.1 KEAB Skrivelse till Stadsvapnet avs prioritering i inv.budget 2021
1.2 KEAB Underlag utbyggnad Prinsgatan 45 201210
1.3 KEAB investeringsbudget innan neddragning
1.4 KEAB investeringsbudget inkl 10% neddragning
1.5 KEAB Riskbedömning
2.1 KABO investeringsbudget inkl 10% neddragning
2.2 KABO Riskbedömning
3.1 KHamn Investeringsbudget innan neddragningar
3.2 KHamn potential för minskade investeringar
3.3 KHamn Riskbedömning
4.1 KAFAB Investeringsbudget innan neddragningar
4.2 KAFAB Riskbedömning
5.1 Kreativum Investeringsbudget utan neddragningar
5.2 Kreativum Riskbedömning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Åsa Nygren VD
Dotterbolagen
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Datum
2021-01-12

§

Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen
Förslag till beslut
Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunstyrelsen att besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Stadvapenkoncernens investeringsbudget 2021-2022 till 1 138,8 mnkr och
preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023 till 426,0 mnkr.
att ompröva investeringsbudgeten för 2023 när ny lånegaranti är fastställd och utrymmet
att låna har utökats för kommunkoncernen.
Sammanfattning
Stadsvapenkoncernen föreslås fastställa investeringsbudget för 2021-2023 utifrån ett
reviderat förslag. Förslaget innebär att Karlshamn Energi AB och Karlshamnsbostäder
AB skjuter investeringar på framtiden enligt bolagens inlämnade förslag på neddragning
av investeringsbudget. Kreativum AB, Karlshamns Hamn AB och Karlshamnsfastigheter
AB föreslås göra en generell neddragning på 10 % av investeringsbudgeten (särskilda
hänsyn finns antagna).
Kommunkoncernens investeringar för perioden 2021-2022 inryms enligt detta förslag i
det fastställda låneutrymmet från Kommuninvest. Investeringsbudgeten för 2023 saknar
lånegaranti eftersom Kommuninvest tidigare har lämnat en lånegaranti som omfattar
investeringar t.o.m. 2022. En ny bedömning med garanti ska begäras inom kort för att
säkra ett nytt låneutrymme till framtida investeringar. Investeringar som beräknas pågå
eller ska påbörjas under 2023 bör därför starta först när lånegarantin är fastställd och
borgensram kan beviljas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-12
1.1 KEAB Skrivelse till Stadsvapnet avs prioritering i inv.budget 2021
1.2 KEAB Underlag utbyggnad Prinsgatan 45 201210
1.3 KEAB investeringsbudget innan neddragning
1.4 KEAB investeringsbudget inkl 10% neddragning
1.5 KEAB Riskbedömning
2.1 KABO investeringsbudget inkl 10% neddragning
2.2 KABO Riskbedömning
3.1 KHamn Investeringsbudget innan neddragningar
3.2 KHamn potential för minskade investeringar
3.3 KHamn Riskbedömning
4.1 KAFAB Investeringsbudget innan neddragningar
4.2 KAFAB Riskbedömning
5.1 Kreativum Investeringsbudget utan neddragningar

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning
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5.2 Kreativum Riskbedömning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Åsa Nygren VD
Dotterbolagen
Bakgrund och överväganden
Kommunkoncernens budgeterade och planerade investeringstakt har varit hög och är
fortsatt hög för de kommande åren med pågående investeringar. Samtidigt har
självfinansieringsgraden varit låg i kommunkoncernen. Kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och Stadsvapnets styrelse har därför beslutat att inte ta ställning till
inlämnade investeringsbudgetar och borgensramar för 2021 utan istället efterfrågat
ekonomiska riskanalyser och prioriteringar av investeringsbehovet i koncernen.
Stadsvapnets styrelse har vid sammanträdet den 30 november 2020 beslutat att ge VD i
Stadsvapnet i uppdrag att genomföra dialoger med respektive dotterbolag för att ta fram
riskanalyser och prioriteringar gällande investeringsbudget 2021-2023 för större
investeringar. Riskanalysen ska omfatta ekonomi, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati,
miljö, lagkrav, självfinansieringsgrad samt hur det påverkar driftskostnaderna.
Riskanalys och prioriteringar
Samtliga dotterbolag i Stadsvapenkoncernen har riskutvärderat och utifrån riskanalysen
prioriterat samtliga investeringar som är större än 7 mnkr alternativt har lägre
självfinansieringsgrad än 20 %.
Riskanalysen omfattar uppgifter om lönsamhetsbedömning, självfinansiering samt andra
ovan nämnda delar som omfattar ekonomi, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati, miljö och
lagkrav. Bolagen har bedömt konsekvensen av att inte genomföra investeringen/-arna
och därmed hur sannolikt samt allvarliga konsekvenserna blir. Värdet av bedömningen
genererar ett riskvärde som anger hur prioriterad investeringen är.
I matrisen finns också uppgift om investeringen ingår i grunduppdraget, om
investeringen har en resultatpåverkan och om det finns politiskt beslut bakom.
Riskbedömningar per bolag
Karlshamnsfastigheter har en större nyinvestering i Emigranten 5 samt ett antal
mindre reinvesteringar. För planperioden uppgår investeringsbehovet till 296 mnkr.
Riskanalysen omfattar såväl nyinvesteringen som reinvesteringarna eftersom
självfinansieringsgraden är 0 % för samtliga projekt. Bakom nyinvesteringen finns ett
politiskt beslut att bygga för att Karlshamns kommun ska öka tillväxten och
befolkningen. Risken med att inte fullfölja pågående nyinvestering är att det inte ges
möjlighet för nya företag att etablera sig i Karlshamn samt att det krävs nedskrivning av
redan investerade medel i projektet. Saknas uppgift om tidpunkt för lönsamhet men är
prio 1.
Reinvesteringarna uppgår till totalt 16,6 mnkr för planperioden. I riskanalysen är
solskydd med fallrisk samt uttjänt ventilationsanläggning prio 1. Reinvesteringar inom
prio 2 avser kök och tilläggsisolering av tak på Halda för att uppfylla lagkrav. Som prio 4
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finns en reinvestering i Hamnkontoret och avser energibesparing. Reinvesteringarna är
ej påbörjade.
Karlshamnsfastigheter föreslås sänka investeringsbudgeten med 10 % (exkluderat
emigranten 5 då det är en pågående investering beslutad av kommunfullmäktige) och
skjuta på investeringar på framtiden. Sänkningen av investeringsbudgeten motsvarar
1,7 mnkr för planperioden. Investeringarna som berörs av den generella neddragningen
med 10 % klassificeras i samtliga prioriteringsnivåer.
Kreativum har endast mindre reinvesteringar i belysning, digital vetenskapsbiograf,
basutställning samt skogsutställning. Riskanalysen omfattar samtliga reinvesteringar
som uppgår till 8,05 mkr totalt och självfinansieringsgraden är 0 %. Investeringarna ingår
i grunduppdraget och har en positiv resultatpåverkan då intäkterna förväntas öka när
attraktionskraften ökar. Risken med att inte fullfölja reinvesteringarna i belysning är att
driftskostnaderna för energi fortsätter att öka. När det gäller reinvestering i
vetenskapsbiograf är risken att attraktionskraft och möjlighet till nya intäktsströmmar
uteblir. Samma risk föreligger gällande reinvestering i basutställning samt
skogsutställning. Saknas uppgift om tidpunkt för lönsamhet. Reinvestering i
basutställningarna har prio 2 och övriga projekt prio 1.
För Kreativum är det svårt att föreslå en sänkning av investeringsbudgeten eller skjuta
någon investering på framtiden. En sänkning eller förskjutning skulle riskera att den nya
satsningen som syftar till att öka attraktionskraften och intäkterna uteblir, vilket i sin tur
lämnar en ekonomi i obalans. Kreativum föreslås därför endast att göra en neddragning
på 10 % avseende de investeringar som klassificerats som prio 2.
Karlshamnsbostäders investeringsbudget innehåller underhållsplan, reinvesteringar
samt nyinvesteringar för såväl investeringar över 7 mnkr som under 7 mnkr.
Underhållsplanen som avser stambyten, tvättstugor, utemiljöer och oförutsett underhåll
är självfinansierat till 100 %. Möllebacken som också tillhör underhållsplanen och är
bolagets stora investering på 200 mnkr har en självfinansieringsgrad i kategorin 1-20 %.
I riskbedömningen ingår samtliga investeringar från underhållsplanen, samtliga projekt
ingår i grunduppdraget och har en positiv resultatpåverkan. Risken med att inte fullfölja
pågående investering i Möllebacken är att problemen med inomhusklimatet kvarstår i
fastigheterna samt att marken inte saneras på miljöfarliga ämnen. Projektet är prio 1.
För de mindre investeringarna i underhållsplanen finns risk för ekonomiska
konsekvenser gällande stambyten och därför klassas den som prio 1.
Nyinvesteringar i Nybro (centrum), Hällaryd och Mörrum innebär att intäkterna kan öka i
bolaget när nya hyresgäster kan flytta in och det tillförs lägenheter till marknaden. Idag
finns tomställda lokaler och ytor. Nyinvesteringen i Hällaryd är påbörjad och klassad
som prio 1. Nybro och Mörrum är prio 2. Samtliga nämnda större nyinvesteringar ingår i
grunduppdraget och har en positiv resultatpåverkan men kan inte självfinansieras.
Nyinvestering i porttelefoner och fiberutbyggnad är mindre investeringar där
självfinansieringen är 100 %.
Större reinvesteringar i Höralyckan, Recordvägen samt Göken 2 innebär att den
kommunala LSS-verksamheten tillförs boenden i ”egen regi” där resurserna kan
användas mer effektivt. Risken med att inte genomföra dessa projekt är att
driftskostnaderna per brukare förblir fortsatt höga i LSS-verksamheten. Självfinansiering
saknas och klassas som prio 2 av bolaget. Mindre reinvesteringar såsom ombyggnation
av lokaler samt robotgräsklippare klassas också som prio 2 utifrån ekonomiska och
miljömässiga risker. Driftpåverkan är alltså positiv för de här projekten.
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Karlshamnsbostäder föreslår att investeringen i nyproduktion Mörrum skjuts på
framtiden, att ombyggnation på Mariegården samt Båtsmansvägen skjuts på framtiden.
Sänkningen av investeringsbudgeten motsvarar 39,0 mnkr för planperioden.
Investeringarna tillhör prio 1 och 2. Förskjutningen innebär att potentiella intäkter uteblir.
Karlshamn Energi har ett investeringsbehov som uppgår till 727,0 mnkr för
planperioden 2021-2023 och avser underhållsplan, reinvesteringar samt
nyinvesteringar. Reinvesteringen är en större investering som avser ombyggnad av
elnät i västra Karlshamn och har en självfinansieringsgrad på 51-70%. Riskanalysen
visar att det finns hög sannolikhet för allvarliga konsekvenser såsom elavbrott och
kapacitetsproblem om investeringen inte sker. Detta leder i sin tur till intäktsbortfall och
eventuella sanktionsavgifter. Klassas som prio 1. Investeringen ingår i grunduppdraget,
har en positiv resultatpåverkan och är pågående. Saknas uppgift om tidpunkt för
lönsamhet.
De nyinvesteringar som är aktuella avser fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygd
och i skärgård, biooljepanna, framtida vattenförsörjning, vattentäkt, fastighetsprojekt
bredbandsnät KABO samt vattenutbyggnad enligt KF beslutad VA-plan.
Nyinvesteringarnas självfinansieringsgrad varierar mellan 0-99% beroende på vilken typ
av verksamhet som avses. Vatten och avlopp har en självfinansieringsgrad < 20 %
medan bredband och biooljepanna är tillhör kategorin 71-99 %. Fastighetsprojektet
ligger på 51-70 % i självfinansieringsgrad. Riskanalyserna gällande bredband visar att
det finns demokratiska och ekonomiska risker med att inte genomföra dessa
investeringar som klassas som prio 1 på landsbygden, men prio 3 i skärgården.
Skillnaden beror på att det finns ett bidrag från Jordbruksverket som går förlorad.
Bredbandsutbyggnad ingår i grunduppdraget, har positiv resultatpåverkan och är
politiskt beslutat.
Riskanalysen av biooljepannan visar att det finns en möjlig sannolikhet för att
leveranssäkerheten kommer att vara bristande till en kännbar allvarlighetsgrad.
Investeringen klassas som prio 3, ingår i grunduppdraget. Nyinvesteringar i vattentäkt
och framtida vattenförsörjning klassas som prio 2 medan vattenutbyggnad klassas som
prio 3. Anledningen till att de två första får en högre prioritet är att befintligt vattenverk är
uttjänt och att reservvattentäkt saknas. Lagkraven från livsmedelsverket riskerar att inte
kunna säkerställas, det finns arbetsmiljörisker i befintlig anläggning samt miljö/hälsa kan
säkras. Investeringarna ingår i grunduppdraget och är politiskt beslutade. Den
ekonomiska risken gällande investeringar i vatten är låg med hänsyn till att VAkollektivet ersätter alla kostnader för investeringen genom självkostnadsprincipen.
Fastighetsprojektet klassas som en prio 2 med hänsyn till att det finns möjlig sannolikhet
och kännbar allvarlighetsgrad att arbetsmiljö, miljö, ekonomi och lagkrav påverkas om
investeringen inte sker. Hantering av spillvatten kräver speciella rutiner som idag inte
kan fullgöras, förorenad mark kommer att saneras, säkerhetsskyddslagen kan säkras
och därutöver kommer driftskostnaderna blir lägre. Det kommer också att finnas
möjlighet att effektivisering vid samlokalisering. Investeringen ingår i grunduppdraget
och har en positiv resultatpåverkan.
Karlshamn Energi:s styrelse föreslår att senarelägga fastighetsprojektet på Prinsgatan
med ett år, vilket innebär att byggnationen genomförs till hög självfinansieringsgrad.
Andra projekt som senareläggs är framtida vattenförsörjning, utbyggnad av VA,
utbyggnad av kundanläggning inom värme samt reinvesteringar i elnät. Sänkningen av
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investeringsbudgeten motsvarar 73,4 mnkr för planperioden. Investeringen tillhör prio 2.
Förskjutningen innebär ökade driftkostnader i resultatbudgeten år 2023-2024.
Karlshamns Hamn och kombiterminalen har ett investeringsbehov som uppgår till
242,0 mnkr för planperioden 2021-2023, varav reinvesteringar utgör 67 mnkr och
nyinvesteringar 175,0 mnkr. Reinvesteringarna avser underhållsinvesteringar,
ersättningsinvesteringar, affärsmässiga investeringar och övrigt.
Självfinansieringsgraden uppgår till 21-50 %. Endast underhållsinvesteringen klassas
som prio 1 och resterande som prio 2. Riskanalysen för dessa mindre investeringar kan
inte sammanfattas.
Nyinvesteringarna avser pågående investering i RoRo, utbyggnad av kaj, kranersättare
till multidockern, pågående investering invallning cisterner oljehamnen samt pågående
investering pga. myndighetskrav. Självfinansieringsgraden uppgår till 21-50 %. Samtliga
nyinvesteringar klassas som prio 1. Riskanalysen av RoRo-projektet visar att det
kommer saknas färjelinjer i Karlshamn utan denna investering. Intäkter uteblir, stora
nedskrivningar, förlorade bidrag och ingen framtid för hamnen. Prio 1 enligt
riskanalysen. Utbyggnad av kaj möjliggör att flera båtar kan anlöpa samtidigt vilket ökar
intäkterna och möjlighet till fler kunder. Klassas som prio 1. Kranen som ersätter
Multidockern innebär att lastning och lossning kan bli effektivare. Påverkar intäkterna
positivt. Om investering uteblir finns risk för underhållskostnader och maskin ur drift. Prio
1 enligt riskanalys. Investeringen i invallning cisterner i oljehamnen innebär att det
kommer att finnas en skyddsbarriär vid läckage, vilket är viktigt för miljö och säkerhet.
Finns myndighetskrav. Samtliga nyinvesteringar ingår i grunduppdraget och påverkar
resultatet positivt. Saknas uppgift om tidpunkt för lönsamhet för samtliga
nyinvesteringar.
Karlshamns hamn och kombiterminal föreslår att ett flertal mindre investeringar under 7
mkr skjuts på framtiden. Sänkningen av investeringsbudgeten motsvarar 18,9 mnkr och
avser administrationsbyggnation, renovering av magasin, truckar, hjullastare,
hanteringsutrustning, dragare, lyktor och belysning till nya läget B3. Investeringarna
tillhör prio 1 och 2. Förskjutningen innebär ökade driftkostnader för leasing i
resultatbudgeten år 2023-2024. Finansiella leasingavtal är att likställa med investering
och därför föreslås Karlshamns hamn istället att sänka investeringsbudgeten generellt
med 10 % (exklusive RoRo-projektet 2021 som är pågående). Sänkningen av
investeringsbudgeten motsvarar 12,6 mnkr för planperioden 2021-2023.
Bedömning
Stadsvapnets dotterbolag har ett samlat investeringsbehov som uppgår till 1 691,7 mnkr
för planperioden 2021-2023 och ett lånebehov som uppgår till 1275,6 mnkr enligt nedan
tabell.
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De investeringar som är klassificerade av bolagen som prio 1 och 2, där det finns en
hög sannolikhet till en kännbar/allvarlighetsgrad, för att beskrivna konsekvenser inträffar
uppgår till 1611,3 mnkr för planperioden 2021-2023. Prio 3 och 4 uppgår till 80,3 mnkr.
Dotterbolagen har utifrån ett riktmärke om neddragning av investeringsbudgeten med 10
% under planperioden 2021-2023 föreslagit att sänka/skjuta investeringar på framtiden.
Med hänsyn till tidigare nämnda förutsättningar och bolagens förslag på neddragningar
summerar Stadsvapnets sammantagna neddragning av investeringsbudgeten till 126,9
mnkr.
Investeringarna i kommunkoncernen kräver lån till delar. Lånetaket för
kommunkoncernen uppgår till 159 tkr/inv (ca 5 136 mnkr) och inför 2020 fanns 1 320
mnkr kvar att nyttja för kommunkoncernen. Hänsyn är då tagen till den pensionsskuld
som kommunen har. Under verksamhetsåret 2020 har 317,4 mnkr lånats upp och
kvarstående utrymme för 2021-2022 är 1002,9 mnkr. Kommunens beslutade
investeringsplan för 2021-2023 beräknas innebära att det finns ett lånebehov på ca150
mnkr, bolagens lånebehov beräknas till ca 978,3 mnkr och sammantaget innebär det att
lånetaket överskrids med 125,4 mnkr. Vid en neddragning av investeringsbudgeten för
2021-2022 i bolagen minskar differensen till -14,7 mnkr, vilket är en acceptabel nivå då
genomförandegraden för investeringar historiskt sett varierat mellan 70-90 %.
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Låneutrymme förenklat
- ej hänsyn till förändring av andra tillgångar och
skulder och pensionsavsättningar
1 320
Låneutrymme 20191231
222
Nettoupplåning 2020 kommunkoncernen -317 364
1 002
Kvarstående utrymme 20201231
858
Utrymme till kommunen 2021-2022
-150 000
Stadsvapnet 2021-2022
-978 250
Stadsvapnet 2021-2022 neddr inv
110 656
Kvarstående utrymme 20221231
-14 736
kommunen 2023
0
Stadsvapnet 2023
-297 300
Stadsvapnet 2023 neddr inv
8 865
-303 172
Under planperioden finns ett större behov av upplåning än lånetaket eftersom
planperioden sträcker sig till 2023, medan lånegarantin när den beräknades om hösten
2020 avsåg att täcka in investeringar t.o.m. 2022. Kommuninvest som är den
huvudsakliga långivaren följer kommunens ekonomiska situation löpande och vid
efterfrågan omprövas lånetaket. Den kommunala verksamheten har sedan ett antal år
tillbaka i tiden haft en högre kostnadsnivå och förväntas sänka kostnadsnivån för att
påvisa en långsiktig ekonomi i balans, där självfinansieringsgraden ökar och en
förändrande demografi inryms. Förväntningarna på bolagen är att de gör lönsamma
investeringar och håller en ekonomi i balans.
Bedömningen är att det finns möjlighet att kunna höja lånetaket i framtiden om
förväntningarna på kommunkoncernen förverkligas. Med hänsyn till den osäkerhet som
råder bör Stadsvapenkoncernens investeringsbudget fastställas för 2021-2022 och
preliminärt godkännas för 2023 enligt nedan tabell:

Investeringar som beräknas pågå eller ska påbörjas under 2023 bör starta först när
lånegarantin är fastställd och borgensram kan beviljas av kommunfullmäktige. Dialog
med Kommuninvest påbörjas under hösten 2021 och sannolikt kan en ny lånegaranti
fastställas vid årsskiftet 2021-2022.
Åsa Nygren
Ekonomichef
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för rengöring (sotning) 2021, samt
att anta taxa för brandskyddskontroll 2021.
Sammanfattning
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag till uppräknade
taxor avseende rengöring och brandskyddskontroll för år 2021, se bilaga. Följande
ändringar har gjorts:
Taxa för rengöring (sotning) föreslås justeras till 649,45 kr/tim i samtliga
medlemskommuner. Taxa för brandskyddskontroll föreslås justeras till 739,29 kr/tim för
Karlshamns kommun.
Kommunfullmäktige föreslås biträda förslagen till taxor för 2021.
Beslutsunderlag
20201230 Protokoll RVB
Missiv taxa för sotning och brandskyddskontroll
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll - till författningssamlingen
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Författningssamlingen
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Datum
2021-02-02
2021-02-15

§
30

Taxor för rengöring och brandskyddskontroll 2021 - Räddningstjänsten
Västra Blekinge
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för rengöring (sotning) 2021, samt
att anta taxa för brandskyddskontroll 2021.
Sammanfattning
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag till uppräknade
taxor avseende rengöring och brandskyddskontroll för år 2021, se bilaga. Följande
ändringar har gjorts:
Taxa för rengöring (sotning) föreslås justeras till 649,45 kr/tim i samtliga
medlemskommuner. Taxa för brandskyddskontroll föreslås justeras till 739,29 kr/tim för
Karlshamns kommun.
Kommunfullmäktige föreslås biträda förslagen till taxor för 2021.
Beslutsunderlag
1
2
3

20201230 Protokoll RVB
Missiv taxa för sotning och brandskyddskontroll
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll - till författningssamlingen

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Författningssamlingen

Anna Sunnetoft
Kommunsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Namn på författningen

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller från: Beslut:
Beslut: KF
Antagen:

TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)
Taxan gäller from 2021-03-01 tills vidare

För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
samt enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
Taxan baseras på en timkostnad som indexregleras årligen enligt sotningsindex.
Karlshamns kommun

Timkostnad
649,45 kr

Minutkostnad
10,82 kr

inkl. moms

649,45 kr

10,82 kr

inkl. moms

649,45 kr

10,82 kr

inkl. moms

Senast beslutad: KF § 77, 2020-06-15
Olofströms kommun
Senast beslutad: KF § 17, 2018-02-12
Sölvesborgs kommun
Senast beslutad: KF § 33, 2018-03-26

1.

Objekt i småhus

1.1

Grundavgift
Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning)

1.1.1

1.1.2

1.2

Helårsbebott hus

Minuter

Kr

Karlshamn

15,00

162,36 kr

Olofström

21,07

228,06 kr

Sölvesborg

10,17

110,08 kr

Karlshamn

24,00

259,78 kr

Olofström

30,07

325,48 kr

Sölvesborg

19,22

208,04 kr

Minuter

Fritidshus

Objektsavgift
Värmepanna olja

25,32

Samtliga
kommuner
274,07 kr

Värmepanna olja miljögodkänd

30,32

328,19 kr

Värmepanna fast bränsle

30,32

328,19 kr

Värmepanna fast bränsle miljögodkänd

32,50

351,78 kr

Braskamin

22,50

243,54 kr

Lokaleldstad

20,00

216,48 kr
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Taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar

1.3

Tilläggsavgifter
Förbindelsekanal 1,0 – 2,5 m

3,84

41,56 kr

Förbindelsekanal 2,6 – 5,0 m

9,48

102,61 kr

Avstötning

2,89

31,28 kr

Stoftsugning

3,75

40,59 kr

Minuter

Samtliga
kommuner

2.

Övriga objekt

2.1

Objektsavgift
Värmepanna

- 50 Mcal/h
51-100

46,94

Se småhus
508,09 kr

101-150

54,43

589,16 kr

151-200

62,49

676,40 kr

201-250

65,65

710,60 kr

251-300

70,36

761,59 kr

-50

16,18

175,13 kr

51-100

29,47

318,99 kr

101-150

36,96

400,06 kr

151-200

45,02

487,30 kr

201-250

48,18

521,51 kr

251-300

52,89

572,49 kr

Separat rökkanal

4,00

43,30 kr

Hämtning av stege

6,00

64,94 kr

Administrationsavgift

9,00

97,42 kr

Sidopanna

TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL
Taxan gäller from 2021-03-01 tills vidare
Senast beslutad:
Karlshamns kommun KF § 77, 2020-06-15
Olofströms kommun KF § 17, 2018-02-12
Sölvesborgs kommun KF § 33, 2018-03-26

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 3
kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan indexregleras årligen
enligt sotningsindex.
Angivna avgifter anges inklusive moms i Olofströms och Sölvesborgs kommun. I Karlshamns kommun är
avgifterna angivna utan moms då moms ej utgår i Karlshamns kommun.
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar

1.

Objekt i småhus

1.1

Grundavgift
Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll

1.1.1

1.1.2

Helårsbebott hus
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg

226,96 kr
293,28 kr
207,73 kr

Fritidshus
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg

337,95 kr
430,73 kr
348,26 kr

1.2

Kontrollavgift
Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 924,12 kr/timme i Olofströms och Sölvesborgs
kommuner och med 739,29 kr/timme i Karlshamns kommun. I kontrollavgiften ingår kostnad för
teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även särskilda
bestämmelser.

2.

Övriga objekt

2.1

Kontrollavgift
Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 924,12 kr/timme i Olofströms och Sölvesborgs
kommun och med 739,29 kr/timme i Karlshamns kommun. Vid beräkning av arbetstidens längd
inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I kontrollavgiften ingår kostnad för teknisk
utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även särskilda bestämmelser.

3.

Efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per man enligt
1.2 eller 2.1 samt transportersättning.

4.

Särskilda bestämmelser

4.1

Extra inställelse
För extra inställse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för
detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1
samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2.1
samt en administrativ avgift om 163,43 kr i Olofströms och Sölvesborgs kommuner och med
130,75 kr i Karlshamns kommun.
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar

4.2

Transportersättning
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och
åter till förättningsplatsen. Avgift för förflyttningstiden tillkommer. Vid beräkning av
kilometerersättningen tillämpas räddningstjänstens taxa.

4.3

Kontroll utom ordinarie arbetstid
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte varit tillgängligt under
ordinarie arbetstid, utgår timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 samt tillägg motsvarande de
merkostnader som arbetet föranlett.

4.4

Beräkning av timersättning
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme och
med den tid som är nedlagd i objektet.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och med
den tid som är nedlagd i objektet.

4
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Karlshamns kommun ställer sig positiv till att ansöka om att utöka nuvarande
biosfärområde Blekinge Arkipelag med Sölvesborgs kommun enligt förslag, samt
att ovanstående gäller under förutsättning att Sölvesborgs kommun finansierar
kostnaderna härledda till ansökan fullt ut samt tillkommande kostnader för utbyte av
informationsmaterial hänförda till Sölvesborgs kommuns medlemskap i Blekinge
Arkipelag.
Sammanfattning
Sölvesborgs kommun ansöker om att delar av kommunen ansluts till biosfärområde
Blekinge Arkipelag enligt bilagd ansökan.
2020-2021 genomför Blekinge Arkipelag en utvärdering till Unesco av 10 års
verksamhet. Utvärderingen utgör ett fönster att omformera biosfärområdet och det är ett
administrativt lägligt tillfälle att ansluta delar av Sölvesborgs kommun till Blekinge
Arkipelag.
Blekinge Arkipelags styrelse är positiv till Sölvesborgs anslutning och genomförde därför
den 2 november ett möte med huvudmännen, nuvarande tre biosfärkommuner samt
Länsstyrelsen i Blekinge för att stämma av hur huvudmännen ställer sig till och vilka
frågor som reses i samband med Sölvesborgs eventuella anslutning. Alla parter var
positiva. Sölvesborgs kommun kompletterar Blekinge Arkipelag, dels genom dess kusts
karaktär som skiljer sig från övriga kommuners, dels genom att vara en betydelsefull
”port” både land- och sjövägen till Blekinge och Blekinge Arkipelag.
Vid mötet enades huvudmännen och Blekinge Arkipelags styrelse om att kommunerna
formellt behandlar ansökan om utökning av biosfärområdet, innan biosfärområdets
styrelse formellt fattar beslut i ärendet samt genomför de förändringar som en ansökan
om utökning till Unesco kräver.
Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse från Blekinge Arkipelag, Sölvesborgs inträde i BBA
Sölvesborgs kommuns ansökan om inträde i BBA
Tjänsteskrivelse från Sölvesborgs kommun, inträde i BBA
Bemanning och finansiering av Blekinge Arkipelag

Beslutet skickas till
Blekinge Arkipelag
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att Karlshamns kommun ställer sig positiv till att ansöka om att utöka nuvarande
biosfärområde Blekinge Arkipelag med Sölvesborgs kommun enligt förslag, samt
att ovanstående gäller under förutsättning att Sölvesborgs kommun finansierar
kostnaderna härledda till ansökan fullt ut samt tillkommande kostnader för utbyte av
informationsmaterial hänförda till Sölvesborgs kommuns medlemskap i Blekinge
Arkipelag.
Sammanfattning
Sölvesborgs kommun ansöker om att delar av kommunen ansluts till biosfärområde
Blekinge Arkipelag enligt bilagd ansökan.
2020-2021 genomför Blekinge Arkipelag en utvärdering till Unesco av 10 års
verksamhet. Utvärderingen utgör ett fönster att omformera biosfärområdet och det är ett
administrativt lägligt tillfälle att ansluta delar av Sölvesborgs kommun till Blekinge
Arkipelag.
Blekinge Arkipelags styrelse är positiv till Sölvesborgs anslutning och genomförde därför
den 2 november ett möte med huvudmännen, nuvarande tre biosfärkommuner samt
Länsstyrelsen i Blekinge för att stämma av hur huvudmännen ställer sig till och vilka
frågor som reses i samband med Sölvesborgs eventuella anslutning. Alla parter var
positiva. Sölvesborgs kommun kompletterar Blekinge Arkipelag, dels genom dess kusts
karaktär som skiljer sig från övriga kommuners, dels genom att vara en betydelsefull
”port” både land- och sjövägen till Blekinge och Blekinge Arkipelag.
Vid mötet enades huvudmännen och Blekinge Arkipelags styrelse om att kommunerna
formellt behandlar ansökan om utökning av biosfärområdet, innan biosfärområdets
styrelse formellt fattar beslut i ärendet samt genomför de förändringar som en ansökan
om utökning till Unesco kräver.
Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse från Blekinge Arkipelag, Sölvesborgs inträde i BBA
Sölvesborgs kommuns ansökan om inträde i BBA
Tjänsteskrivelse från Sölvesborgs kommun, inträde i BBA
Bemanning och finansiering av Blekinge Arkipelag

Beslutet skickas till
Blekinge Arkipelag
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2020/3292

Datum
2020-12-01
2020-12-15
2021-02-15

§
346
289

Utökning av biosfärområde Blekinge Arkipelag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att Karlshamns kommun ställer sig positiv till att ansöka om att utöka nuvarande
biosfärområde Blekinge Arkipelag med Sölvesborgs kommun enligt förslag.
Sammanfattning
Sölvesborgs kommun ansöker om att delar av kommunen ansluts till biosfärområde
Blekinge Arkipelag enligt bilagd ansökan.
2020-2021 genomför Blekinge Arkipelag en utvärdering till Unesco av 10 års
verksamhet. Utvärderingen utgör ett fönster att omformera biosfärområdet och det är ett
administrativt lägligt tillfälle att ansluta delar av Sölvesborgs kommun till Blekinge
Arkipelag.
Blekinge Arkipelags styrelse är positiv till Sölvesborgs anslutning och genomförde därför
den 2 november ett möte med huvudmännen, nuvarande tre biosfärkommuner samt
Länsstyrelsen i Blekinge för att stämma av hur huvudmännen ställer sig till och vilka
frågor som reses i samband med Sölvesborgs eventuella anslutning. Alla parter var
positiva. Sölvesborgs kommun kompletterar Blekinge Arkipelag, dels genom dess kusts
karaktär som skiljer sig från övriga kommuners, dels genom att vara en betydelsefull
”port” både land- och sjövägen till Blekinge och Blekinge Arkipelag.
Vid mötet enades huvudmännen och Blekinge Arkipelags styrelse om att kommunerna
formellt behandlar ansökan om utökning av biosfärområdet, innan biosfärområdets
styrelse formellt fattar beslut i ärendet samt genomför de förändringar som en ansökan
om utökning till Unesco kräver.
Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse från Blekinge Arkipelag, Sölvesborgs inträde i BBA
Sölvesborgs kommuns ansökan om inträde i BBA
Tjänsteskrivelse från Sölvesborgs kommun, inträde i BBA
Bemanning och finansiering av Blekinge Arkipelag

Beslutet skickas till
Blekinge Arkipelag

Karlshamns kommun ∙ ∙ Karlshamns kommun
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Daniel Wäppling
Kommundirektör
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Sida 2(2)
Dnr: 2020/3292

Ronneby 3 nov 2020

Tjänsteskrivelse:
Att utvidga biosfärområdet till att även omfatta
delar av Sölvesborgs kommun
Bakgrund
Blekinge Arkipelag har sedan ansökan skrevs fram att bilda biosfärområde
haft en dialog med Sölvesborgs kommun att bli en del av föreningen och
området. Senast dialogen var aktuell var i samband med förstudien för en
arkipelagrutt och ARK56 år 2015-2016. I Sölvesborg var man framförallt på
tjänstemannasidan då mycket intresserade av att bli del av biosfärområdet
och ARK56.
Med anledning av Sölvesborgs förfrågan den gången (2016) tittade
dåvarande styrelse på olika nivåer på inträdesavgifter eftersom man ansåg att
Sölvesborg borde betala något för det upparbetade värdet i Blekinge
Arkipelags organisation. Prislappen steg och Sölvesborgs medverkan uteblev.
Under försommaren 2019 tog Sölvesborgs kommun kontakt med Blekinge
Arkipelag igen och har sedan dess haft en aktuell dialog om att inte bara bli
en del av ARK56 utan också bli del av biosfärområdet som ny betalande
part/huvudman.

Nuläge
Möten har genomförts och i oktober 2020 togs ett formellt politiskt beslut i
Sölvesborg om att bli en del av Blekinge Arkipelag och utveckla ARK56 inom
kommunen. Sölvesborg har också skickat en formell ansökan om att bli del av
biosfärområdet. (Se bifogade underlag/bilagor).
2020-2021 genomför Blekinge Arkipelag en utvärdering till Unesco av 10 års
verksamhet. Utvärderingen utgör ett fönster att omformera biosfärområdet –
en ansökan görs i utvärderingsmallen – det är ett administrativt lägligt tillfälle
att ansluta delar av Sölvesborgs kommun till Blekinge Arkipelag.
Blekinge Arkipelags styrelse är positiv till Sölvesborgs medverkan och
anslutning. Den 2 november hölls ett möte med nuvarande tre
biosfärkommuner samt Länsstyrelsen i Blekinge för att stämma av hur
huvudmännen ställer sig till och vilka frågor som reses i samband med

Biosfärområde Blekinge Arkipelag | Kallvattenkuren, Ronneby Brunnspark | Kurpromenaden 4 | SE-372 36 Ronneby | Sverige |
Tel +46 (0)70-63 22 545 | info@blekingearkipelag.se | www.blekingearkipelag.se
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Sölvesborgs eventuella anslutning. Alla parter var positiva. Sölvesborgs
kommun kompletterar Blekinge Arkipelag, dels genom dess kusts karaktär
som skiljer sig från övriga kommuners, dels genom att vara en betydelsefull
”port” både land- och sjövägen till Blekinge och Blekinge Arkipelag.

Förslag till beslut
Blekinge Arkipelags styrelse föreslår på ovan nämnda grunder att Karlshamns,
Ronneby och Karlskrona kommun fattar följande beslut (under förutsättning
att även övriga biosfärkommuner fattar motsvarande beslut):
1) Att anta Sölvesborgs ansökan om att få bli en del av biosfärområdet och
verksamheten i föreningen Blekinge Arkipelag från och med 2022 på
följande premisser:
A) Sölvesborgs kommun betalar en årlig avgift (fr o m 2022) som ny
huvudman motsvarande 90 000kr/år (baserad på övriga kommuners
avgift fr o m 2021, samt en heltidstjänst på biosfärkontoret)
eller 180 000kr/år (baserad på två heltidstjänster om övriga
biosfärkommuner fattar sådant beslut) under kommande 5årsperiod och med avsikten att även därefter vara en del av
biosfärområdet.
B) Sölvesborgs kommun avsätter 2021/2022 450 000kr som
engångsbelopp för att inom kommunen utveckla ARK56 och ansluta
sina leder till det befintliga lednätverket. Arbetet omfattar
etablerandet av fysisk ledinfrastruktur med skyltar, nav och vägvisare
samt hållbarhetsarbete och produktutveckling med entreprenörer och
företagsverksamheter.
C) Sölvesborgs kommun avsätter, utöver ovan nämnda resurser, tillräckligt
mycket arbetsresurser för att kunna leverera de underlag som krävs för
att utöka biosfärområdet i samband med 10-årsutvärderingen till
Unesco 2021 och för att initialt etablera ARK56 och Blekinge Arkipelag
inom kommunen 2021 och 2022.

För styrelse och förening:
___________________________
Carl-Martin Lanér, Ordförande

____________________________
Mattias Holmquist, Koordinator

Biosfärområde Blekinge Arkipelag | Kallvattenkuren, Ronneby Brunnspark | Kurpromenaden 4 | SE-372 36 Ronneby | Sverige |
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Datum

Dnr

2020-08-04

Näringslivsavdelning
Handläggare

Sanna Persson, 0456-81 61 65
sanna.persson@solvesborg.se

Tjänsteskrivelse – Biosfärområde Blekinge Arkipelag
och Ark 56.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Sölvesborgs kommun anhåller om att bli en del
av Biosfärområde Blekinge Arkipelag och lednätverket ARK56 med målet att
delta i föreningen Blekinge Arkipelags långsiktiga arbete fr.o.m. 2021/2022.

Ärendet i korthet
Nyttan
 Föreningen Blekinge Arkipelag arbetar med att:
o

Bevara biologisk mångfald genom ett betat och öppet landskap

o

Utveckla infrastruktur och hållbara produkter för naturturism

o

Stödja forskning kring fisk i östersjön och om hur
vattenresursen används klokast.

o

Inspirera, Mäkla, Projektleda, Agera arena (IMPA)



UNESCO utser biosfärområden för bevarande och hållbar utveckling.
Blekinge Arkipelag är 1 av 7 områden i Sverige. Blekinge Arkipelag är
det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor.
Uppdraget är att bevara våra höga natur- och kulturvärden och vara ett
modellområde för hållbar utveckling.



Genom att ingå i Blekinge Arkipelag får vi en plattform och ett nätverk
över de kustnära kommunerna i Blekinge som fokuserar på hållbarhet,
besöksnäring och företagare inom t ex lantbruk och fiske. Tillsammans
kan vi göra mer nytta som ger större effekt inom hållbarhet och
näringslivsfrågor.



Sölvesborgs kommun är mellan två biosfärområde, dvs.,
Blekingekusten och Kristianstad. Genom att utöka Blekinge Arkipelag
med delar av Sölvesborg blir biosfärområdet mer komplett vilket
gynnar och stärker varumärket för hela regionen.

Hemsida

E-post

Sölvesborgs kommun

www.solvesborg.se

info@solvesborg.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Kommunledningsförvaltningen
294 80 Sölvesborg

Repslagaregatan 1

0456-81 60 00

0456-134 29

343-5625
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Med ARK56 som är länkade kustleder i Blekinge Arkipelag, får
besöksnäringen tillgång till ett affärsnätverk, utbildning, infrastruktur i
form av t ex karta, app, hemsida och gemensam skyltning. Att gå med i
Ark 56 är något som besöksnäringen i Sölvesborgs kommun starkt
efterfrågar då de får en digital plattform för Blekinge som gynnar deras
utveckling. Idag ingår drygt 60 företag i affärsnätverket.



Sedan 2017 har Blekinge Arkipelag fått ca 19 MSEK i externa bidrag,
statliga och EU-finansierade projektmedel. Att hålla igång
verksamheten har under samma period totalt kostat 2,4 MSEK i
kommunala bidrag.

Åtaganden från Sölvesborgs kommun
 Vara Blekinge Arkipelag behjälplig med ansökan om att inkludera delar
av Sölvesborgs kommun i biosfärområdet som ska lämnas in i
september 2021 till UNESCO i samband med en obligatorisk
utvärdering av 10 års verksamhet.


Vi ingår redan i ett ledhuvudmannaavtal med Region Blekinge där Ark
56 finns med, dock betalar vi inte för denna del idag.



Ingå i en samverkansgrupp med övriga biosfärkommuner och
Länsstyrelsen som träffas 4 ggr/år



En politiker och en representant från besöksnäringen behöver ingå i
föreningens styrelse. 7 träffar per år, varav 1 strategimöte. Mötena hålls
i alla ingående kommuner.



Ingå i ett 5-årsavtal med Blekinge Arkipelag om årlig basfinansiering.

Kostnader
 Bli del av Biosfärområde Blekinge Arkipelag, finansiera föreningens
verksamhet och ta del av de olika projektens effekter:180 000 kr/år.
(Beräknat på invånarantal).


Etablera ARK56: År 1 ca 450 000 kr.
Upprätthålla ARK56: År 2 och framåt ca 50 000 kr varav ca 30 000 kr
är tillägg i ledhuvudmannaavtalet med Region Blekinge.



Filmproduktion för att komplettera med Sölvesborgs kommun till
marknadsföringen av biosfärområdet: 10 000-30 000 kr.



Under 2021 kan vi medverka i olika möten, men då UNESCO inte
kommer att fatta beslut om vår ansökan att gå med i biosfärområdet
förrän den senare delen av 2021 behöver vi inte betala medlemskapet
förrän 2022. Vi räknar med att även kostnaderna för ARK56 kan flyttas
till 2022, men detta behöver diskuteras ytterligare.

Bakgrund
Om föreningen Blekinge Arkipelag, biosfärområdet och Ark 56
Blekinge Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på
Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och
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kustlandskap, varav 156 000 ha är vatten och 54 000 ha land. Här finns
världsarvet örlogsstaden, kastell och befästningar från dansktiden, lämningar
från stenhuggeriepoken och det småskaliga kustnära fisket. Den typiska
lövskogskusten med ekhagmarker, de grunda vikarna och de många öarna,
skären och åarna ger området sin karaktär och en fantastisk artrikedom.
Blekinge Arkipelag utsågs för sina höga natur- och kulturvärden till
biosfärområde av FN-organet Unesco år 2011. Det innebär att deltagande
kommuner, medlemmar, Länsstyrelsen och allmänheten har ett unikt område
att på bästa sätt förvalta för framtiden. Natur och kultur ska bevaras samtidigt
som näringsliv och samhälle ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Vår vision är att Blekinge Arkipelag ska vara ett hav av möjligheter, utan att
begränsas av kortsiktighet eller brist på samverkan. Därför testas nya metoder
och nya nätverk skapas för att visa exempel på hur vi kan bevara ett landskap
samtidigt som människor lever och verkar där. Det bygger på ett lokalt
engagemang för hållbar samhällsutveckling. Vårt biosfärområde är på detta sätt
en arena för implementering av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Blekinge Arkipelag arbetar bland annat med att:
• Bevara biologisk mångfald genom ett betat och öppet landskap,
• Utveckla infrastruktur och hållbara produkter för naturturism.
• Stödja forskning kring fisk i Östersjön och om hur vattenresursen används
klokast.
Huvudfinansiärer är Havs- och Vattenmyndigheten, samt Karlshamns,
Karlskrona och Ronneby kommun.

Sanna Persson
Besöksnäringsutvecklare
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Bemanning i föreningen Blekinge Arkipelag
– nuläge och framtid
Bakgrund och nuläge
Sedan Blekinge Arkipelags bildande har basverksamheten omfattat 1 st
heltidstjänst. Därutöver har åtgärder och projekt byggt på
ansökningsförfaranden och tillfälligt projektanställda. Så har det också varit
sedan styrelsens och föreningens omtag i juni 2018, varefter föreningens
verksamhet ökat med nära 400%.
Under den gångna 2-årsperioden har insatserna alltså intensifierats och
riktats mot 5 tematiska områden i enlighet med Agenda 2030 och flera
regionala styrdokument. Sedan juni 2018 fram till idag har 23 målsättningar i
föreningens verksamhetsplan uppnåtts och ytterligare 23 målsättningar
påbörjats som förväntas uppnås helt eller delvis under innevarande
verksamhetsperiod (t o m 2021). I översikten nedan syns temaområden med
tillhörande aktiviteter och projekt:
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Föreningens utveckling
Sedan 2017 har Blekinge Arkipelag tagit hem projektmedel från EU eller
statliga verk omfattande 17,7 miljoner kronor. Det motsvarar under de
senaste fyra åren i genomsnitt 4,424 miljoner kronor/år som spenderats i
kust- och skärgårdsnära satsningar. Ca 400 personer har deltagit i
projektprocesserna, som ofta inkluderar privatpersoner, företag, föreningar,
kommuner och Länsstyrelsen. Nuvarande arbetsmetoder och insatsområden
har gett följande utveckling av stödet för Blekinge Arkipelag:
Mått

(juli månad) 2018

2019

2020

658

1200

1708

0

5000

14950

Antal medlemsföretag:

28

52

60

Privata medlemmar (äv via föreningar):

40

148

230

Antal utbildade ambassadörer:

30

46

68

10 000

0

?

Antal följare på Facebook:
Nedladdningar av appen ARK56:

Privata donationer (kronor):

”För oss har deltagandet i ARK56 bidragit till en ökad kompetens kring paketering av
våra olika erbjudanden och möjliggjort samverkan och erfarenhetsutbyte med andra
företag över kommungränserna som vi annars inte hade gjort. Att ARK56-företagen
ständigt strävar efter ett kontinuerligt hållbarhetsarbete är också något som vi anser
viktigt och fortsatt vill vara en del av”.
David Berg, Dragsö camping, Karlskrona
”På Paddelkompaniet har haft en stadig ökning när det gäller uthyrning av framför
allt kajaker i Järnavik från 2018 och framåt. Vi ser att många av våra kunder känner
till Biosfärområde Blekinge Arkipelag och ARK 56 redan vid ankomst och många har
laddat ner appen med kartor och information innan besöket. Under säsongen 2020
har vi sålt 100 – 200 % eller mer av de paketlösningar vi erbjuder i samarbete med
andra turistaktörer i närområdet – lite olika med hänsyn till vilka paket det gäller”.
Lena och Lennart Peter, Paddelkompaniet, Ronneby
Vi har sett stor skillnad just på antalet vandrare på leder och antalet folk som rör sig
i området. Det är fantastiskt positivt då de på sikt kommer att upptäcka vårt boende
och stanna för att fika på restaurangen. Kanske kommer de med sitt företag nästa
gång för en kickoff med fiske som tema eller kanske tar de hit sina barn och
barnbarn för att visa upp de fantastiska lederna som finns här”.
Ida-Maria Rigoll, Mörrums Kronolaxfiske, Karlshamn
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Att genomföra denna intensifiering av verksamheten har gått bra och
tillsynes gjort ett positivt avtryck i biosfärområdet. Enligt styrelse och
koordinator blir det ändå på sikt ohållbart att fortsätta utan fler anställda i
basverksamheten. En ensam person klarar inte att driva på utvecklingen
med tillhörande administration utan kontinuitet i det kollegiala stödet.
Det är få projektledare som stannar i verksamheten utan trygghet mellan
avslutade och nya projekt.
Nuvarande organisation för Blekinge Arkipelag:

Finansiering och bemanning
Den nuvarande basfinansieringen av kontor och koordinator kostar
biosfärkommunerna totalt 620 000 kronor/år. Detta har betalats enligt en
överenskommelse gällande för 5 år. 2021 önskar Blekinge Arkipelag ingå en
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ny överenskommelse för kommande 5-årsperiod. En indexuppräkning ger
nya summan totalt 661 000 kronor/år.
2020 genomför Blekinge Arkipelag en utvärdering av 10 års verksamhet
på uppdrag av UNESCO. Biosfärkommunerna bidrar under arbetet med
finansiering av ytterligare en heltidstjänst för att hålla igång både utvärdering och ordinarie verksamhet – föreningen är mycket tacksam för
detta!
Blekinge Arkipelags styrelse menar att en hållbar utveckling för verksamheten vore att ligga kvar på dagens nivå av två heltidstjänster. Det
skulle se ut som följer för respektive kommun:
Karlskrona

Ronneby

Karlshamn

Sölvesborg

310’

155’

155’

-

310’
424’
735’

155’
225’
380’

155’
225’
380’

-

330’
251’

165’
150’

165’
150’

-

96’

48’

48’

-

677’

365’

365’

-

2022
Uppräknat stöd:
Stärkt bemanning:
Totalt:

330’
330’
660’

165’
165’
330’

165’
165’
330’

90’
90’
180’

2023

660’

330’

330’

180’

2024

660’

330’

330’

180’

2025

660’

330’

330’

180’

Ordinarie stöd/år:

2020
Ordinarie stöd:
Utvärderingsstöd:
Totalt:
(Redan betalat)
2021
Uppräknat stöd:
Utvärderingsstöd:
(Räcker tom sep)
Stöd för ny tjänst:
(okt-dec)
Totalt:
(Delvis betalat)
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Enligt förslaget kostar ett år biosfärkommunerna totalt 1,5 milj kronor
fr o m 2022. Tillsammans med anslaget från Havs- och vattenmyndigheten (idag 400’, omförhandling pågår) räcker det till två heltidstjänster
som kan hålla bättre koll på utlysningar, allokera större projektfinansiering, engagera fler deltagare och åstadkomma fler satsningar för hållbar
utveckling i biosfärområdet, både för ekonomi och ekologi.
Idag arbetar koordinator Mattias Holmquist och projektsamordnare
Susanne Mattsson på heltid i föreningen, projektledare Simone Wenzel är
föräldraledig. Med ovan föreslagna stöd kan och vill både Susanne och
Simone fortsätta med en delad tjänst om vardera 50% som kan ökas upp vid
behov med ansökta projektmedel. Kontoret skulle då bemannas av tre
erfarna personer och kunna kompletteras av ytterligare projektledare – en
stark och kompetent organisation med kraft i insatserna!

_________________________ ___________________________
Carl-Martin Lanér
Ordförande

Mattias Holmquist
Koordinator

Biosfärområde Blekinge Arkipelag | Kallvattenkuren, Ronneby Brunnspark | Kurpromenaden 4 | SE-372 36 Ronneby | Sverige |
Tel +46 (0)70-63 22 545 | info@blekingearkipelag.se | www.blekingearkipelag.se

65

Karlshamns
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
att den nuvarande regionala ANDT-strategin, som ursprungligen gäller mellan 2016–
2020, förlängs till att gälla fram till dess att en ny regional ANDT-strategi är beslutad,
samt
att ovanstående beslut förutsätter att Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge samt
Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Olofströms kommuner fattar likalydande beslut.
Sammanfattning
På regional nivå har Blekinge län sedan 2015 en organisation för länssamverkan inom
ANDT, kallad "Blekingesamverkan mot droger”. I länssamverkan deltar Region Blekinge,
Länsstyrelsen Blekinge, Polismyndigheten samt länets fem kommuner (Karlskrona,
Ronneby, Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun). Det gemensamma
arbetet har sin grund i en regional strategi som ursprungligen löper mellan 2016–2020.
Under 2021 kommer en ny nationell ANDT-strategi tas fram och för att kunna ha den
nya nationella strategin som grund i framtagandet av en ny regional strategi, beslöt
Regionschefsgruppen den 5 juni 2020 att nuvarande strategi ska förlängas till 2021.
Under 2021 ska en ny regional ANDT-strategi tas fram som kommer gälla från och med
2022.
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
Folkhälsostrateg Jenny Andersson
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2020-11-09
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Dnr: 2020/3295

Förlängning av länsstrategi ANDT 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att den nuvarande regionala ANDT-strategin, som ursprungligen gäller mellan 2016–
2020, förlängs till att gälla fram till dess att en ny regional ANDT-strategi är beslutad,
samt
att ovanstående beslut förutsätter att Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge samt
Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Olofströms kommuner fattar likalydande beslut.
Sammanfattning
På regional nivå har Blekinge län sedan 2015 en organisation för länssamverkan inom
ANDT, kallad "Blekingesamverkan mot droger”. I länssamverkan deltar Region Blekinge,
Länsstyrelsen Blekinge, Polismyndigheten samt länets fem kommuner (Karlskrona,
Ronneby, Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun). Det gemensamma
arbetet har sin grund i en regional strategi som ursprungligen löper mellan 2016–2020.
Under 2021 kommer en ny nationell ANDT-strategi tas fram och för att kunna ha den
nya nationella strategin som grund i framtagandet av en ny regional strategi, beslöt
Regionschefsgruppen den 5 juni 2020 att nuvarande strategi ska förlängas till 2021.
Under 2021 ska en ny regional ANDT-strategi tas fram som kommer gälla från och med
2022.
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
Folkhälsostrateg Jenny Andersson

Jenny Andersson
Folkhälsostrateg
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
att förlänga gällande folkhälsopolicy till att gälla fram tills att ny regional
utvecklingsstrategi är beslutad, samt
att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av Regionen, Länsstyrelsen
Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge.
Sammanfattning
Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner,
Länsstyrelsen Blekinge, kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge
2014 i syfte att skapa grunder för en långsiktig samverkan. Policyn förlängds 2018 att
gälla ytterligare 2 år till 31 december 2020. Beslut om detta fattades i
landstingsfullmäktige 2018-11-12 § 279. Regionstyrelsen beslutad 2019-04-24 § 171 om
att inleda arbetet med ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Överenskommelse har
gjorts av folkhälsorådet och i styrgruppen för ny RUS att det som idag är gällande enligt
folkhälsopolicyn ska ingå i ny RUS. I februari beslutade regionala utvecklingsnämnden
om att förlänga projekttiden för framtagandet av ny RUS då den nya nationella strategin
beräknas beslutas under första kvartalet år 2021. Den regionala strategin måste beakta
den nationella strategin. Projekttiden blev förlängd till 2021-06-30.
Barnrättsperspektiv
Beslutet påverkar barn men i detta läge när det gäller en förlängning av rådande policy
görs ingen barnrättsbedömning då detta ska ingå i kommande beslut om ny RUS där
motsvarande folkhälsopolicy ska ingå.
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
Folkhälsostrateg Jenny Andersson
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Förlängning av folkhälsopolicy för Blekinge län till och med 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förlänga gällande folkhälsopolicy till att gälla fram tills att ny regional
utvecklingsstrategi är beslutad, samt
att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av Regionen, Länsstyrelsen
Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge.
Sammanfattning
Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner,
Länsstyrelsen Blekinge, kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge
2014 i syfte att skapa grunder för en långsiktig samverkan. Policyn förlängds 2018 att
gälla ytterligare 2 år till 31 december 2020. Beslut om detta fattades i
landstingsfullmäktige 2018-11-12 § 279. Regionstyrelsen beslutad 2019-04-24 § 171 om
att inleda arbetet med ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Överenskommelse har
gjorts av folkhälsorådet och i styrgruppen för ny RUS att det som idag är gällande enligt
folkhälsopolicyn ska ingå i ny RUS. I februari beslutade regionala utvecklingsnämnden
om att förlänga projekttiden för framtagandet av ny RUS då den nya nationella strategin
beräknas beslutas under första kvartalet år 2021. Den regionala strategin måste beakta
den nationella strategin. Projekttiden blev förlängd till 2021-06-30.
Barnrättsperspektiv
Beslutet påverkar barn men i detta läge när det gäller en förlängning av rådande policy
görs ingen barnrättsbedömning då detta ska ingå i kommande beslut om ny RUS där
motsvarande folkhälsopolicy ska ingå.
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
Folkhälsostrateg Jenny Andersson

Jenny Andersson
Folkhälsostrateg

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunkansli
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se

69

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-03

Nämnd
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Sida 1(1)
Dnr: 2020/1025

Datum
2021-02-15

§

Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2020-11-14 - 2021-02-03
Förslag till beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Krisledningsnämnden ska anmäla de beslut som fattas av nämnden vid närmast
följande fullmäktige enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 5 §. Fullmäktige
beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för detta.
Krisledningsnämnden har redovisat beslut om åtgärder fram till och med 2020-11-13.
Följande redovisning av beslutade åtgärder avser perioden 2020-11-14 – 2021-02-03.
KRISLEDN § 101/2020 Avgifter för
handläggning och tillsyn enligt
alkohollagen 2020/2466

Krisledningsnämnden föreslår
kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxan för handläggning och
tillsyn enligt alkohollagen genom att göra
ett tillägg om att kommunstyrelsen har
möjlighet att sätta ned eller efterge taxan
när det finns särskilda skäl.

Beslutsunderlag
Stabssekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2020-11-13
Protokollsutdrag KRISLEDN § 101/2020 Avgifter för handläggning och tillsyn enligt
alkohollagen

Anna Sunnetoft
Stabssekreterare
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Krisledningsnämnden
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Plats och tid

Sternörummet samt via Netpublicator, klockan 15:30 – 16:00

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Mats Dahlbom
Magnus Gärdebring
Marie Sällström
Elin Petersson

Tjänstgörande
ersättare

Håkan Abramsson (SD)

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot

(S)
(C)
(M)
(S)
(M)

ersätter
Tor Billing (SD)

Närvarande
ersättare
Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Mats Hadartz, säkerhetschef och stabschef
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare

Paragrafer

98-101

Utses att justera

Mats Dahlbom (C)

Justeringsdatum

2020-12-03

Sekreterare

Anna Sunnetoft

Ordförande

Digital signatur
Per-Ola Mattsson

Justerande

Digital signatur
Mats Dahlbom

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Krisledningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-12-03

Tillkännages fr.o.m.: 2020-12-03
Tillkännages t.o.m.: 2020-12-25
Protokollet förvaras: Rådhuset
_____________________________________________________________________
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§ 101 Avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen 2020/2466
Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att fastställa taxan för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett
tillägg om att kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det
finns särskilda skäl.
Sammanfattning
Med anledning av allt hårdare restriktioner på grund av coronapandemin har olika
förslag dykt upp kring hur kommunen kan stötta krogbranschen. I kommunens antagna
taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen finns det inte någon reglering vad
gäller möjligheten att skriva ned avgifterna. Enligt kommunjuristerna är det relativt
vanligt att denna möjlighet finns i kommunens taxor, där exempelvis kommunstyrelsen
har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns särskilda skäl.
Krisledningsnämnden föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
fastställa taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett tillägg
om att kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns
särskilda skäl.
Beslutsunderlag
Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen
Beslutet skickas till
Tillståndsenheten i västra Blekinge
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Dnr: 2021/471

Redovisning av Karlshamnsförslag 2021
Förslag till beslut
att redovisningen läggs till protokollet.
Sammanfattning
Karlshamnsförslag är ett verktyg för medborgardialog med syfte att främja invånarnas
inflytande i kommunen samt skapa engagemang och diskussion kring aktuella
förbättringsförslag. Enligt reglerna för hantering och handläggning av förslagen krävs att
förslagen uppnår 75 stycken röster under 90 dagars publicering på kommunens
hemsida för att gå vidare och hanteras av ansvarig nämnd.
Årligen i februari ska de förslag som uppfyllt dessa krav och presenterats för nämnd
redovisas för kommunfullmäktige. I år redovisas de förslag som inkommit mellan 202001-15 och 2021-02-02.
Dnr:

Förslag:

Ansvarig
nämnd:

Datum, beslut
i nämnd:

Beslut:

2019/3816

Skärgårdstrafik från
Vägga

KS

2020-02-04

2020/989

Utveckla
lekplatserna i
kommunen

TFN

2020-04-22
och
2020-05-20

Att remittera ärendet till
kommundirektören för vidare
utredning.
Att ge förvaltningschefen i uppdrag
att utreda förslaget och
återrapportera i maj. Att bifalla
förslaget.

2021/197

Vägbula på
Dalgången
Lekplats vid
spontanparken
Bättre badstege vid
Östra pirens
badplats
Badstegar på
kommunala bryggor
Belysning under
brovalven
Ny idrottshall i
Mörrum
Konstgräsplan i
anslutning till
Mörrumsskolan

TFN

Behandlas
2021-02-18
Behandlas
2021-02-18
Behandlas
2021-02-18

2021/230
2021/236
2021/306
2021/234
2021/326
2021/

TFN
TFN
TFN

Behandlas
2021-02-18
Behandlas
2021-02-18
Ej uppsatt på
ärendelistan
Ej uppsatt på
ärendelistan

TFN
KS
TFN

Totalt under perioden har 55 förslag lämnats under perioden. Av dessa bedömdes 49
uppfylla krav för Karlshamnsförslag. Tio stycken av förslagen är just nu publicerade på
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hemsidan för omröstning. Sex stycken förslag har under perioden avvisats och
hänvisats till lämplig instans utifrån vad lämnad synpunkt avsett.
Under 2020 har Kommunikationsenheten marknadsfört Karlshamnsförslaget, vilket
resulterat i ett ökat antal lämnade förslag. En försening i hantering av förslag kan ses,
vilken har sin grund i tekniska problem med e-tjänstplattformen och felsökning däri.
Samtliga förslag som försenats är nu under handläggning.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2021-02-02
Beslutet skickas till
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson

Anna Persson
Utredare
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Dnr: 2021/448

Datum
2021-02-15

§

Inkomna motioner februari 2021
Förslag till beslut
att remittera motionerna till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Följande motioner har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i februari. Enligt
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning:
-

Motion om moderniserad insamling och återvinning i Karlshamn – Per
Erlandsson (M), Magnus Arvidsson (M) och Bodil Frigren Ericsson (L)

-

Motion om krav på registerkontroll vid anställning inom vård, omsorg och LSS Emanuel Norén (L), Lars-Olof Larsson (L) och Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)

-

Motion om hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion – Lars-Olof
Larsson (KD) och Lennart Ung (KD)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Aili Martinsson
Administratör
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning
Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28
lämnat in motion om buffrat dagvatten. I motionen föreslås att kommunstyrelsen utreder
möjligheter enligt motionens intentioner på vad som skulle vara lämpliga storlekar på
tank och hur systemet skulle kunna fungera samt att Karlshamns kommun inför
avdragsvillkor för befintliga fastigheter på frivillig basis enligt motionens intentioner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19, § 308, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Förslaget är ur miljö och resurshushållning intressant. Det är inget som hindrar en
fastighetsägare att spara sitt regnvatten idag. Den vinst som fastighetsägare får är
mindre kostnad för vatten. Betydligt enklare och billigare än en nedgrävd tank är att
kapa befintliga stuprör på fastigheten och sätta en regntunna eller leda ut dagvattnet på
gräsmattan. Karlshamn Energi har i dagsläget förslag på sin hemsida kring hur man
som fastighetsägare kan ta hand om sitt dagvatten samt minska sin förbrukning av
vatten.
Kommunstyrelsen anser inte det rimligt att avsätta utredningsresurser för fastställande
av lämplig storlek för tank för omhändertagande av regnvatten på enskilda fastigheter.
Inte heller är det rimligt att införa vardagsvillkor för de som installerar tank på sin
fastighet då all produktion av vatten är till självkostnad och ett avdragssystem skulle
därmed öka kostnaden för övriga VA-abonnenter.
Beslutsunderlag
Motion om motion om buffrat vatten dagvatten- Görgen Lennarthsson (SD)
Yrkanden
Tor Billing (SD) yrkar bifall till motionen. Per-Ola Mattsson (S) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Per-Ola Mattssons förslag.
Reservationer
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för Tor Billings yrkande.
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare Emma Håkansson
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Motion om buffrat dagvatten - Görgen Lennarthsson m fl (SD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning
Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28
lämnat in motion om buffrat dagvatten. I motionen föreslås att kommunstyrelsen utreder
möjligheter enligt motionens intentioner på vad som skulle vara lämpliga storlekar på
tank och hur systemet skulle kunna fungera samt att Karlshamns kommun inför
avdragsvillkor för befintliga fastigheter på frivillig basis enligt motionens intentioner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19, § 308, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Förslaget är ur miljö och resurshushållning intressant. Det är inget som hindrar en
fastighetsägare att spara sitt regnvatten idag. Den vinst som fastighetsägare får är
mindre kostnad för vatten. Betydligt enklare och billigare än en nedgrävd tank är att
kapa befintliga stuprör på fastigheten och sätta en regntunna eller leda ut dagvattnet på
gräsmattan. Karlshamn Energi har i dagsläget förslag på sin hemsida kring hur man
som fastighetsägare kan ta hand om sitt dagvatten samt minska sin förbrukning av
vatten.
Kommunstyrelsen anser inte det rimligt att avsätta utredningsresurser för fastställande
av lämplig storlek för tank för omhändertagande av regnvatten på enskilda fastigheter.
Inte heller är det rimligt att införa vardagsvillkor för de som installerar tank på sin
fastighet då all produktion av vatten är till självkostnad och ett avdragssystem skulle
därmed öka kostnaden för övriga VA-abonnenter.
Beslutsunderlag
Motion om motion om buffrat vatten dagvatten- Görgen Lennarthsson (SD)
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare Emma Håkansson

Per-Ola Mattsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Motion om buffrat dagvatten
Dricks-/kranvatten används idag även för bevattning av trädgård och liknande, samtidigt
som regnvatten leds direkt till kommunens VA-system. Vi kan såklart inte ta till vara på allt
regnvatten – men vi kan ta till vara på en betydande del. Genom att placera en bufferttank (förslagsvis 3 kubik) mellan hus och VA-system kan regnvatten samlas upp och användas till bevattning och dylikt. På så sätt sparar kommunen kostnad för framställande av
dricksvatten som används för andra ändamål – samtidigt som det blir besparingar på dagvattenhantering.
Vid beviljat bygglov av lämplig fastighet kan systemet villkoras, med avdrag för dagvattenkostnad upp till investerat belopp; samtidigt som kostnad för levererat kranvatten minskar
hos densamme konsumenten. Samma avdragsvillkor bör gälla befintliga hus på frivillig basis.
Detta system buffrar regnvatten och motverkar överbelastning av VA-system vid häftiga
regn och ger husägare möjlighet att vattna vid vattenbrist genom att endast använda buffrat vatten.
Åtgången av kommunens kranvatten minskar och bidrar till att säkerställa tillgången av
friskt kranvatten vid låg grundvattennivå.
Ovan nämnda ger en positiv miljöpåverkan där det verkligen är av betydelse och vore en
del i att få Karlshamn att sticka ut som en modern, miljöfrämjande och medborgarvänlig
kommun.
Sverigedemokraterna Karlshamn föreslår Kommunfullmäktige:
Att kommunstyrelsen utreder möjligheter enligt motionens intentioner på vad som skulle
vara lämpliga storlekar på tank och hur systemet skulle kunna fungera
Att Karlshamns kommun inför avdragsvillkor för befintliga fastigheter på frivillig basis enligt motionens intentioner.

Görgen Lennarthsson (SD)

Håkan Abramsson (SD)
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28
lämnat in motion om alkoholfri representation. I motionen föreslås att kommunstyrelsen
får i uppdrag att se till att det inte erbjuds gratis alkoholdryck under fester finansierade
av skattemedel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19, § 306, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I motionen beskrivs det som att det förekommit så kallad ”fri bar” på kommunens
mottagning i samband med Östersjöfestivalen samt att kostnaden för detta skulle uppgå
till sexsiffriga belopp. Det bör understrykas att detta är felaktigt då ingen öppen bar
förekommit och kostnaderna uppgår till betydligt lägre belopp.
Utöver mottagningen i samband med Östersjöfestivalen serveras vin och öl på
mottagningen i samband med utdelning av hedersgåva för de som varit anställda i 25 år.
Det ska understrykas att inte heller detta sker i form av öppen bar.
Kommunen planerade inför 2020 och framåt ett annorlunda upplägg på mottagningen i
samband med Östersjöfestivalen i formen av ett mingel där gästerna själva bekostar
både mat och dryck.
I samband med utdelning av hedersgåva för kommunens anställda anser
kommunstyrelsen att de anställda som bidragit till att kommunens verksamhet i 25 år
bör kunna erbjudas ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ till maten om de så önskar.
Kommunstyrelsen följer det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för
representation.
Beslutsunderlag
Motion om gratis alkohol på mingelfest - Björn Tenland Nurhadi (SD)
Yrkanden
Britt Jämstorp (KD) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.
Elin Petersson (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M) och Bodil Frigren Ericsson (L)
yrkar avslag på motionen.
Per-Ola Mattsson (S) och Marie Sällström (S) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
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Sammanträdesdatum:

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med Per-Ola Mattssons och Marie Sällströms förslag.
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare Emma Håkansson
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Motion om alkoholfri representation - Björn Tenland Nurhadi (SD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28
lämnat in motion om alkoholfri representation. I motionen föreslås att kommunstyrelsen
får i uppdrag att se till att det inte erbjuds gratis alkoholdryck under fester finansierade
av skattemedel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19, § 306, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I motionen beskrivs det som att det förekommit så kallad ”fri bar” på kommunens
mottagning i samband med Östersjöfestivalen samt att kostnaden för detta skulle uppgå
till sexsiffriga belopp. Det bör understrykas att detta är felaktigt då ingen öppen bar
förekommit och kostnaderna uppgår till betydligt lägre belopp.
Utöver mottagningen i samband med Östersjöfestivalen serveras vin och öl på
mottagningen i samband med utdelning av hedersgåva för de som varit anställda i 25 år.
Det ska understrykas att inte heller detta sker i form av öppen bar.
Kommunen planerade inför 2020 och framåt ett annorlunda upplägg på mottagningen i
samband med Östersjöfestivalen i formen av ett mingel där gästerna själva bekostar
både mat och dryck.
I samband med utdelning av hedersgåva för kommunens anställda anser
kommunstyrelsen att de anställda som bidragit till att kommunens verksamhet i 25 år
bör kunna erbjudas ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ till maten om de så önskar.
Kommunstyrelsen följer det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för
representation.
Beslutsunderlag
Motion om gratis alkohol på mingelfest - Björn Tenland Nurhadi (SD)
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Nämndsekreterare Emma Håkansson

Per-Ola Mattsson
Kommunstyrelsens ordförande
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VIP-gäster, sprit och politikerbehag prioriteras framför äldrevård och skola
Under rådande miljonunderskott, med besparingar på äldrevård, där elever med svårigheter förlorar stödpersonal, där äldre inte kan få permanenta platser på boenden –
så bjuder kommunalrådet på storfest med alkohol. Idrottsprofiler, företagare och politiker verkar behöva tillgång till fri bar för att kunna nätverka enligt kommunalråden PO Mattsson och Magnus Gärdebring. Försvaret när det kritiseras? ”Det är inte starksprit det bjuds på.”, och helt utan skam: ”Vi fortsätter som vi alltid har gjort.” och "Det
är en löjlig kritik."
För att samverka och nätverka krävs för det första inte alkohol, det är tvärtom högst
diskutabelt att över huvud taget blanda in alkohol i professionella sammanhang – inte
minst när det är förtroendevalda det handlar om. För det andra är det skattemedel
som betalar den här bjudspriten. Den skatt som vi alla betalar för att bidra till det välfärdssamhälle som innebär trygghet i att få den vård och utbildning och stöd vi blir
lovade. Den skatt som vi förväntar oss ska nå till de som behöver det mest; de medel
som ska gå till hemsjukvården våra föräldrar behöver och till utbildning av våra barn.
Att försvara nedskärningar går inte när man samtidigt stoltserar med fri bar på mingelfester. Det är inte imponerande – det är pinsamt. En kommun med budgetunderskott kan omöjligt känna stolthet över att ha kommunalråd som lägger sexsiffrigt på
en mingelfest. Gästerna kan själva betala för alkoholhaltiga drycker om de nu själva
vill förse sig med droger. Det ska inte gå ut över hemtjänstens undersköterskor.
Sverigedemokraterna i Karlshamn föreslår:
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se till att det inte erbjuds gratis alkoholdryck
under fester finansierade av skattemedel.

Björn T Nurhadi (SD)
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Magnus Gärdebring (M), Britt Jämstorp (KD) Bodil Ericsson (L) har till
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 lämnat in motion om att införa en
kommunal delningstjänst. I motionen föreslås att Karlshamns kommun inför en
kommunal delningstjänst.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19, § 309, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Förvaltningen har sedan en längre tid en liknande funktion vad avser möbler och viss
annan utrustning som drivs av arbetsmarknadsenheten. Det har funnits brister i hur
uppdraget formulerats och kravet på övriga verksamheter att nyttja denna och det har
inte funnits tydliga rutiner för beställning och hantering.
Med anledning av detta påbörjades ett arbete under 2019 att utveckla verksamheten
och införa en central hantering av inledningsvis möbler och efter hand annan utrustning
som är möjlig att ”återbruka”. Det finns också goda exempel inom omsorgen där man
ser till att använda material som blivit över i olika sammanhang istället för att slänga
detta.
Behovet av ett centrallager har aktualiserats under pandemin och verksamhetsområde
service har fått ett uppdrag att samordna detta med en central ”återbruksverksamhet” för
möbler (inledningsvis). I uppdraget ingår också att skapa en e-tjänst för avrop av
varorna i lagret. Arbetsmarknadsenheten kommer även fortsättningsvis att bemanna
lagret och sköta renoveringar/uppfräschningar samt hämtning och leveranser.
Sammanfattningsvis bedöms motionens förslag vara helt uppfyllda under hösten 2020
och våren 2021.
Beslutsunderlag
Motion delningstjänst
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till motionen.
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anse motionen besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Per-Ola Mattssons förslag.
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Beslutet skickas till
Nämndsekreterare Emma Håkansson
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Motion om införande av kommunal delningstjänst - Magnus Gärdebring
(M), Britt Jämstorp (KD) Bodil Ericsson (L)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Magnus Gärdebring (M), Britt Jämstorp (KD) Bodil Ericsson (L) har till
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 lämnat in motion om att införa en
kommunal delningstjänst. I motionen föreslås att Karlshamns kommun inför en
kommunal delningstjänst.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19, § 309, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Förvaltningen har sedan en längre tid en liknande funktion vad avser möbler och viss
annan utrustning som drivs av arbetsmarknadsenheten. Det har funnits brister i hur
uppdraget formulerats och kravet på övriga verksamheter att nyttja denna och det har
inte funnits tydliga rutiner för beställning och hantering.
Med anledning av detta påbörjades ett arbete under 2019 att utveckla verksamheten
och införa en central hantering av inledningsvis möbler och efter hand annan utrustning
som är möjlig att ”återbruka”. Det finns också goda exempel inom omsorgen där man
ser till att använda material som blivit över i olika sammanhang istället för att slänga
detta.
Behovet av ett centrallager har aktualiserats under pandemin och verksamhetsområde
service har fått ett uppdrag att samordna detta med en central ”återbruksverksamhet” för
möbler (inledningsvis). I uppdraget ingår också att skapa en e-tjänst för avrop av
varorna i lagret. Arbetsmarknadsenheten kommer även fortsättningsvis att bemanna
lagret och sköta renoveringar/uppfräschningar samt hämtning och leveranser.
Sammanfattningsvis bedöms motionens förslag vara helt uppfyllda under hösten 2020
och våren 2021.
Beslutsunderlag
Motion delningstjänst
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Nämndsekreterare Emma Håkansson

Per-Ola Mattsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Motion
Införande av kommunal delningstjänst
Väldigt ofta när nya verksamheter ska startas eller flyttas inom kommunen
anskaffas nya arbetsredskap i form av kontorsmateriel, möbler, lokaler mm
utan reflektion.
Alltför sällan ställs frågan om det finns fullt funktionsdugliga
ersättningsprodukter i kommunens totala organistation som skulle kunna
användas istället. Material blir ofta stående och tar plats eller i värsta fall
slängs. Kunskapen om vilka behov som finns i olika delar av kommunen är ofta
bristfällig. De verksamheter som är i behov av nya resurser kan idag inte på ett
enkelt sätt ta reda på om resurserna finns i någon annan del av kommunen.
Exempel från Ystads kommun visar att man kan spara betydande summor
samtidigt som man minskar kommunens klimatavtryck. I exemplet från Ystad
har man en molnbaserad plattform med kommunikationstjänst för
strukturerad återanvändning.
En kommunal delningstjänst är i praktiken en sorts intern återbruksportal med
möjlighet att finna begagnade och nästan nya prylar, möbler mm. Eftersom
systemet redan finns i kommunsverige så borde erfarenheter kunna dras för ett
snabbt och effektivt driftsättande utan längre utredningar.

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknade:

Att

Karlshamns kommun inför en kommunal delningstjänst

Magnus Gärdebring (M)

Britt Jämstorp (KD)

Bodil Ericsson (L)
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD)
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om översyn av
tjänstemannaorganisationen.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en utredning,
bestående av extern expertis, för att klargöra om behov föreligger att genom reformation
och/eller andra konkreta åtgärder nå en för verksamheten kostnadseffektiv,
kompetensmässig och personellt väl anpassad tjänstemannaorganisation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-21, § 32, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Karlshamns kommun ser löpande över sin organisation och sedan 2019 har också
antalet anställda minskat efter att ha ökat under en lång följd av år. Minskningen sker
både inom så kallade tjänstemannayrken och så kallade arbetaryrken. Denna
uppdelning ser dock SKR som arbetsgivarorganisation som inte särskilt aktuell längre
och begreppen används därför sällan.
Exempel på det som brukar kategoriseras som tjänstemannayrken är lärare,
sjuksköterskor, handläggare, arkitekter, ingenjörer, receptionister, biståndsbedömare,
fysioterapeuter mfl. De grupper på den så kallade tjänstemannasidan som ökat mest
under senare år är framförallt lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor.
Uppdraget till förvaltningsorganisationen är att löpande effektivisera och se över
organisationen men att så långt möjligt inte låta detta påverka kärnverksamhetens
kvalitet. Det ekonomiska kravet har legat på mellan 1,5 och 3 procent årligen sedan
2016 med (organisationsutökningen 2018 var här ett undantag).
Under 2020 beslutade kommunstyrelsen att personalkostnaderna ska minska med 50
miljoner. Kommunstyrelsens bedömning är att personalkostnaden ska minska med
minst 25 miljoner under 2021 och ytterligare 25 miljoner under 2022.
Att istället för att ge uppdrag till förvaltningsorganisationen att löpande se över
organisationen och istället överlåta det på externa aktörer innebär en betydande
kostnad och nyttjas normalt när man upplever att organisationen totalt ska förnyas.
Exempel på detta kan vara analyser inför alternativ drift, förvaltnings- eller bolagsform,
slå samman hela förvaltningsorganisationen till en, bilda kommunalförbund/gemensam
nämnd. Denna typ av analyser kostar erfarenhetsmässigt mellan 300 tkr och 1,5 mkr
beroende på omfattning och insats över tid.
Denna kostnad ska vägas mot det löpande effektiviseringsarbete som sker och de mer
specifika uppdrag som givits av nämnd eller styrelse som lett till
organisationsförändringar på framförallt senare år. Erfarenhet från Karlshamn och andra
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

organisationer visar att det ”svar” som externa aktörer tar fram oftast redan finns inom
organisationen och underlaget därför kan tas fram för relevanta beslut. Det finns dock
fall där en extern aktör är bra för processen och i Karlshamns fall har det under senare
år skett inom förvaltningen för arbete och välfärd, Stadsvapnet, kommunstyrelsen och
omsorgsförvaltningen.
Det är också i detta sammanhang viktigt att lyfta fram de granskningar som initieras av
den kommunala revisionen där deras sakkunniga gör genomlysningar av organisationen
som är till nytta för kommunens arbete med organisationsutveckling. Även
kommunstyrelsens beslut att ge kommunstyrelsens arbetsutskott ett särskilt uppdrag att
biträda nämnder som har negativ avvikelse mot budget vid deras sammanträden och i
deras arbete med budgetanpassning bedöms ge effekt på kommunens kostnader.
Beslutsunderlag
Motion om översyn av tjänstemannaorganisationen
Yrkanden
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Per-Ola Mattssons förslag.
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare Emma Håkansson
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Datum
2021-02-02
2021-02-15

§
26

Motion om översyn av tjänstemannaorganisationen - Björn T Nurhadi (SD),
Håkan Abrahamsson (SD) och Görgen Lennartsson (SD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning
Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD)
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om översyn av
tjänstemannaorganisationen.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en utredning,
bestående av extern expertis, för att klargöra om behov föreligger att genom reformation
och/eller andra konkreta åtgärder nå en för verksamheten kostnadseffektiv,
kompetensmässig och personellt väl anpassad tjänstemannaorganisation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-21, § 32, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Karlshamns kommun ser löpande över sin organisation och sedan 2019 har också
antalet anställda minskat efter att ha ökat under en lång följd av år. Minskningen sker
både inom så kallade tjänstemannayrken och så kallade arbetaryrken. Denna
uppdelning ser dock SKR som arbetsgivarorganisation som inte särskilt aktuell längre
och begreppen används därför sällan.
Exempel på det som brukar kategoriseras som tjänstemannayrken är lärare,
sjuksköterskor, handläggare, arkitekter, ingenjörer, receptionister, biståndsbedömare,
fysioterapeuter mfl. De grupper på den så kallade tjänstemannasidan som ökat mest
under senare år är framförallt lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor.
Uppdraget till förvaltningsorganisationen är att löpande effektivisera och se över
organisationen men att så långt möjligt inte låta detta påverka kärnverksamhetens
kvalitet. Det ekonomiska kravet har legat på mellan 1,5 och 3 procent årligen sedan
2016 med (organisationsutökningen 2018 var här ett undantag).
Under 2020 beslutade kommunstyrelsen att personalkostnaderna ska minska med 50
miljoner. Kommunstyrelsens bedömning är att personalkostnaden ska minska med
minst 25 miljoner under 2021 och ytterligare 25 miljoner under 2022.
Att istället för att ge uppdrag till förvaltningsorganisationen att löpande se över
organisationen och istället överlåta det på externa aktörer innebär en betydande
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kostnad och nyttjas normalt när man upplever att organisationen totalt ska förnyas.
Exempel på detta kan vara analyser inför alternativ drift, förvaltnings- eller bolagsform,
slå samman hela förvaltningsorganisationen till en, bilda kommunalförbund/gemensam
nämnd. Denna typ av analyser kostar erfarenhetsmässigt mellan 300 tkr och 1,5 mkr
beroende på omfattning och insats över tid.
Denna kostnad ska vägas mot det löpande effektiviseringsarbete som sker och de mer
specifika uppdrag som givits av nämnd eller styrelse som lett till
organisationsförändringar på framförallt senare år. Erfarenhet från Karlshamn och andra
organisationer visar att det ”svar” som externa aktörer tar fram oftast redan finns inom
organisationen och underlaget därför kan tas fram för relevanta beslut. Det finns dock
fall där en extern aktör är bra för processen och i Karlshamns fall har det under senare
år skett inom AV-förvaltningen, Stadsvapnet, Kommunstyrelsen, och
omsorgsförvaltningen.
Det är också i detta sammanhang viktigt att lyfta fram de granskningar som initieras av
den kommunala revisionen där deras sakkunniga gör genomlysningar av organisationen
som är till nytta för kommunens arbete med organisationsutveckling. Även
kommunstyrelsens beslut att ge kommunstyrelsens arbetsutskott ett särskilt uppdrag att
biträda nämnder som har negativ avvikelse mot budget vid deras sammanträden och i
deras arbete med budgetanpassning bedöms ge effekt på kommunens kostnader.
Beslutsunderlag
Motion om översyn av tjänstemannaorganisationen
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare Emma Håkansson

Per-Ola Mattsson
Kommunstyrelsens ordförande
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2019-12-12

Motion om översyn av tjänstemannaorganisationen
Karlshamn har fått en situation där kommunen är utsatt för krav på besparingar, rationaliseringar, effektiviseringar, medarbetartak och andra mer eller mindre inkräktande åtgärder. Detta är, och bör även utgöra, en nödvändig och fortlöpande process i syfte att nå
kostnadseffektivitet och högt resursutnyttjande, en hållbar väg att nå högkvalitativ och
säker kommunalverksamhet under fortsatt utveckling för Karlshamns invånare.
En motsvarande process, och i samma utsträckning, bör också tjänstemannaorganisationen
omfattas av. Det är fullt rimligt att införa rutiner kring regelmässig tillsyn genom opartiska
verksamhetsgranskningar och uppföljning av uppdrag och resultat, detta i syfte att skydda
regionen från onödigt höga kostnader, statisk organisering, ineffektivitet och risk för byråkrati.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en utredning, bestående av extern expertis, för att klargöra om behov föreligger att genom reformation och/eller andra konkreta
åtgärder nå en för verksamheten kostnadseffektiv, kompetensmässig och personellt väl anpassad tjänstemannaorganisation.

Björn T Nurhadi (SD)

Håkan Abramsson (SD)
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§

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige - Sofie Svensson (S)
Förslag till beslut
att bevilja Sofie Svenssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny
sammanräkning.
Sammanfattning
Sofie Svensson (S) har i mail den 20 januari 2021 meddelat att hon avsäger sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Mail från Sofie Svensson (S) 2021-01-20
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Blekinge län
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör
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2021-02-15

§

Fyllnadsval av ersättare i nämnden för arbete och välfärd – Bodil Frigren
Ericsson (L)
Förslag till beslut
att bevilja begärd avsägelse
att till ny ersättare i nämnden för arbete och välfärd efter Mohamed Albuhaisi (L) utse
Bodil Frigren Ericsson (L) för tiden till och med 2022 års utgång.
Sammanfattning
I mail 2020-12-28 begär Mohamed Albuhaisi (L) att få bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare i nämnden för arbete och välfärd.
Liberalerna nominerar Bodil Frigren Ericsson (L) till ny ersättare.
Beslutsunderlag
Mail 2020-12-28 från Mohamed Albuhaisi (L)
Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd
Bodil Frigren Ericsson
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se

95

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-04

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3823

Datum
2021-02-15

§

Fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden - Mattias Stiernerbielke (L)
Förslag till beslut
att bevilja Anette Höglunds (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i kulturnämnden
att till ny ersättare i kulturnämnden efter Anette Höglund (L) utse Mattias Stiernerbielke
(L) för tiden till och med 2022 års utgång.
Sammanfattning
I mail 2021-02-02 begär Anette Höglund (L) att få bli entledigad från uppdraget som
ersättare i kulturnämnden.
Liberalernas gruppledare meddelar att Mattias Stiernerbielke (L) nominerats till ny
ersättare.
Beslutsunderlag
Mail från Anette Höglund 2021-02-02
Beslutet skickas till
Kulturnämnden
Mattias Stiernerbielke
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör
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§

Fyllnadsval av ersättare i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande Mattias Stiernerbielke
Förslag till beslut
att bevilja Anette Höglunds (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i stiftelsen för
Skottsbergska gårdens bevarande
att till ny ersättare i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande utse Mattias
Stiernerbielke (L) för tiden till och med 2022 års utgång.
Sammanfattning
I mail 2021-02-02 har Anette Höglund (L) meddelat att hon avsäger sig uppdraget som
ersättare i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande.
Liberalernas gruppledare meddelar att Mattias Stiernerbielkse (L) nominerats till ny
ersättare.
Beslutsunderlag
Mail från Anette Höglund 2021-02-02
Beslutet skickas till
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande
Mattias Stiernerbielke
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör
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Handlingar för kännedom februari 2021
Förslag till beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2020-12-04—2021-02-01.
Ärendenr

§

Datum

Ärende

2021/253

1/21

2021-01-18 Förstudie Stilleryd

2021/459

2/21

2021-02-02 Granskning Partneringsavtal Mörrumsskolan

2019/1820

3/21

2021-02-04 Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö 33-20
gällande överklagan av ordförandebeslut

Aili Martinsson
Administratör
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