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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 
kommun Kommunfullmäktige  
 2021-03-22  
 

Dagordning 
 
Nr Ärende 
1.  Val av justerare 
2.  Fastställande av dagordning 
3.  Förändrad nämndorganisation gällande nämnden för arbete och välfärd 

och omsorgsnämnden 
4.  Avsägelser från uppdrag som ledamöter och ersättare i nämnden för 

arbete och välfärd 
5.  Val av omsorgsnämnd mandat 12 och 13 
6.  Nyupplåning för år 2021 
7.  Kommunstyrelsens investeringsbudget för projekt under 7 mnkr 2021 
8.  Kapitaltäckningsgaranti VA för oförutsedda kostnader som inte kan täckas 

av VA-taxan 
9.  Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
10.  Revidering av bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 
11.  Reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv för Västblekinge Miljö 

AB (VMAB) 
12.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområde, kvartal 4 2020 
13.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 

verksamhetsområde, kvartal 4 2020 
14.  Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2021-02-04 - 2021-03-11 
15.  Interpellation om god revisionssed 
16.  Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - Ulf Lind 

(SD) 
17.  Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Tony 

Viberg (V) 
18.  Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Emma 

Eriksson (SD) 
19.  Fyllnadsval av lekmannarevisor i Kreativum i Blekinge AB - Jörgen 

Kronsell (MP) 
20.  Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Kreativum i Blekinge AB 
21.  Inkomna motioner mars 2021 
22.  Handlingar för kännedom mars 2021 
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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde övergår till omsorgsnämnden, 
 
att nämnden för arbete och välfärd upphör,   
 
att återkalla uppdragen för ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd, 
uppdragen upphör från det att paragrafen är justerad,  
 
att anta nytt reglemente för omsorgsnämnden,  
 
att antalet ledamöter i omsorgsnämnden ska utökas till 13 stycken efter 
sammanslagningen,  
 
att anta föreslagna ändringar i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda, samt 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.   
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att omsorgsnämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet före det att det behandlas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22, samt 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheter och att verka för en 
sammanslagning av omsorgsförvaltningen med förvaltningen för arbete och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
Ett antal ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd har lämnat in 
meddelande om avsägelse av sina förtroendeuppdrag i den aktuella nämnden.   
 
Ett uppdrag har getts till kommunjurist och nämndkontorschef att skriva fram ett förslag 
till sammanslagning av nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden. Ett 
förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden har tagits fram där förslaget är att 
omsorgsnämnden behåller sina ansvarsområden enligt nuvarande reglemente och att 
nämnden för arbete och välfärds ansvarsområden flyttas över till omsorgsnämnden.  
 
Nämnden för arbete och välfärd har för närvarande ett utskott bestående av sju 
ledamöter som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda personer. Det föreslagna 
reglementet för omsorgsnämnden innehåller ett stycke som reglerar att det ska finnas 
ett sådant utskott inom omsorgsnämnden.  
 
Förslaget innebär att omsorgsnämnden kommer att biträdas av omsorgsförvaltningen 
och förvaltningen för arbete och välfärd.   
 
Med anledning av ovan nämnda förslag föreslår arvodeskommittén 2021-03-08 följande 
ändringar på sidan 13 i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda:  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Årsarvode 
 
Nämnder och styrelse 
 
Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, annan nämnd, 
beredning eller utskott har rätt till årsarvode vilket utgår i del av årsarvodet per år enligt 
följande: 
 
Organ Ordf Vice ordf. Övr. ledamöter Ant. ledamöter 

Utskott inom 
omsorgsnämnden***) 

1,33 0,45 *) 7 

 
Nämnden för arbete och väl- 
färd inkluderat deras utskott 

 
2,66 

 
0,95 

 
*) 

 
7 

 
*) Sammanträdesarvode utgår enligt kapitel 1. 
***) Jourersättning utgår med samma belopp som sammanträdesarvode.  
      Sammanträdesarvode och jourersättning kan utgå samma dag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden 
Nuvarande reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
undersöka möjligheter och att verka för en sammanslagning av omsorgsförvaltningen 
med förvaltningen för arbete och välfärd.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på Mats Dahlboms yrkande.  
 
Magnus Gärdebring (M) med bifall av Bodil Frigren Ericsson (L), Elin Petersson (M), 
Britt Jämstorp (KD) och Magnus Sandgren (M) yrkar avslag på liggande förslag.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) med bifall av Per-Ola Mattsson (S) yrkar att antalet ledamöter 
i omsorgsnämnden ska utökas till 13 stycken efter sammanslagningen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebring med fleras avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag.  
 
Magnus Gärdebring begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder liggande förslag röstar JA. 
Den som biträder Magnus Gärdebring med fleras avslagsyrkande röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 15 röster enligt liggande förslag och 5 röster enligt Magnus 
Gärdebring med fleras avslagsyrkande. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Namn Ja Nej Avstår 
Per-Ola Mattsson X   
Mats Dahlbom X   
Magnus Gärdebring  X  
Björn Tenland Nurhadi X   
Charlott Lorentzen X   
Elin Petersson   X  
Marie Sällström  X   
Christel Friskopp X   
Magnus Sandgren   X  
Tor Billing X   
Marco Gustavsson  X   
Bodil Frigren Ericsson  X  
Annika Westerlund X   
Ida Larsson X   
Britt Jämstorp  X  

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på Bodil Frigren Ericsson och Per-Ola Mattssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma.   
 
Ordförande ställer proposition på Mats Dahlboms yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma.  
 
Reservationer 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus 
Sandgren (M) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring 
med fleras avslagsyrkande gällande de att-satser som går vidare till kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-03-03 Dnr: 2021/782 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2021-03-09 72 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  

 
 
Förändrad nämndorganisation gällande nämnden för arbete och välfärd 
och omsorgsnämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde övergår till omsorgsnämnden, 
 
att nämnden för arbete och välfärd upphör,   
 
att återkalla uppdragen för ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd, 
uppdragen upphör från det att paragrafen är justerad,  
 
att anta nytt reglemente för omsorgsnämnden,  
 
att anta föreslagna ändringar i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda, samt 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.   
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att omsorgsnämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet före det att det behandlas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22.  
 
Sammanfattning 
 
Ett antal ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd har lämnat in 
meddelande om avsägelse av sina förtroendeuppdrag i den aktuella nämnden.   
 
Ett uppdrag har getts till kommunjurist och nämndkontorschef att skriva fram ett förslag 
till sammanslagning av nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden. Ett 
förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden har tagits fram där förslaget är att 
omsorgsnämnden behåller sina ansvarsområden enligt nuvarande reglemente och att 
nämnden för arbete och välfärds ansvarsområden flyttas över till omsorgsnämnden.  
 
Nämnden för arbete och välfärd har för närvarande ett utskott bestående av sju 
ledamöter som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda personer. Det föreslagna 
reglementet för omsorgsnämnden innehåller ett stycke som reglerar att det ska finnas 
ett sådant utskott inom omsorgsnämnden.  
 
Förslaget innebär att omsorgsnämnden kommer att biträdas av omsorgsförvaltningen 
och förvaltningen för arbete och välfärd.   
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-03-03 Dnr: 2021/782 

 

Med anledning av ovan nämnda förslag föreslår arvodeskommittén 2021-03-08 följande 
ändringar på sidan 13 i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda:  
 
Årsarvode 
 
Nämnder och styrelse 
 
Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, annan nämnd, 
beredning eller utskott har rätt till årsarvode vilket utgår i del av årsarvodet per år enligt 
följande: 
 
Organ Ordf Vice ordf. Övr. ledamöter Ant. ledamöter 

Utskott inom 
omsorgsnämnden***) 

1,33 0,45 *) 7 

 
Nämnden för arbete och väl- 
färd inkluderat deras utskott 

 
2,66 

 
0,95 

 
*) 

 
7 

 
*) Sammanträdesarvode utgår enligt kapitel 1. 
***) Jourersättning utgår med samma belopp som sammanträdesarvode.  
      Sammanträdesarvode och jourersättning kan utgå samma dag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden 
Nuvarande reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Samtliga förtroendevalda i nämnden för arbete och välfärd 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Utredare Anna Persson 
Författningssamlingen  
 
 
 
 
Annabel Cifuentes  Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist  Nämndkontorschef
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2019-01-01  
Antagen: KF § 218, 2018-12-17 
Reviderad: KF § 114, 2020-09-28 
       

     

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för omsorgsnämnden

 

        

Reglemente för omsorgsnämnden 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Inom nämnden ska det finnas ett utskott som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda 
personer. Utskottet ska bestå av 7 ledamöter.  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.   

Beredningar 

4 § 

Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för omsorgsnämnden 

 

 

Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande äldreomsorg och 
omsorg för personer med funktionsnedsättning (dock inte enligt lagen (1993:387) med stöd och 
service till vissa funktionshindrade och verksamheten inom socialpsykiatrin).  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga, 
personer med missbruk, personer med funktionsnedsättning enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade samt nyanlända, brottsoffer och andra särskilt utsatta 
personer. Nämnden ansvarar för de familjerättsliga frågor som inte åvilar kommunalförbundet 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling. 

Nämnden ansvarar för kommunens tolkförmedling, integrationsfrämjande åtgärder, ekonomiskt 
bistånd,  budget- och skuldrådgivning och arbetsmarknadsinsatser.  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt ärvdabalken (1958:637) avseende 
provisorisk dödsboförvaltning och dödsboanmälan samt kommunens uppgifter enligt 
begravningslagen (1990:1144). 

Nämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.  

Nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar enligt skollagen (2010:800) för ungdomar 
som fullgjort sin skolplikt och inte fyllt 20 år och har ett utökat aktivitetsansvar för ungdomar 
upp till 25 år.   

Nämnden är socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra författningar för ovan 
beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten. 

Nämnden handlägger och beslutar om bidrag till föreningar inom sina ansvarsområden.   

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med kommunstyrelsen vad avser 
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika lokaler inom nämndens verksamhet.  

Nämnden ska samverka med utbildningsnämnden i frågor som rör båda nämnderna.  

Nämnden ansvarar för att teckna hyreskontrakt för de bostäder som behövs för verksamheten.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  

Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för kommunens 
hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30). 

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för omsorgsnämnden 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.  

Processbehörighet 

9 §  

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin 
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder göra de framställningar som behövs.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

13 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för omsorgsnämnden 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  

Information och samråd 

15 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.  

Medborgarförslag 

16 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
nämndernas redovisning. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2019-01-01  
Antagen: KF § 219, 2018-12-17 
Reviderad: KF § 115, 2020-09-28 
       

     

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för nämnden för arbete och 
välfärd

        

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Inom nämnden ska det finnas ett utskott som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda 
personer. Utskottet ska bestå av 7 ledamöter.  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.   

Beredningar 

4 § 

Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd 

 

Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 § 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga, 
personer med missbruk, personer med funktionsnedsättning (dock endast enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och verksamheten inom 
socialpsykiatrin), nyanlända, brottsoffer och andra särskilt utsatta personer (med undantag för 
äldre). Nämnden ansvarar för de familjerättsliga frågor som inte åvilar kommunalförbundet 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling. 

Nämnden ansvarar för tolkförmedling, integrationsfrämjande åtgärder, ekonomiskt bistånd,  
budget- och skuldrådgivning och arbetsmarknadsinsatser.  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt ärvdabalken (1958:637) avseende 
provisorisk dödsboförvaltning och dödsboanmälan samt kommunens uppgifter enligt 
begravningslagen (1990:1144).  

Nämnden är socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra författningar för ovan 
beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten.  

Nämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.  

Nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar enligt skollagen (2010:800) för ungdomar 
som fullgjort sin skolplikt och inte fyllt 20 år och har ett utökat aktivitetsansvar för ungdomar 
upp till 25 år.   

Nämnden handlägger och beslutar om bidrag till föreningar inom sina ansvarsområden.   

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med kommunstyrelsen vad avser 
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika lokaler inom nämndens verksamhet. 

Nämnden ska verka för att samråd sker med gymnasienämnden och nämnden för barn, ungdom 
och skola.  

Nämnden ansvarar för att hyra in de bostäder som behövs för verksamheten.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  

Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för kommunens 
hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30). 

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd 

 

Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.  

Processbehörighet 

9 §  

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin 
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder göra de framställningar som behövs.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

13 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd 

 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  

Information och samråd 

15 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.  

Medborgarförslag 

16 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
nämndernas redovisning. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-03-11 Dnr: 2018/3825 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  

 
 
Avsägelser från uppdrag som ledamöter och ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd 
 
Förslag till beslut 
 
att inte befria Ulla Sandgren (S) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och 
välfärd,  
 
att inte befria Sirkka Kahilainen (S) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete 
och välfärd, 
 
att inte befria Britt Karlsson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete 
och välfärd, 
 
att inte befria Anki Boklund (C) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och 
välfärd, 
 
att inte befria Bengt Källström (S) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete 
och välfärd, 
 
att inte befria Ted Olander (MP) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd, 
 
att inte befria Marie Bengtsson (S) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd, 
 
att inte befria Linda Winnetoft (S) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
Ulla Sandgren (S), Sirkka Kahilainen (S), Britt Karlsson (SD), Anki Boklund (C), Bengt 
Källström (S), Ted Olander (MP), Marie Bengtsson (S) och Linda Winnetoft (S) har 
önskat att bli befriade från sina uppdrag som förtroendevalda i nämnden för arbete och 
välfärd.  
 
Kommunfullmäktige ska enligt 4 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) befria en 
förtroendevald från sitt uppdrag när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns 
särskilda skäl mot det. Ett skäl skulle kunna vara att någon under en tid måste kvarstå 
vid sitt uppdrag för att t.ex. en nämnd ska kunna vara beslutsför (Tom Madell och Olle 
Lundin, Kommunallagen – en kommentar, JUNO version 3, lagkommentaren till 4 kap. 6 
§ kommunallagen).  
 
Om samtliga förtroendevalda ovan befrias från sina uppdrag kommer inte nämnden för 
arbete och välfärd att vara beslutsför.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-03-11 Dnr: 2018/3825 

 

Kommunstyrelsen har den 9 mars 2021 § 72 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om en förändrad nämndorganisation som innebär en sammanslagning av 
nuvarande nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden på så sätt att 
nämnden för arbete och välfärd upphör och dess ansvarsområde flyttas över till 
omsorgsnämnden. Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget innebär det 
att samtliga förtroendevaldas uppdrag i nämnden för arbete och välfärd upphör i samma 
stund som nämnden för arbete och välfärd upphör.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-11 
Avsägelse från uppdrag i AV-nämnden - Sirkka Kahilainen (S) 
Avsägelse från uppdrag i AV-nämnden - Ulla Sandgren (S) 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i AV-nämnden - Britt Karlsson (SD) 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i AV-nämnden - Linda Winnetoft (S) 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i AV-nämnden - Marie Bengtsson (S) 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i AV-nämnden - Ted Olander (MP) 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i AV-nämnden - Ankie Boklund (C) 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i AV-nämnden - Bengt Källström (S) 

 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Samtliga förtroendevalda som önskar avgå 
 
 
 
Aili Martinsson   Annabel Cifuentes 
Administratör    Kommunjurist
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Från:  Sirkka Kahilainen[sirkka.kahilainen@karlshamn.se] 
Skickat:  01.03.2021 12:39:55 
Till:  Aili Martinsson; Lena Mattsson; Per-Ola 
Mattsson[Aili.Martinsson@karlshamn.se; Lena.Mattsson@karlshamn.se; per-
ola.mattsson@karlshamn.se] 
Ämne:  Uppsägning av uppdrag i AV-nämnden. 
 
 
 
 
Jag vill säga upp mitt uppdrag som 1:à vice ordförande i nämnden Arbete 
och välfärd med omedelbar verkan. Detta p g a revisorernas kritik mot en 
välfungerande verksamhet. 
 
Karlshamn 2021-03-01 
 
Med vänlig hälsning 
Sirkka Kahilainen 
 
 
Skickat från min iPad 
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Från: Ulla Sandgren[Ulla.Sandgren@karlshamn.se]
Skickat: 01.03.2021 12:58:29
Till: Aili Martinsson[Aili.Martinsson@karlshamn.se]
Kopia: Per-Ola Mattsson[per-ola.mattsson@karlshamn.se]; Lena Mattsson[ Lena.Mattsson@karlshamn.se];
Ämne: Uppsägning 

Pågrund av revisionens tillvägagångssätt i sitt arbete väljer jag att avgå från mitt uppdrag som ordförande i Nämnden för
Arbete och Välfärd 
Karlshamn  210301
Ulla Sandgren

Hämta Outlook för iOS

20



Från: Anna Persson
Till: Kommunfullmäktige
Ärende: Fwd: AV Nämnden
Datum: den 2 mars 2021 07:10:45

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: Britt Karlsson <britt.karlsson@curaindivid.se>
Datum: 2 mars 2021 06:21:20 CET
Till: Anna Persson <anna.persson@karlshamn.se>
Ämne: AV Nämnden


Hej Anna
Jag Britt Karlsson representerar SD avsäger mig uppdraget som ordinarie
ledamot i Arbete och Välfärdsnämnden med omedelbar verkan.

Mvh
Britt Karlsson SD 

Hämta Outlook för Android
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Från: Linda Winnetoft[linda.winnetoft@karlshamn.se]
Skickat: 01.03.2021 18:50:28
Till: Aili Martinsson[Aili.Martinsson@karlshamn.se]
Ämne: Avsägelse 

20210301

Härmed avgår jag som ersättare I AV-nämnden.

Linda Winnetoft
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Från: morrum58@telia.com[morrum58@telia.com]
Skickat: 01.03.2021 19:00:41
Till: Aili Martinsson[Aili.Martinsson@karlshamn.se]
Ämne: Avsägelse

Hej.

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare i nämnden för Arbete och välfärd.

Med vänlig hälsning Marie Bengtsson
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Från: Ted Olander[Ted.Olander@karlshamn.se]
Skickat: 01.03.2021 22:01:52
Till: Aili Martinsson; Charlott Lorentzen[Aili.Martinsson@karlshamn.se; Charlott.Lorentzen@karlshamn.se]
Ämne: Avsägning av uppdrag

Hej Aili! 

Jag vill avsäga mig uppdraget i AV-nämnden.

Mvh,
Ted Olander

Mvh,

Ted Olander
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Från:  Ankie Boklund[ankie.boklund@karlshamn.se] 
Skickat:  02.03.2021 09:41:26 
Till:  Aili Martinsson[Aili.Martinsson@karlshamn.se] 
Ämne:  AV-nämnden 
 
 
 
 
Hej! 
 
Härmed vill jag säga upp mitt uppdrag i AV-nämnden. 
 
Mvh 
 
Ankie Boklund (c) 
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Från:  Lena Mattsson[Lena.Mattsson@karlshamn.se] 
Skickat:  02.03.2021 09:44:14 
Till:  Bengt Källström[Bengt.Kallstrom@karlshamn.se] 
Kopia:  Aili Martinsson[Aili.Martinsson@karlshamn.se]; 
Ämne:  SV: A-V nämnden 
 
 
 
 
Avsägelsen är mottagen. 
 
Vänlig hälsning, 
 
Lena Mattsson 
Nämndsekreterare 
_________________________ 
 
Kommunkansliet 
KARLSHAMNS KOMMUN 
Rådhuset, 374 81 Karlshamn 
Telefon: 0454-815 40 
 
www.karlshamn.se 
www.facebook.com/Karlshamnskommun 
Twitter: @Karlshamnskmn 
 
 
 
När du skickar e-post till Karlshamns kommun behandlar vi dina 
personuppgifter. Information om hur kommunen arbetar med personuppgifter 
och dina rättigheter hittar du på vår hemsida. 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Bengt Källström <Bengt.Kallstrom@karlshamn.se> 
Skickat: den 2 mars 2021 08:48 
Till: Lena Mattsson <Lena.Mattsson@karlshamn.se> 
Kopia: Bengt Källström <Bengt.Kallstrom@karlshamn.se> 
Ämne: A-V nämnden 
 
Jag lämnar mitt uppdrag som ledamot i A-V  nämnden med omedelbar verkan 
 
Bengt Källström 
Asarum den 2/3-21 
 
Skickat från min iPad 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-03-12 Dnr: 2018/3824 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2021-03-16  
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Val av omsorgsnämnd mandat 12 och 13 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse följande ledamöter och ersättare I OMSORGSNÄMNDEN för tiden fram till och 
med 2022: 
 
Ledamöter   Ersättare 
XX (S)   XX (S) 
XX (M)   XX (M) 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har 2021-03-09 § 72 avseende förändrad nämndsorganisation 
föreslag att omsorgsnämnden utökas till 13 ledamöter och 13 ersättare. Fyllnadsval 
behöver i så fall göras avseende mandat 12 och 13.  
 
Kommunfullmäktiges valberedning har meddelat att mandaten ska fördelas enligt ovan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden  
Envar vald  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
Anna Persson 
Utredare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2021 till 
200 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enighet med finanspolicy uppta kortfristiga lån upp till 50 
mnkr.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget där investeringsbudgeten för 2021 
uppgår till 240 mnkr. I tillhörande beslutad kassaflödesbudget beräknas behovet av 
nyupplåning för att finansiera investeringarna till ca 140 mnkr.   
 
Med hänsyn till förutsättningarna i omvärlden under pågående pandemi bör hänsyn tas 
till att budgeterade förutsättningar kan förändras och att behovet av nyupplåning kan bli 
större.  
 
Hänsyn bör också tas till att det likviditetsmässigt finns en planerad återbetalning av 
skattemedel som ska ske under innevarande år. Utifrån nämnda faktorer föreslås därför 
fastställa den övre gränsen för nyupplåning under 2021 till 200 mnkr.   
 
Beslutsunderlag 
 
Mål och budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-02-22 Dnr: 2021/233 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2021-03-09 49 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Nyupplåning för år 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2021 till 
200 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enighet med finanspolicy uppta kortfristiga lån upp till 50 
mnkr.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget där investeringsbudgeten för 2021 
uppgår till 240 mnkr. I tillhörande beslutad kassaflödesbudget beräknas behovet av 
nyupplåning för att finansiera investeringarna till ca 140 mnkr.   
 
Med hänsyn till förutsättningarna i omvärlden under pågående pandemi bör hänsyn tas 
till att budgeterade förutsättningar kan förändras och att behovet av nyupplåning kan bli 
större.  
 
Hänsyn bör också tas till att det likviditetsmässigt finns en planerad återbetalning av 
skattemedel som ska ske under innevarande år. Utifrån nämnda faktorer föreslås därför 
fastställa den övre gränsen för nyupplåning under 2021 till 200 mnkr.   
 
Beslutsunderlag 
 
Mål och budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överföra ej förbrukade investeringsmedel från 2020 om 14 137 tkr till projekt under  
7 mnkr 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 för mindre projekt om 11 708 tkr 2021, samt 
 
att finansiera behov av driftmedel till mindre projekt från kommunstyrelsens anslag till 
förfogande reserv. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har fastställt en budget för investeringar < 7 mnkr till 10 mnkr år 
2021 för hela kommunen. Tidigare har budgeten för investeringar < 7 mnkr uppgått till 
ca 50 mnkr för samtliga nämnder. Med hänsyn till kommunens ansträngda ekonomiska 
situation och höga investeringstakt har budgeten reducerats till 10 mnkr. Från 2021 har 
budgeten för investeringar < 7 mnkr flyttats till kommunstyrelsen. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Samtliga förvaltningar har utifrån beslutad investeringsbudget prioriterat de behov som 
finns i verksamheterna. Prioriteringsarbetet och förskjutningar av investeringar har 
resulterat i att det kvarstår ett behov av prio 1 investeringar < 7 mnkr på minst 24 mnkr 
enligt ovan tabell. Med angeläget behov avses främst investeringar i arbetsmiljö, 
säkerhet, pedagogisk utrustning och beläggningsåtgärder inom gata. Investeringar som 
skulle få betydande konsekvenser om de inte kan verkställas under 2021. Behoven av 
investeringar < 7 mnkr överstiger alltså beslutad budget från Kommunfullmäktige med 
14 mnkr. Att flytta budget från investeringar > 7 mnkr är inte möjligt då samtliga 
investeringar är pågående. Den möjlighet som finns och bedöms vara rimlig är att 
överföra outnyttjad investeringsbudget från 2020. Det outnyttjade utrymmet är inkluderat 
i låneutrymmet och kapitalkostnadsbudget 2021 och planperiod 2022-2023.  
 
En följd av att budgeten för investeringar < 7mnkr kraftigt minskat är att tjänste- 
utrymmen, som tidigare finansierats med investeringsmedel i samband med olika 
projekt, nu delvis är ofinansierade. Det saknas medel på kommunstyrelsens förfogande- 
reserv för att kompensera detta. Hänsyn måste därför tas till denna del i översynen av 
organisationen som pågår som en följd av KS beslut att minska personalkostnaderna 
med 25 mnkr 2021 och 50 mnkr 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslås med hänsyn till ovan beskrivning att överföra outnyttjad 
budget för investeringar från 2020 till investeringar < 7 mnkr 2021. Vidare föreslås att 
kommundirektören får mandat att fördela budget, under strikt restriktivitet i dialog med 
strategi och beredanderådet, mellan de olika investeringsbehoven < 7 mnkr 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för projekt under 7 mnkr 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Susanne Andersen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del 
 
att tillföra driftmedel för mindre projekt om 11 708 tkr 2021, samt 
 
att finansiera behov av driftmedel till mindre projekt från KS anslag till förfogande reserv. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att överföra ej förbrukade investeringsmedel från 2020 om 14 137 tkr till projekt under  
7 mnkr 2021, samt 
 
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Elin Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har fastställt en budget för investeringar < 7 mnkr till 10 mnkr år 
2021 för hela kommunen. Tidigare har budgeten för investeringar < 7 mnkr uppgått till 
ca 50 mnkr för samtliga nämnder. Med hänsyn till kommunens ansträngda ekonomiska 
situation och höga investeringstakt har budgeten reducerats till 10 mnkr. Från 2021 har 
budgeten för investeringar < 7 mnkr flyttats till kommunstyrelsen. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Samtliga förvaltningar har utifrån beslutad investeringsbudget prioriterat de behov som 
finns i verksamheterna. Prioriteringsarbetet och förskjutningar av investeringar har 
resulterat i att det kvarstår ett behov av prio 1 investeringar < 7 mnkr på minst 24 mnkr 
enligt ovan tabell. Med angeläget behov avses främst investeringar i arbetsmiljö, 
säkerhet, pedagogisk utrustning och beläggningsåtgärder inom gata. Investeringar som 
skulle få betydande konsekvenser om de inte kan verkställas under 2021. Behoven av 
investeringar < 7 mnkr överstiger alltså beslutad budget från Kommunfullmäktige med 
14 mnkr. Att flytta budget från investeringar > 7 mnkr är inte möjligt då samtliga 
investeringar är pågående. Den möjlighet som finns och bedöms vara rimlig är att 
överföra outnyttjad investeringsbudget från 2020. Det outnyttjade utrymmet är inkluderat 
i låneutrymmet och kapitalkostnadsbudget 2021 och planperiod 2022-2023.  
 
En följd av att budgeten för investeringar < 7mnkr kraftigt minskat är att tjänste- 
utrymmen, som tidigare finansierats med investeringsmedel i samband med olika 
projekt, nu delvis är ofinansierade. Det saknas medel på kommunstyrelsens förfogande- 
reserv för att kompensera detta. Hänsyn måste därför tas till denna del i översynen av 
organisationen som pågår som en följd av KS beslut att minska personalkostnaderna 
med 25 mnkr 2021 och 50 mnkr 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslås med hänsyn till ovan beskrivning att överföra outnyttjad 
budget för investeringar från 2020 till investeringar < 7 mnkr 2021. Vidare föreslås att 
kommundirektören får mandat att fördela budget, under strikt restriktivitet i dialog med 
strategi och beredanderådet, mellan de olika investeringsbehoven < 7 mnkr 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för projekt under 7 mnkr 2021 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med liggande förslag. 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-02-012 Dnr: 2020/1899 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23 24 
Kommunstyrelsen 2021-03-09 47 
Kommunfullmäktige 2021-03-22 
  
 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för projekt under 7 mnkr 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del 
 
att tillföra driftmedel för mindre projekt om 11 708 tkr 2021, samt 
 
att finansiera behov av driftmedel till mindre projekt från KS anslag till förfogande reserv. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överföra ej förbrukade investeringsmedel från 2020 om 14 137 tkr till projekt under  
7 mnkr 2021, samt 
 
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har fastställt en budget för investeringar < 7 mnkr till 10 mnkr år 
2021 för hela kommunen. Tidigare har budgeten för investeringar < 7 mnkr uppgått till 
ca 50 mnkr för samtliga nämnder. Med hänsyn till kommunens ansträngda ekonomiska 
situation och höga investeringstakt har budgeten reducerats till 10 mnkr. Från 2021 har 
budgeten för investeringar < 7 mnkr flyttats till kommunstyrelsen. 
 
Verksamhet, tkr Behov av 

budget till 
investeringar 

< 7 mnkr 
2021

Ny 
investerings- 

budget 
2021

Tekn just
drift- 

budget  
2021

Exploatering bostäder -3 400 -2 500 -900
Infrastruktur -15 050 -5 636 -2 600
Pedagogisk verksamhet -16 450 -8 065 -3 935
Fritid och kultur -7 850 -750 -1 400
Vård och omsorg -7 500 -2 206 -418
Blandad verksamhet -20 650 -4 980 -2 455
Summa -70 900 -24 137 -11 708  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-02-012 Dnr: 2020/1899 

 

Samtliga förvaltningar har utifrån beslutad investeringsbudget prioriterat de behov som 
finns i verksamheterna. Prioriteringsarbetet och förskjutningar av investeringar har 
resulterat i att det kvarstår ett behov av prio 1 investeringar < 7 mnkr på minst 24 mnkr 
enligt ovan tabell. Med angeläget behov avses främst investeringar i arbetsmiljö, 
säkerhet, pedagogisk utrustning och beläggningsåtgärder inom gata. Investeringar som 
skulle få betydande konsekvenser om de inte kan verkställas under 2021. Behoven av 
investeringar < 7 mnkr överstiger alltså beslutad budget från Kommunfullmäktige med 
14 mnkr. Att flytta budget från investeringar > 7 mnkr är inte möjligt då samtliga 
investeringar är pågående. Den möjlighet som finns och bedöms vara rimlig är att 
överföra outnyttjad investeringsbudget från 2020. Det outnyttjade utrymmet är inkluderat 
i låneutrymmet och kapitalkostnadsbudget 2021 och planperiod 2022-2023.  
 
En följd av att budgeten för investeringar < 7mnkr kraftigt minskat är att tjänste- 
utrymmen, som tidigare finansierats med investeringsmedel i samband med olika 
projekt, nu delvis är ofinansierade. Det saknas medel på kommunstyrelsens förfogande- 
reserv för att kompensera detta. Hänsyn måste därför tas till denna del i översynen av 
organisationen som pågår som en följd av KS beslut att minska personalkostnaderna 
med 25 mnkr 2021 och 50 mnkr 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslås med hänsyn till ovan beskrivning att överföra outnyttjad 
budget för investeringar från 2020 till investeringar < 7 mnkr 2021. Vidare föreslås att 
kommundirektören får mandat att fördela budget, under strikt restriktivitet i dialog med 
strategi och beredanderådet, mellan de olika investeringsbehoven < 7 mnkr 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för projekt under 7 mnkr 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Susanne Andersen 
 
 
 
 
Daniel Wäppling   Åsa Nygren 
Kommundirektör   Ekonomichef
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Prioritering KD

Ny 

investerings- 

budget 

2021

1. Pedagogisk verksamhet 3 605

2. Säkehet (larm, arb miljö etc.) 9 802

3. Övrigt 10 730

Summa 24 137

Verksamhet, tkr Projektnr Projektnamn Behov av 

budget till 

investeringar 

< 7 mnkr 

2021

Ny 

investerings- 

budget 

2021

Tekn just

drift- 

budget  

2021

Prio KD

Exploatering bostäder 0039 Stockholmsledet -400 0 -400

Exploatering bostäder 0045 Idrottsvägen Karlshamn 5:1 -500 0 -500

Exploatering bostäder 0110 Asarumsdalen Asarum 3:2 -2 000 -2 000 3

Exploatering bostäder 0XXX Kommunal anläggning expl -500 -500 3

Infrastruktur 1308 GCM vägnät utbyggnad inkl bel -500 0

Infrastruktur 1314 Beläggningsåtgärder -4 000 -4 000 3

Infrastruktur 1316 Gatubelysning -3 000 -500 -150 2

Infrastruktur 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder -900 -136 2

Infrastruktur 1339 Kollektivtrafikåtgärder -400 -200 -100 2

Infrastruktur 1347 Broar -1 000 0 -1 000

Infrastruktur 1401 Förnyelser parker -1 100 0 -550

Infrastruktur 1404 Underhåll lekplatser -1 900 -300 -450 2

Infrastruktur 1410 Mörrumsåpromenaden -850 -500 -150 3

Infrastruktur 1419 Naturområden och badplatser -1 400 0 -200

Pedagogisk verksamhet 1141 Tuvans förskola kök -3 000 0

Pedagogisk verksamhet 2401 Stadigvarande läromedel -700 -210 1
Pedagogisk verksamhet 2406 IT-utveckling -3 500 -2 000 -1 500 2
Pedagogisk verksamhet 2407 Inventarier och arbetsmiljö -2 800 -1 960 -1 330 2

Pedagogisk verksamhet 2408 Upprustning slöjdsalar -500 -500 2
Pedagogisk verksamhet 2510 Stadigvarande läromedel -1 100 -745 -155 1
Pedagogisk verksamhet 2511 IT-utrustning -2 850 -2 150 -100 1
Pedagogisk verksamhet 2513 Arbetsmiljöåtgärder -2 000 -500 -850 2

Fritid och kultur 2504 Småbåtshamnar -3 000 0 -250

Fritid och kultur 2505 Inventarier bibliotek -1 500 -500 3

Fritid och kultur 2506 IT-teknologi -200 -150 -200 3

Fritid och kultur 2507 Konstnärlig utsmyckning -150 -28 3

Fritid och kultur 2515 Inventarier Lokstallarna -200 -36 3

Fritid och kultur 25XX Inventarier musikskolan -200 -36 3

Fritid och kultur 2563 Inv idrott/samlingslokaler -1 300 0 -650

Fritid och kultur 25XX Gräsplan Vägga östra -1 300 0 -300

Vård och omsorg 2610 Inventarier Arbm -200 0

Vård och omsorg 2730 Inventarier Omsorgsförv -2 100 0

Vård och omsorg 2736 Arbetsmiljö AV -1 400 0

Vård och omsorg 2738 Renovering lägenheter AV -500 0

Vård och omsorg 2756 IT AV -400 0 -400

Vård och omsorg 2757 Reinv/nyinv ADB/Omsn -700 0

Vård och omsorg 2758 Sängar Servicehem -300 0

Vård och omsorg 2764 Investeringar DV -250 0

Vård och omsorg 2770 Trygghetslarm -200 -1 706 -18 2

Vård och omsorg 2771 Välfärdsteknologi -200 0

Vård och omsorg 2772 Brandskydd -200 0

Vård och omsorg 2776 Larm LSS -300 0

Vård och omsorg 2778 Ombyggnation LSS -150 -300 1

Vård och omsorg 2779 Ombyggnation IFO -600 -200 1

Blandad verksamhet 1001 Maskinpark -6 150 0

Blandad verksamhet 1003 Arb.platsservice maskiner -1 000 -300 -200 3

Blandad verksamhet 1009 Fordon Sotningstjänsten -300 0 -175

Blandad verksamhet 1146 Brand, larm och säkerhet -2 000 -500 2

Blandad verksamhet 1184 Miljöåtgärder -2 000 -700 3

Blandad verksamhet 2103 Fastighetsutveckling -2 000 0

Blandad verksamhet 2109 Datautrustning IT-service -4 400 -1 500 -1 560 2

Blandad verksamhet 2111 Rådhuset, möbler/tekn utrustn -600 0 -300

Blandad verksamhet 2402 Utrustning Måltidsvht -2 200 -1 980 -220 3

Summa -70 900 -24 137 -11 708
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge Karlshamn Energi Vatten AB en kapitaltäckningsgaranti som säkerställer att det 
egna kapitalet vid varje tillfälle återställs till minst det registrerade aktiekapitalet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet AB beslutade 2020-10-12, § 56 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ge Karlshamn Energi Vatten AB en 
kapitaltäckningsgaranti som säkerställer att det egna kapitalet vid varje tillfälle återställs 
till minst det registrerade aktiekapitalet. 
 
Karlshamns kommun har överlåtit VA-huvudmannaskapet till Karlshamn Energi Vatten 
AB per 1 januari 2019. 
 
Verksamheten för Vattenförsörjning och Avlopp i den allmänna VA-anläggningen styrs 
utifrån Lagen om allmänna vattentjänster, vilken bland annat innebär att VA-
verksamheten drivs utifrån självkostnadsprincip och inte får genera någon vinst. 
 
VA-verksamheten bedrivs i bolagsform, vilket innebär att bolaget omfattas av sedvanliga 
lagar och regelverk såsom aktiebolagslagen. Detta innebär en risk att situationen 
uppstår, då bolaget får en oförutsedd händelse med stora obudgeterade kostnader, 
vilket inte finansierats genom VA-taxan. Om detta innebär att bolagets egna kapital 
understiger 50 % av bolagets aktiekapital (50.000 kr), så har styrelsen enligt 
Aktiebolagslagen skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning och i värsta fall blir 
styrelsemedlemmarna personligt betalningsansvarigt för bolagets skulder. 
 
För att undvika denna situation, så behöver det finnas en kapitaltäckningsgaranti som 
säkerställer att tillskott kommer att ske i framtiden. Den innefattar en bindande men 
villkorad utfästelse mot bolaget att genomföra ett tillskott, om vissa förutsättningar 
uppfylls. Om det föreskrivs att garantin ska träda i kraft med automatik när det egna 
kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet sker automatiskt en bristtäckning genom 
att bolaget får en fordran mot den som lämnat utfästelsen. På så sätt kommer bolagets 
egna kapital aldrig att understiga den kritiska nivån. 
 
Eftersom en kommun alltid har det yttersta ansvaret för VA-försörjning enligt Lagen om 
allmänna vattentjänster så är lämpligt att Karlshamns kommun utfärdar en 
kapitaltäckningsgaranti för Karlshamn Energi Vatten AB. Det är rimligt att kommunen tar 
det ansvaret utifrån ett finansiellt perspektiv, eftersom varken vatten, värme eller fiber-
kollektivet (kunderna) bör bära denna risk. 
Kapitaltäckningsgaranti 
 
Karlshamns kommun (organisationsnummer 212000-0845) åtar sig härmed att svara för 
att det helägda Karlshamn Energi Vatten AB:s (organisationsnummer 559170-4308) 
egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. 
Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom tillskjutande av kapital, avskrivning 
av fordringar eller på annat sätt. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Denna garanti gäller från räkenskapsåret 2020 och fram till dess att bolagsstämma ägt 
rum närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Garantin gäller endast så länge 
Karlshamns kommun kvarstår som ägare till bolaget. 
 
Genom beslut i kommunfullmäktige bekräftar vi vår vilja och förmåga att fullgöra de 
åtaganden som följer av denna kapitaltäckningsgaranti. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
Protokollsutdrag SV § 56.2020 Kapitaltäckningsgaranti VA för oförutsedda 
kostnader som inte kan täckas av VA-taxan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-02-23 Dnr: 2020/2845 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2021-03-09 50 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Kapitaltäckningsgaranti VA för oförutsedda kostnader som inte kan täckas 
av VA-taxan 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge Karlshamn Energi Vatten AB en kapitaltäckningsgaranti som säkerställer att det 
egna kapitalet vid varje tillfälle återställs till minst det registrerade aktiekapitalet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet AB beslutade 2020-10-12, § 56 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ge Karlshamn Energi Vatten AB en 
kapitaltäckningsgaranti som säkerställer att det egna kapitalet vid varje tillfälle återställs 
till minst det registrerade aktiekapitalet. 
 
Karlshamns kommun har överlåtit VA-huvudmannaskapet till Karlshamn Energi Vatten 
AB per 1 januari 2019. 
 
Verksamheten för Vattenförsörjning och Avlopp i den allmänna VA-anläggningen styrs 
utifrån Lagen om allmänna vattentjänster, vilken bland annat innebär att VA-
verksamheten drivs utifrån självkostnadsprincip och inte får genera någon vinst. 
 
VA-verksamheten bedrivs i bolagsform, vilket innebär att bolaget omfattas av sedvanliga 
lagar och regelverk såsom aktiebolagslagen. Detta innebär en risk att situationen 
uppstår, då bolaget får en oförutsedd händelse med stora obudgeterade kostnader, 
vilket inte finansierats genom VA-taxan. Om detta innebär att bolagets egna kapital 
understiger 50 % av bolagets aktiekapital (50.000 kr), så har styrelsen enligt 
Aktiebolagslagen skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning och i värsta fall blir 
styrelsemedlemmarna personligt betalningsansvarigt för bolagets skulder. 
 
För att undvika denna situation, så behöver det finnas en kapitaltäckningsgaranti som 
säkerställer att tillskott kommer att ske i framtiden. Den innefattar en bindande men 
villkorad utfästelse mot bolaget att genomföra ett tillskott, om vissa förutsättningar 
uppfylls. Om det föreskrivs att garantin ska träda i kraft med automatik när det egna 
kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet sker automatiskt en bristtäckning genom 
att bolaget får en fordran mot den som lämnat utfästelsen. På så sätt kommer bolagets 
egna kapital aldrig att understiga den kritiska nivån. 
 
Eftersom en kommun alltid har det yttersta ansvaret för VA-försörjning enligt Lagen om 
allmänna vattentjänster så är lämpligt att Karlshamns kommun utfärdar en 
kapitaltäckningsgaranti för Karlshamn Energi Vatten AB. Det är rimligt att kommunen tar 
det ansvaret utifrån ett finansiellt perspektiv, eftersom varken vatten, värme eller fiber-
kollektivet (kunderna) bör bära denna risk. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-02-23 Dnr: 2020/2845 

 

Kapitaltäckningsgaranti 
 
Karlshamns kommun (organisationsnummer 212000-0845) åtar sig härmed att svara för 
att det helägda Karlshamn Energi Vatten AB:s (organisationsnummer 559170-4308) 
egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. 
Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom tillskjutande av kapital, avskrivning 
av fordringar eller på annat sätt. 
 
Denna garanti gäller från räkenskapsåret 2020 och fram till dess att bolagsstämma ägt 
rum närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Garantin gäller endast så länge 
Karlshamns kommun kvarstår som ägare till bolaget. 
Genom beslut i Kommunfullmäktige bekräftar vi vår vilja och förmåga att fullgöra de 
åtaganden som följer av denna kapitaltäckningsgaranti. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
Protokollsutdrag SV § 56.2020 Kapitaltäckningsgaranti VA för oförutsedda 
kostnader som inte kan täckas av VA-taxan 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
Stadsvapnet AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2020-10-12 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30—15.10 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Johnny Persson Vice ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Mats Bondesson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 

Arbetstagar-
representanter 

Glenn Olofsson, TCO    
Roger Bengtsson, LO    

Övriga Åsa Nygren, VD  
Marie Nilsson, vice VD  
Emma Håkansson, sekreterare  
Anders Strange, VD Karlshamn Energi §§ 45-47  
Annika Westerlund, Ordförande Karlshamn Energi 
AB:s styrelse §§ 45-47 

 

Paragrafer §§ 45-58  

Utses att justera Mats Bondesson (C) 

Justeringsdatum  2020-10-14 

   
Sekreterare Emma Håkansson  
   
   
Ordförande Marie Sällström  
   
   
Justerande Mats Bondesson  
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§ 56 Kapitaltäckningsgaranti VA för oförutsedda kostnader som inte kan täckas av 
VA-taxan 2020/2845 

 
Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Karlshamn 
Energi Vatten AB en kapitaltäckningsgaranti som säkerställer att det egna kapitalet vid 
varje tillfälle återställs till minst det registrerade aktiekapitalet.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har överlåtit VA-huvudmannaskapet till Karlshamn Energi Vatten 
AB per 1 januari 2019.  
 
Verksamheten för Vattenförsörjning och Avlopp i den allmänna VA-anläggningen styrs 
utifrån Lagen om allmänna vattentjänster, vilken bland annat innebär att VA-
verksamheten drivs utifrån självkostnadsprincip och inte får genera någon vinst. 
 
VA-verksamheten bedrivs i bolagsform, vilket innebär att bolaget omfattas av sedvanliga 
lagar och regelverk såsom aktiebolagslagen. Detta innebär en risk att situationen 
uppstår, då bolaget får en oförutsedd händelse med stora obudgeterade kostnader, 
vilket inte finansierats genom VA-taxan. Om detta innebär att bolagets egna kapital 
understiger 50 % av bolagets aktiekapital (50.000 kr), så har styrelsen enligt 
Aktiebolagslagen skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning och i värsta fall blir 
styrelsemedlemmarna personligt betalningsansvarigt för bolagets skulder. 
 
För att undvika denna situation, så behöver det finnas en kapitaltäckningsgaranti som 
säkerställer att tillskott kommer att ske i framtiden. Den innefattar en bindande men 
villkorad utfästelse mot bolaget att genomföra ett tillskott, om vissa förutsättningar 
uppfylls. Om det föreskrivs att garantin ska träda i kraft med automatik när det egna 
kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet sker automatiskt en bristtäckning genom 
att bolaget får en fordran mot den som lämnat utfästelsen. På så sätt kommer bolagets 
egna kapital aldrig att understiga den kritiska nivån. 
 
Eftersom en kommun alltid har det yttersta ansvaret för VA-försörjning enligt Lagen om 
allmänna vattentjänster, så är det Karlshamns kommun som behöver utfärda en sådan 
kapitaltäckningsgaranti. 
 
Kapitaltäckningsgaranti 
 
Karlshamns kommun (organisationsnummer 212000-0845) åtar sig härmed att svara för 
att det helägda Karlshamn Energi Vatten AB:s (organisationsnummer 559170-4308) 
egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. 
 
Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom tillskjutande av kapital, avskrivning 
av fordringar eller på annat sätt. 
 
Denna garanti gäller från räkenskapsåret 2020 och fram till dess att bolagsstämma ägt 
rum närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Garantin gäller endast så länge 
Karlshamns kommun kvarstår som ägare till bolaget. 
 
Genom beslut i Kommunfullmäktige bekräftar vi vår vilja och förmåga att fullgöra de 
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åtaganden som följer av denna kapitaltäckningsgaranti. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Marika Martinsson, ekonomichef Karlshamn Energi 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda enligt förslag, samt 
 
att uppräkning av ersättningar enligt ändringen av riksdagsmannaarvodet görs från och 
med 1 januari 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
bygger på riksdagsmannaarvodets storlek. Riksdagen justerar sitt arvode årligen i 
januari och november. Det står i kommunens bestämmelser att kommunen justerar 
arvodena efter riksdagsmannaarvodets storlek årligen den 1 november och att det nya 
arvodet börjar gälla från och med 1 januari året efter.  
 
I och med att Riksdagen justerar sitt arvode både i januari och i november årligen bör 
Karlshamns kommuns bestämmelser revideras så att det blir lättare att följa 
riksdagsmannaarvodet. Därför föreslås att skrivningen om riksdagsmannaarvodets 
belopp samt tidpunkt för justering av arvodet tas bort ur kommunens bestämmelser. Ny 
skrivning föreslås enligt följande: Karlshamns kommuns årsarvoden för förtroendevalda 
politiker baseras på riksdagsmannaarvodets storlek och justeras enligt detta.    
 
Arvodeskommittén har vid sammanträde 2021-03-08 gjort några mindre kompletteringar 
i bestämmelserna, dessa är markerade i grönt i bifogat förslag till reviderade 
bestämmelser.   
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till revidering av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 2021-03-08 
Protokollsutdrag ARVODE § 7/2021 Revidering av bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
Protokollsutdrag KSAU § 46/2021 Revidering av bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
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Arvodeskommitténs beslut 
 
Arvodeskommittén föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda enligt förslag, samt 
 
att uppräkning av ersättningar enligt ändringen av riksdagsmannaarvodet görs från och 
med 1 januari 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
bygger på riksdagsmannaarvodets storlek. Riksdagen justerar sitt arvode årligen i 
januari och november. Det står i kommunens bestämmelser att kommunen justerar 
arvodena efter riksdagsmannaarvodets storlek årligen den 1 november och att det nya 
arvodet börjar gälla från och med 1 januari året efter.  
 
I och med att Riksdagen justerar sitt arvode både i januari och i november årligen bör 
Karlshamns kommuns bestämmelser revideras så att det blir lättare att följa 
riksdagsmannaarvodet. Därför föreslås att skrivningen om riksdagsmannaarvodets 
belopp samt tidpunkt för justering av arvodet tas bort ur kommunens bestämmelser. Ny 
skrivning föreslås enligt följande: Karlshamns kommuns årsarvoden för förtroendevalda 
politiker baseras på riksdagsmannaarvodets storlek och justeras enligt detta.    
 
Ytterligare några mindre kompletteringar behövs, dessa är markerade med grönt i 
bifogat förslag till reviderade bestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
 

Förslag till revidering av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 2021-03-08 
Protokollsutdrag ARVODE § 7/2021 Revidering av bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
Protokollsutdrag KSAU § 46/2021 Revidering av bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Arvodeskommittén 2021-03-08 10 
Kommunstyrelsen 2021-03-09 63 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 
Förslag till beslut 
 
Arvodeskommittén föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda enligt förslag, samt 
 
att uppräkning av ersättningar enligt ändringen av riksdagsmannaarvodet görs från och 
med 1 januari 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
bygger på riksdagsmannaarvodets storlek. Riksdagen justerar sitt arvode årligen i 
januari och november. Det står i kommunens bestämmelser att kommunen justerar 
arvodena efter riksdagsmannaarvodets storlek årligen den 1 november och att det nya 
arvodet börjar gälla från och med 1 januari året efter.  
 
I och med att Riksdagen justerar sitt arvode både i januari och i november årligen bör 
Karlshamns kommuns bestämmelser revideras så att det blir lättare att följa 
riksdagsmannaarvodet. Därför föreslås att skrivningen om riksdagsmannaarvodets 
belopp samt tidpunkt för justering av arvodet tas bort ur kommunens bestämmelser. Ny 
skrivning föreslås enligt följande: Karlshamns kommuns årsarvoden för förtroendevalda 
politiker baseras på riksdagsmannaarvodets storlek och justeras enligt detta.    
 
Arvodeskommittén har vid sammanträde 2021-03-08 gjort några mindre kompletteringar 
i bestämmelserna, dessa är markerade i grönt i bifogat förslag till reviderade 
bestämmelser.   
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till revidering av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 2021-03-08 
Protokollsutdrag ARVODE § 7/2021 Revidering av bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
Protokollsutdrag KSAU § 46/2021 Revidering av bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga nämndsekreterare 
Samtliga kommunala bolag 

48



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-03-09 Dnr: 2018/3740 

 

Samtliga kommunalförbund 
HR-chefen 
Lönechefen 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare 
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen  Kansli 
Gäller från: 2021-01-01 
Antagen: KF § 154, 2018-12-19 
Reviderad: KF § 7 2019-02-18, KF § 174 2020-12-07 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Bestämmelser om ekonomiska er- 
sättningar till förtroendevalda 

 
 
 

Förslag 2021-03-08 
 

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 

 
Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 

 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen, dvs ledamöter och er- 
sättare i fullmäktige, styrelser och nämnder, politiska samordnare samt revisorer. 

 
1:a kapitlet gäller för förtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode. 

 
2:a kapitlet gäller för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode och därvid fullgör uppdrag 
på mindre än 40 % av heltid. 

 
3:e kapitlet gäller för förtroendevalda som erhåller årsarvode och därvid fullgör uppdrag på heltid 
eller minst 40 % av heltid. 

 
I 4:e kapitlet finns gemensamma bestämmelser samt bestämmelser för pensionsavsättning, omställ- 
ningsstöd samt försäkringar. 
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1 kapitlet 
Förtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode 

1 § 
 

Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning en- 
ligt vad som närmare anges i §§ 2-10 för 
a) sammanträde med kommunfullmäktige, 
b) sammanträde med kommunstyrelsen, nämnder, nämndutskott, presidieträffar, nämndberedningar 
liksom revisorernas sammanträden, 
c) sammanträden med kommunala råd, utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 
d) sammanträden med kommunalförbund samt av flera kommuner gemensamt ägt bolag 
e) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktpolitiker, studieresa, kurs eller 
liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget, 
f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till 
kommunen, 
g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda själv tillhör, 
h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ eller gemensamt bolag 

som ej uppbär fast arvode enligt arvodesbilaga, 
i) besiktning eller inspektion, 
j) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
k) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, 

 
För ersättning enligt punkt e) ovan krävs beslut av nämnd eller beslut på delegation av nämnd. 

 
 

2 § Förlorad arbetsinkomst 
 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp full- 
mäktige beslutat enligt bilaga. 

 
Utöver vad som anges i § 1 ges ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid justering av protokoll. 

 
 

3 § Förlorad pensionsförmån 
 

Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 
4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroen- 
devalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen. I de fall den förtroendevalda 
kan styrka en faktisk högre förlorad pensionsförmån än 4,5 % på förlorad arbetsinkomst ska istäl- 
let den styrkta summan avsättas, upp till och med maximalt ett inkomstbasbelopp. 
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Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i KPA. Genom betalning av årliga avgifter  
har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensions- 
förmån. 

 
Avsättning sker ej om summan som ska avsättas är lägre än 200 kronor/kalenderår. 

 
 

4 § Förlorad semesterförmån 
 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har 
rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
 

5 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m. 
 

Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella 
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroende- 
valda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 
Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller motsva- 
rande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad 
pensions- eller semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkoms- 
ten eller de förlorade förmånerna. 

 
 

6 § Arvode för sammanträden med mera 
 

Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade eller har begränsat årsarvode, har rätt till arvode för 
sammanträde med mera med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
Arvodet inkluderar tid för inläsning av handlingar och andra sammanträdesförberedelser. 

 
 

7 § Resekostnader 
 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fast- 
ställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). Antagen Resepolicy riktlinjer ska 
beaktas. Ersättning gäller för verkligt uppkomna resekostnader till och från egna bostaden. 
 
Vid förrättning, en eller flera dagar, utgår ej traktamente. 
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8 § Barntillsynskostnader 
 

Ersättning betalas för merkostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under 
kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. 
Ersättning betalas för styrkta merkostnader, dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat en- 
ligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan när- 
stående. 

 
 

9 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning 
 

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som upp- 
kommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat 
sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av 
handlingar och liknande. Ersättning betalas för styrkta kostnader, dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutar. 

 
 

10 § Övriga kostnader 
 

För andra kostnader än som avses i paragraferna ovan betalas ersättning om den förtroendevalde 
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

 
Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering 
av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 

 
Fråga om ersättning enligt denna paragraf avgörs vid varje enskilt fall av arvodeskommittén. 
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2 kapitlet 
Förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode 

1 § 
 

Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till begränsat års- 
arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
 

2 § Begränsat årsarvode 
 

Begränsat årsarvode utgör bl.a. ersättning för följande: 
 

· Att regelmässigt följa nämndens/förvaltningens verksamhet 
 

· Att förbereda ärenden och sammanträden 
 

· Att lämna erforderlig information till kommunmedlemmar, massmedia, organisationer med mera. 
 

· Att initiera och upprätthålla erforderligt samråd med övriga ledamöter. 
 

Avgår förtroendevald, som äger uppbära begränsat arvode under tjänstgöringsperioden, fördelas ar- 
vodet mellan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av 
dem innehaft uppdraget. 

 
För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars förhindrats att fullgöra sitt uppdrag ska 
för den tid som överstiger en månad, göras en minskning av det begränsade arvodet i proportion 
därtill. 

 
Har ersättare utsetts, enligt 6 kap. 16 § Kommunallagen, för förtroendevald med begränsat arvode 
uppbär ersättaren arvode motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad. 

 
 

3 § Arvode för sammanträden med mera 
 

Förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode har ej rätt till arvode för sammanträden med 
mera. Detta gäller för det uppdrag som det begränsade arvodet avser. 
 
Exempelvis erhåller förtroendevald med begränsat årsarvode inte arvode vid överläggningar 
med annan part där den förtroendevalde företräder det uppdrag på var årsarvordet grundas. 
 
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott som erhåller begränsat årsarvode erhåller inget 
sammanträdesarvode i kommunstyrelsen. 
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4 § Förlorad arbetsinkomst 
 

Den som uppbär fast begränsat årsarvode kan inte för det uppdrag som det fasta arvodet avser enligt 
ovanstående punkter (2 §) erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges i övrigt enligt de bestämmelser som angetts i 1 kap § 2. 

 
 
 

5 § Förlorad pensionsförmån 
 

Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 
4.5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroen- 
devalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen samt på det begränsade årsar- 
vodet. I de fall den förtroendevalda kan styrka en faktisk högre förlorad pensionsförmån än 4,5 % 
på förlorad arbetsinkomst ska istället den styrkta summan avsättas, upp till och med maximalt ett 
inkomstbasbelopp. 

 
Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i KPA. Genom betalning av årliga avgifter  
har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensions- 
förmån. 

 
Avsättning sker ej om summan som ska avsättas är lägre än 200 kronor/kalenderår. 

 
 

6 § Förlorad semesterförmån 
 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har 
rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
 

7 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m. 
 

Rätten till ersättning enligt 4 § omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella ar- 
betstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroende- 
valda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 
Rätten till ersättning enligt 4 § omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller motsva- 
rande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad 
pensions- eller semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkoms- 
ten eller de förlorade förmånerna. 
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8 § Resekostnader 
 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fast- 
ställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). Antagen Resepolicy ska beaktas. 
 
Vid förrättning, en eller flera dagar, utgår ej traktamente.  

 
 
 

9 § Barntillsynskostnader 
Ersättning betalas för merkostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under 
kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. 

 
Ersättning betalas för styrkta merkostnader, dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat en- 
ligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan när- 
stående. 

 

10 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning 
 

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som upp- 
kommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat 
sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av 
handlingar och liknande. Ersättning betalas för styrkta kostnader, dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutar. 

 

11 § Övriga kostnader 
 

För andra kostnader än som avses i paragraferna ovan betalas ersättning om den förtroendevalde 
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

 
Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering 
av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 

 
Fråga om ersättning enligt denna paragraf avgörs vid varje enskilt fall av arvodeskommittén. 
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3 kapitlet 
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid 

1 § 
 

För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid (kommunstyrelsens ordförande) framgår ansvars- 
område och arbetsuppgifter av kommunstyrelsens reglemente. 

 
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på minst 40 procent av heltid (oppositionsråd) har rätt till 
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
 

2 § Arvode 
 

Uppdraget är oreglerat. I årsarvodet ingår ersättning motsvarande övertidsersättning, tillägg för 
obekväm arbetstid och dylikt. 

 
Ledighet motsvarande semester medges med 32 arbetsdagar per år med bibehållet arvode. Outtagen 
ledighet kan inte sparas till följande år. 

 
Efter det att uppdraget upphört utgår ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL. 

Ersättning för sammanträde och förrättning utgår ej. 

Avgår förtroendevald, som äger uppbära arvode under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mel- 
lan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av dem in- 
nehaft uppdraget. 

 
Har ersättare utsetts, enligt 6 kap. 16 § Kommunallagen, för förtroendevald med årsarvode uppbär 
ersättaren arvode motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad. 

 
 

3 § Förlorad pensionsförmån 
 

Förlorad pensionsförmån utgår enligt OPF-KL. 
 
 

4 § Sjukdom 
 

Vid sjukdom görs avdrag motsvarande karensdag. För frånvaro p.g.a sjukdom fr.o.m. dag 2 till och 
med 14:e kalenderdagen utgår arvode som motsvarar sjuklön enligt samma regler som för kommu- 
nalt anställda. 

 
För eventuellt längre frånvarotid utgår inte någon ersättning utöver sjukpenning enligt lag. 

Någon tilläggsförsäkring vid sjukdom eller arbetsskada tecknas ej. 
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5 § Resekostnader 
 

Ersättning för användande av egen bil i uppdraget utgår en- ligt samma regler som för anställda. 
Färdtidsersättning utgår inte. 
 
Vid förrättning, en eller flera dagar, utgår ej traktamente. 

 
 

4 kapitlet 
Gemensamma bestämmelser 

 
1 § Tidpunkt för när förtroendevald tillträder respektive lämnar ett uppdrag 

 
Förtroendevald ledamot som har blivit vald av kommunfullmäktige tillträder respektive lämnar sitt 
uppdrag vid det månadsskifte som inträder närmast efter det att kommunfullmäktige sammanträtt. 
Dessa regler gäller även vad avser samordnare, gruppledare och ledamöter med oppositionsarvode. 

 
Ledamot i bolagsstyrelse tillträder respektive lämnar sitt uppdrag enligt vad som stadgas i aktiebo- 
lagslagen. 

 

2 § Hur man begär ersättning 
 

Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan 
som utsetts att ta emot dem. 

 
Årsarvode och begränsat årsarvode betalas ut utan föregående anmälan. 

 
Arvoden för sammanträde med mera betalas ut utan föregående anmälan endast när det gäller ar- 
vode för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
nämndutskott, kommunala råd samt revisorernas sammanträden. 
Andra arvodesberättigade sammanträden eller motsvarande betalas ut efter inlämnat underlag. 

 
 

3 § Tidsfrister 
 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom sex månader 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 
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4 § Rutiner för attest 
 

Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska 
 
- för ledamöter vara ordföranden 

 
- för ordföranden i nämnder vara kommunstyrelsens ordförande 
 
- för kommunstyrelsens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 
 
- för ordförande i kommunfullmäktige vara kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
 
- för revisionens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 

 
 

5 § Utbetalning av arvoden och andra ersättningar 
 

Årsarvode och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad. 
 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott efter inlämnad och attesterad rapport, 
reseräkning och/eller dylikt. 

 
 

6 § OPF-KL 
 

OPF-KL gäller efter antagande för den som nytillträder i samband med valet 2014 eller senare samt 
den som omväljs och som i tidigare uppdrag i kommunen inte har omfattats av PBF eller andra 
pensionsbestämmelser. 

 

7 § Omställningsstöd 
 

För omställningsstöd till förtroendevald på heltid eller betydande del av heltid, med minst samman- 
lagt 40 procent av heltid, tillämpas OPF-KL i sin helhet. Bestämmelserna om omställningsstöd gäl- 
ler inte för förtroendevald som i tidigare uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensions- 
bestämmelser för förtroendevalda. 

 
En avsättning till insatser för omställning ska ske med motsvarande ett halvt inkomstbasbelopp per 
år och per förtroendevald för personer som är förtroendevalda enligt 3 kapitlet dessa bestämmelser. 

 

8 § Pension 
 

För pensionsbestämmelser till förtroendevald tillämpas OPF-KL i sin helhet. Pensionsavgiften be- 
räknas på ersättning från årsarvoden, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande 
uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar enligt 4-5 §§ OPF-KL. 
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Pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL gäller inte för den som vid tillträdet har rätt till egenpens- 
ion p g a anställning, har rätt till egenpension enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag, eller har 
uppnått 67 års ålder. För dessa förtroendevalda fortsätter tidigare tillämpade bestämmelser att gälla. 

 
Pensionsförmånernas omfattning enligt OPF-KL är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, ef- 
terlevandeskydd samt familjeskydd. 

 

9 § Övrigt försäkringsskydd 
 
 
 

Förtroendevalda omfattas av AFA:s försäkringsskydd vid skada eller olycksfall om det sker i upp- 
draget (där arvode utgår) eller till och från uppdraget. Hot och våld ingår i begreppet skada eller 
olycksfall. 

 
 

Förtroendevalda omfattas av efterlevandeskydd enligt OPF-KL. 
 

Förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, med minst sammanlagt 40 
procent av heltid, omfattas av familjeskydd enligt OPF-KL. 

 
Förtroendevalda omfattas av tjänstereseförsäkring tecknad av Karlshamns kommun. 

 
 

10 § Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen, där inte 
arvodeskommittén uttryckligen är avgörande. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har 
uppdraget att tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare bestämmelser enligt PBF och PRF. 
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Allmänt om arvoden 

ARVODESBILAGA 

 

Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade eller har begränsat årsarvode, har rätt till arvode för 
sammanträde med mera med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat. 

 
Årsarvoden för förtroendevalda politiker baseras på riksdagsarvodets storlek. vilket för år 2021 är 
68 400 kronor. Riksdagsarvodets storlek justeras årligen den 1 november, Karlshamns kommuns 
förtroendevaldas årsarvode justeras årligen den 1 januari med motsvarande riksdagsarvodets 
justering året innan. 
 
Karlshamns kommuns årsarvoden för förtroendevalda politiker baseras på riksdagsmannaarvodets 
storlek och justeras enligt detta.  

 
Förtroendevalda som uppbär flera uppdrag inom kommunen samt nedan uppräknade bolag och 
kommunalförbund får begränsat årsarvode maximalt motsvarande 95 procent av heltid inkluderat 
förlorad arbetsförtjänst och sammanträdesarvode. Reduceringen av arvodet sker i första hand på 
kommunstyrelsen, i andra hand på nämnd/förvaltning och i tredje hand på kommunala 
aktiebolagen/kommunalförbund. En förtroendevald som uppbär flera uppdrag och uppnår det 
maximala beloppet följer dessa bestämmelsers 2:a kapitel. 

 
För rätt till årsarvode eller begränsat årsarvode ska förtroendevald vara närvarande vid mer än hälf- 
ten av sammanträdena, räknat kalenderår för nämnder och stämma till stämma för bolag. Vid kon- 
troll kan krav på återbetalning av utbetalat arvode ske och då utgår istället sammanträdesarvode och 
ersättning för förlorad arbetsinkomst för den förtroendevaldas faktiska närvaro. 
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Årsarvode 

Nämnder och styrelse 
 

Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller ut- 
skott har rätt till årsarvode vilket utgår i del av årsarvodet per år enligt följande: 

 
Organ Ordf Vice 

ordf. 
Övr. 

ledamöter 
Ant. ledamöter 

Kommunfullmäktige 2,66 0,95 *) 51 

Kommunstyrelsen 11,4 2,66 *) 15 

Kommunstyrelsens AU --- --- 2,66 7 

Kommunrevisionen 1,33 0,66 *) 0,5 7 

Valnämnd (valår) 0,6 *) *) 5 

Överförmyndarnämnden 1,33 0,66 *) 3 

Utbildningsnämnden 2,66 0,95 *) 13 

Omsorgsnämnden 2,66 0,95 *) 11 

Byggnadsnämnden 2,0 0,95 *) 11 

Teknik- och fritidsnämnden 2,0 0,95 *) 11 

Kulturnämnden 2,0 0,95 *) 9 

Nämnden för arbete och 
väl- färd inkluderat deras 
utskott 

2,66 0,95 *) 7 

Krisledningsnämnd *) *) *) 7 
 
 *) Sammanträdesarvode utgår enligt kapitel 1. 
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Kommunala aktiebolag Ordf. Vice.ordf. Övr.ledamöter Lekmanna 
revision 

Stadsvapnet AB 2,0 0,76 0,38 0,095**) 

Karlshamnsbostäder AB 2,0 0,76 0,38 0,095**) 

Karlshamns Energi AB 2,0 0,76 0,38 0,095**) 

Karlshamns Hamn AB 2,0 0,76 0,38 0,095**) 

Karlshamnsfastigheter AB 2,0 0,76 0,38 0,095**) 

Kreativum AB 2,0 0,76 0,38 0,095**) 
KhGK Fastighets AB   0,38 0,095* 

 

**) Ersättningen betalas ej av bolagen, utan faller inom revisorernas budget. 
 
Av Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag framgår att de i Karlshamns kom- 
mun vid varje tid gällande bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda ska äga motsvarande 
tillämpning på styrelseledamöterna och lekmannarevisorerna i bolagen. Ersättningarnas storlek fast- 
ställs av kommunfullmäktige. 

 
Årsarvode till revisorer ska betalas ut till avgående revisorer t.o.m. den månad då revisionsberättel- 
sen för föregående års förvaltning lämnas. 

 
Kommunalförbund och av flera kommuner gemensamt ägt bolag 

 
Nedan redovisade bolag och kommunalförbund har i sina bolagsordningar respektive förbundsord- 
ningar inskrivet att arvoden till ledamöter, suppleanter, och revisorer och andra ekonomiska för- 
måner ska betalas ut enligt de regler som tillämpas inom Karlshamns kommun respektive Växjö 
kommun. 

 
Nedan redovisade arvoden är inte fastställda av kommunfullmäktige, utan av styrelsen/direktionen 
för respektive juridisk person. 

 
Aktiebolag Ordf. Vice.ordf

. 
Övr. ledamöter Lekmanna 

revision 

Västblekinge Miljö AB 2,0 0,76 0,38 0,095 

KhGK Fastighets AB   0,38 0,095 

Kommunsamverkan 
Cura Individutveckling 

2,0 0,76 *) 0,095 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 2,0 0,76 *) 0,095 

Miljöförbundet Blekinge Väst 2,0 0,7 0,76 *) 0,1 0,095 
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Aktiebolag Ordf. Vice ordf Övr. ledamöter Lekmanna-

revision 
Sydarkivera **)     

Visit Blekinge   0,76 *) 0,095 

*) Sammanträdesarvode utgår enligt 1 kapitlet 
**) Följer reglerna i den största medlemskommunen, Växjö kommun. 
 

 
 
 

Samordnare samt oppositionsråd 
Samordnare 

 
2,66 

Oppositionsråd 9,12 

Samordnare utses av kommunstyrelsen.  

 
Gruppledare 
Gruppledare: 

 
 

0,95 
 

Till partier som genom allmänna val är representerade i kommunfullmäktige. 
Gruppledararvodet faller bort i de fall då partiet samtidigt är representerat i Kommunstyrelsens ar- 
betsutskott. 

 
Tjänstgöring vid röstmottagning m. m. 

 
Valnämndens ledamöter som tjänstgör vid sortering av poströster förtidsröster, extra rösträknare, 
röstmottagare vid institutionsröstningen samt onsdagsräkningen arvoderas motsvarande 0,004 av 
årsarvodet, per påbörjad tjänstgöringstimme. 

 

Arvode för sammanträden 
 

Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har rätt till arvode för sammanträde motsvarande 
0,011 av årsarvodet. 

 
Endast ett sammanträdesarvode utgår per dag, oavsett om den förtroendevalda deltar i flera sam- 
manträden samma dag. 

 

Arvodering Ungdomsrådet 
 

De personer som elevorganisation utser till ungdomsrådet har rätt till arvode för sammanträde mot- 
svarande 0,011 av årsarvodet. Endast ett sammanträdesarvode utgår per dag. 
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Förlorad arbetsinkomst per timme 
 

Verifierat belopp, exklusive semesterersättning, upp till maximalt 10 x årsarvodet/12/165 plus 12 % i 
semesterersättning för varje timme förlorad arbetsinkomst. 
 
Vid inställt möte ersätts med styrkt förlorad arbetsinkomst exklusive semesterersättning plus 12 % i 
semesterersättning för varje timme förlorad arbetsinkomst. 
 

 

Förlorad semesterdag 
 

Förlorad semesterdag ersätts med det faktiska värdet av semesterdagen utifrån intyg, dock med 
maximalt samma maxbelopp som för förlorad arbetsinkomst/dag. 
 
 

För vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk samt barntillsynskostnad 
 

Styrkt verklig merkostnad. 
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Plats och tid Digitalt möte, klockan 21:00—21:20 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Per Erlandsson Ledamot (M) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 

Övriga Aili Martinsson, administratör  

Paragrafer §§ 5-7  

Utses att justera Marco Gustavsson (C) 

Justeringsdatum  2021-02-19 

   
Sekreterare Aili Martinsson  
   
   
Ordförande Per-Ola Mattsson  
   
   
Justerande Marco Gustavsson  
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Arvodeskommittén 

Beslutsdatum: 2021-02-18 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-02-19 

Tillkännages t.o.m.: 2021-03-13 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 7 Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
2018/3740 
 
Arvodeskommitténs beslut 
 
Arvodeskommittén föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda enligt förslag, samt 
 
att uppräkning av ersättningar enligt ändringen av riksdagsmannaarvodet görs från och 
med 1 januari 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
bygger på riksdagsmannaarvodets storlek. Riksdagen justerar sitt arvode årligen i 
januari och november. Det står i kommunens bestämmelser att kommunen justerar 
arvodena efter riksdagsmannaarvodets storlek årligen den 1 november och att det nya 
arvodet börjar gälla från och med 1 januari året efter.  
 
I och med att Riksdagen justerar sitt arvode både i januari och i november årligen bör 
Karlshamns kommuns bestämmelser revideras så att det blir lättare att följa 
riksdagsmannaarvodet. Därför föreslås att skrivningen om riksdagsmannaarvodets 
belopp samt tidpunkt för justering av arvodet tas bort ur kommunens bestämmelser. Ny 
skrivning föreslås enligt följande: Karlshamns kommuns årsarvoden för förtroendevalda 
politiker baseras på riksdagsmannaarvodets storlek och justeras enligt detta.    
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2021-02-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga nämndsekreterare 
Samtliga kommunala bolag 
Samtliga kommunalförbund 
HR-chefen 
Lönechefen 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Författningssamlingen 
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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:15 – 17:00  
(ajournering klockan 15:05 – 15:20) 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen, ej § 31 Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
    

Närvarande 
ersättare 

  

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Ulrika Nordén Johansson, avdelningschef 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Magnus Persson, fastighetschef § 21 
Charlotte Kristensson, konsult FOJAB § 21 
Kristin Martinsson, upphandlare § 28 
Marie Stanleysson, koststrateg § 28 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör § 29 
Mats Hadartz, säkerhetschef § 34 

 

Paragrafer 19-48  

Utses att justera Elin Petersson 

Justeringsdatum  2021-02-24 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Elin Petersson          
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsdatum: 2021-02-23 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-02-24 

Tillkännages t.o.m.: 2021-03-18 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-02-23 

Sida 3(3) 

 

§ 46 Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
2018/3740 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda enligt förslag, samt 
 
att uppräkning av ersättningar enligt ändringen av riksdagsmannaarvodet görs från och 
med 1 januari 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
bygger på riksdagsmannaarvodets storlek. Riksdagen justerar sitt arvode årligen i 
januari och november. Det står i kommunens bestämmelser att kommunen justerar 
arvodena efter riksdagsmannaarvodets storlek årligen den 1 november och att det nya 
arvodet börjar gälla från och med 1 januari året efter.  
 
I och med att Riksdagen justerar sitt arvode både i januari och i november årligen bör 
Karlshamns kommuns bestämmelser revideras så att det blir lättare att följa 
riksdagsmannaarvodet. Därför föreslås att skrivningen om riksdagsmannaarvodets 
belopp samt tidpunkt för justering av arvodet tas bort ur kommunens bestämmelser. Ny 
skrivning föreslås enligt följande: Karlshamns kommuns årsarvoden för förtroendevalda 
politiker baseras på riksdagsmannaarvodets storlek och justeras enligt detta.    
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2021-12-18 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med liggande förslag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta reviderad bolagsordning, under §§ 3 och 4, för Karlshamn Kombiterminal AB. 
 
Sammanfattning 
 
Föreslag om att ändra bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB under §§ 3 och 
4, föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 62/2020 Revidering av bolagsordning för Karlshamn 
Kombiterminal AB 
Bolagsordning Karlshamn Kombiterminal AB 2019-01-01 
Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB, förslag till revidering 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att anta reviderad bolagsordning, under §§ 3 och 4, för Karlshamn Kombiterminal AB. 
 
Sammanfattning 
 
Föreslag om att ändra bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB under §§ 3 och 
4, föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 62/2020 Revidering av bolagsordning för Karlshamn 
Kombiterminal AB 
Bolagsordning Karlshamn Kombiterminal AB 2019-01-01 
Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB, förslag till revidering 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-02-11 Dnr: 2020/3163 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23 41 
Kommunstyrelsen 2021-03-09 66 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Revidering av bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att anta reviderad bolagsordning, under §§ 3 och 4, för Karlshamn Kombiterminal AB. 
 
Sammanfattning 
 
Föreslag om att ändra bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB under §§ 3 och 
4, föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 62/2020 Revidering av bolagsordning för Karlshamn 
Kombiterminal AB 
Bolagsordning Karlshamn Kombiterminal AB 2019-01-01 
Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB, förslag till revidering 
 
Beslutet skickas till 
 
Bolagsverket 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare 
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kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2020-11-02 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:00—14.00 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Johnny Persson Vice ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Mats Bondesson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 

     
    

Arbetstagarrepresen-
tanter 

  
Roger Bengtsson, LO §§ 61-63  
  

Övriga Åsa Nygren, VD  
Marie Nilsson, vice VD  
Maria Hjelm Nilsson, t.f. VD Karlshamnsfastigheter AB 
§§ 59-61 

 

Emma Håkansson, sekreterare  

Paragrafer §§ 59-63  

Utses att justera Bodil Frigren Ericsson (L) 

Justeringsdatum  2020-11-05 

   
Sekreterare Emma Håkansson  
   
   
Ordförande Digitalt signerat  
 Marie Sällström  
   
Justerande Digitalt signerat   
 Bodil Frigren Ericsson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2020-11-02 

Sida 2(2) 

 

§ 62 Revidering av bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 2020/3163 
 
Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderad 
bolagsordning, under §§ 3 och 4, för Karlshamn Kombiterminal AB. 
 
Sammanfattning 
 
Föreslag om att ändra bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB under §§ 3 och 
4, föreligger enligt beslutsunderlag. Förändringen innebär ett förtydligande av 
terminalens verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27 
Bolagsordning Karlshamn Kombiterminal AB 2019-01-01 
Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB, förslag till revidering 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Bolagsverket 
Författningssamlingen 
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Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 
Firma 

§ 1 
 

Bolagets firma är Karlshamn Kombiterminal AB. 
 

Säte 

§ 2 
 

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 
 

Föremål för bolagets verksamhet 

§ 3 
 

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom och annan därmed förenlig 
verksamhet med anknytning till logistik. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 

§ 4 
 

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
 

Bolaget ska vara ägarens redskap i frågor som är kopplade till hamnverksamhet och därtill hörande 
logistik. 

 
Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Karlshamns Hamn AB. 

 
Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 

§ 5 
 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

Aktiekapital 

§ 6 
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Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 

Antal aktier 

§ 7 
 

I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 
 

Styrelse 

§ 8 
 

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 
 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för en tid av fyra år från den 
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum. 

 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

Revisorer 

§ 9 
 
 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag. 

 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 

 

Lekmannarevisorer 

§ 10 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Karlshamns 
kommun utse en lekmannarevisor. 

 
Kallelse till bolagsstämma 

§ 11 
 

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske 
genom e-post. 

 

Ärenden på årsstämma 

§ 12 
 

Årsstämma hålls en gång per år inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 
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På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 
 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 
 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 

4. Val av en eller två justeringsmän 
 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 

6. Godkännande av dagordning 
 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns 
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

 
8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultat- och koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn 
 

10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor 
 

11. Val av auktoriserad revisor 
 

12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

 
 
 

Räkenskapsår 

§ 13 
 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

Firmateckning 

§ 14 
 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
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Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder. 
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Inspektionsrätt 

§ 15 
 

Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i 
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej 
möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB. 

 

Ändring av bolagsordningen 

§ 16 
 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns 
kommun. 
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Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 

Draft första sida 
 

Firma 

 

§1 

Bolagets firma är Karlshamn Kombiterminal AB 

 

§2 

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län 

 

Föremål för bolagets verksamhet 

§3 

Bolaget ska bedriva verksamhet inom godshantering av järnvägs- och 
landtransport samt utföra därtill relaterade tjänster inom hantering och lagring. 

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och annan därmed förenlig 
verksamhet med anknytning till logistik. 

 

§4. 

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns 
räkning. Bolagets syfte är att bedriva och utveckla en rationell och 
kostnadseffektiv godshantering för landtransporter och lagring,  väl anpassad 
och integrerad i godsflödet. 

Bolaget ska tillsammans med näringsliv och Karlshamnskommun bidra till att 
Karlshamn och dess region utvecklas som ett godstransport- och 
logistikcentrum. 

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 

Vid likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla Karlshamns Hamn AB
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna föreslagen reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv för 
Västblekinge Miljö AB, samt  
 
att föreslå 2021 års årsstämma i bolaget att fastställa desamma. 
 
Sammanfattning 
 
VMAB är ett kommunalt miljöbolag med uppdrag att samla in, samordna, hantera och 
behandla avfall från kommunerna i västra Blekinge: Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg. Genom ett samarbetsavtal anförtror kommunerna åt VMAB det som 
ankommer på kommunerna enligt kap 15 i miljöbalken (1998:808). I uppdraget ingår 
även handel och transport med avfall och återvinningsprodukter. 
 
VMAB ägs av Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner enligt följande: 
Karlshamn: 50 procent, 
Sölvesborg: 25 procent och 
Olofström: 25 procent. 
 
Verksamheten drivs från VMAB:s anläggning i Mörrum. Verksamhet finns även vid 
återvinningscentraler (ÅVC) i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
 
Bolaget leds av en styrelse med nio ordinarie ledamöter (och lika många suppleanter), 
varav tre ledamöter från respektive ägarkommun. 
 
Ägarnas styrinstrument i form av bolagsordning och ägardirektiv reviderades senast år 
2010, enligt vad som kunnat utläsas. Mycket har förändrats sedan dess varför behov 
föreligger av en modernisering av bolagsordning och ägardirektiv. Bakom dessa 
styrdokument finns mellan ägarna ett aktieägaravtal och ett samarbetsavtal från 
tidpunkten vid bildandet av bolaget 1979. 
 
Förslagen till reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv har under en längre tid 
beretts i ägarsamrådet Blekinge Väst. Revideringarna har diskuterats med bolagets 
ledning varvid synpunkter inhämtats och klargörande gjorts. 
 
På sammanträde 2021-01-13 beslöt samrådet Blekinge väst att rekommendera 
ägarkommunerna att godkänna föreslagna styrdokument och att föreslå årstämman 
2021 att fastställa dessa. 
Förslaget till den reviderade bolagsordningen framgår av bilaga 1. 
 
Bolagsordningen innehåller gängse stadganden angående bl a företagsnamn, säte, 
verksamhetsföremål, ändamålet med bolagets verksamhet, aktiekapital, antal aktier. 
Vad gäller bolagsorganen finns stadganden angående bl a styrelse, revisorer, 
lekmannarevisorer, årsstämma. Vad gäller relationen till ägarna finns stadganden 
angående bl a fullmäktiges rätt att ta ställning och kommunstyrelsens uppsikt. 
 
Förslaget till det reviderade ägardirektivet framgår av bilaga 2. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Genom revideringen har tidigare parallella direktiv till bolaget Sydostkemi AB tagits bort 
då detta bolag ej längre existerar. Vidare har direktiven moderniserats och anpassats till 
gällande lagstiftning, t ex kommunallag. 
 
I materiellt avseende är ägardirektivet ett komplement till bolagsordningen. 
 
I direktivet behandlas bl a kommunens ledningsfunktion, stadganden angående bolagets 
verksamhet, bolagets ändamål, fullmäktiges ställningstaganden i vissa viktigare frågor, 
stadganden om ekonomiska förhållanden (bl a ekonomiska mål, finansiering, 
förvaltningsberättelsen, budget och verksamhetsplan), stadganden angående vissa 
bolagsorgan. 
 
Gemensamt för de båda styrdokumenten är att de, för att äga giltighet gentemot 
bolaget, ska fastställas av bolagets bolagsstämma/årsstämma. 
 
I bilaga 3 och 4 återfinns två jämförelser mellan gällande styrdokument och de nu 
föreslagna reviderade. I dessa dokument gäller följande koder: 
Svart text – text kvar sen tidigare 
Genomstruken text – tas bort 
Röd text – ny text. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11 
Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB slutlig version 2021-02-05 
Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB slutlig version 2021-02-05 
Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB med korrigeringar version 2021-01-07 
Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB med korrigeringar version 2021-01-07 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna föreslagen reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv för 
Västblekinge Miljö AB, samt  
 
att föreslå 2021 års årsstämma i bolaget att fastställa desamma. 
 
Sammanfattning 
 
VMAB är ett kommunalt miljöbolag med uppdrag att samla in, samordna, hantera och 
behandla avfall från kommunerna i västra Blekinge: Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg. Genom ett samarbetsavtal anförtror kommunerna åt VMAB det som 
ankommer på kommunerna enligt kap 15 i miljöbalken (1998:808). I uppdraget ingår 
även handel och transport med avfall och återvinningsprodukter. 
 
VMAB ägs av Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner enligt följande: 
Karlshamn: 50 procent, 
Sölvesborg: 25 procent och 
Olofström: 25 procent. 
 
Verksamheten drivs från VMAB:s anläggning i Mörrum. Verksamhet finns även vid 
återvinningscentraler (ÅVC) i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
 
Bolaget leds av en styrelse med nio ordinarie ledamöter (och lika många suppleanter), 
varav tre ledamöter från respektive ägarkommun. 
 
Ägarnas styrinstrument i form av bolagsordning och ägardirektiv reviderades senast år 
2010, enligt vad som kunnat utläsas. Mycket har förändrats sedan dess varför behov 
föreligger av en modernisering av bolagsordning och ägardirektiv. Bakom dessa 
styrdokument finns mellan ägarna ett aktieägaravtal och ett samarbetsavtal från 
tidpunkten vid bildandet av bolaget 1979. 
 
Förslagen till reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv har under en längre tid 
beretts i ägarsamrådet Blekinge Väst. Revideringarna har diskuterats med bolagets 
ledning varvid synpunkter inhämtats och klargörande gjorts. 
 
På sammanträde 2021-01-13 beslöt samrådet Blekinge väst att rekommendera 
ägarkommunerna att godkänna föreslagna styrdokument och att föreslå årstämman 
2021 att fastställa dessa. 
Förslaget till den reviderade bolagsordningen framgår av bilaga 1. 
 
Bolagsordningen innehåller gängse stadganden angående bl a företagsnamn, säte, 
verksamhetsföremål, ändamålet med bolagets verksamhet, aktiekapital, antal aktier. 
Vad gäller bolagsorganen finns stadganden angående bl a styrelse, revisorer, 
lekmannarevisorer, årsstämma. Vad gäller relationen till ägarna finns stadganden 
angående bl a fullmäktiges rätt att ta ställning och kommunstyrelsens uppsikt. 
 
Förslaget till det reviderade ägardirektivet framgår av bilaga 2. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Genom revideringen har tidigare parallella direktiv till bolaget Sydostkemi AB tagits bort 
då detta bolag ej längre existerar. Vidare har direktiven moderniserats och anpassats till 
gällande lagstiftning, t ex kommunallag. 
 
I materiellt avseende är ägardirektivet ett komplement till bolagsordningen. 
 
I direktivet behandlas bl a kommunens ledningsfunktion, stadganden angående bolagets 
verksamhet, bolagets ändamål, fullmäktiges ställningstaganden i vissa viktigare frågor, 
stadganden om ekonomiska förhållanden (bl a ekonomiska mål, finansiering, 
förvaltningsberättelsen, budget och verksamhetsplan), stadganden angående vissa 
bolagsorgan. 
 
Gemensamt för de båda styrdokumenten är att de, för att äga giltighet gentemot 
bolaget, ska fastställas av bolagets bolagsstämma/årsstämma. 
 
I bilaga 3 och 4 återfinns två jämförelser mellan gällande styrdokument och de nu 
föreslagna reviderade. I dessa dokument gäller följande koder: 
Svart text – text kvar sen tidigare 
Genomstruken text – tas bort 
Röd text – ny text. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11 
Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB slutlig version 2021-02-05 
Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB slutlig version 2021-02-05 
Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB med korrigeringar version 2021-01-07 
Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB med korrigeringar version 2021-01-07 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-02-11 Dnr: 2021/594 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙  ∙ Karlshamns kommun 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23 42 
Kommunstyrelsen 2021-03-09 67 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv för Västblekinge Miljö 
AB (VMAB) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna föreslagen reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv för 
Västblekinge Miljö AB, samt  
 
att föreslå 2021 års årsstämma i bolaget att fastställa desamma. 
 
Sammanfattning 
 
VMAB är ett kommunalt miljöbolag med uppdrag att samla in, samordna, hantera och 
behandla avfall från kommunerna i västra Blekinge: Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg. Genom ett samarbetsavtal anförtror kommunerna åt VMAB det som 
ankommer på kommunerna enligt kap 15 i miljöbalken (1998:808). I uppdraget ingår 
även handel och transport med avfall och återvinningsprodukter. 
 
VMAB ägs av Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner enligt följande: 
Karlshamn: 50 procent, 
Sölvesborg: 25 procent och 
Olofström: 25 procent. 
 
Verksamheten drivs från VMAB:s anläggning i Mörrum. Verksamhet finns även vid 
återvinningscentraler (ÅVC) i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
 
Bolaget leds av en styrelse med nio ordinarie ledamöter (och lika många suppleanter), 
varav tre ledamöter från respektive ägarkommun. 
 
Ägarnas styrinstrument i form av bolagsordning och ägardirektiv reviderades senast år 
2010, enligt vad som kunnat utläsas. Mycket har förändrats sedan dess varför behov 
föreligger av en modernisering av bolagsordning och ägardirektiv. Bakom dessa 
styrdokument finns mellan ägarna ett aktieägaravtal och ett samarbetsavtal från 
tidpunkten vid bildandet av bolaget 1979. 
 
Förslagen till reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv har under en längre tid 
beretts i ägarsamrådet Blekinge Väst. Revideringarna har diskuterats med bolagets 
ledning varvid synpunkter inhämtats och klargörande gjorts. 
 
På sammanträde 2021-01-13 beslöt samrådet Blekinge väst att rekommendera 
ägarkommunerna att godkänna föreslagna styrdokument och att föreslå årstämman 
2021 att fastställa dessa. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-02-11 Dnr: 2021/594 

 

Förslaget till den reviderade bolagsordningen framgår av bilaga 1. 
 
Bolagsordningen innehåller gängse stadganden angående bl a företagsnamn, säte, 
verksamhetsföremål, ändamålet med bolagets verksamhet, aktiekapital, antal aktier. 
Vad gäller bolagsorganen finns stadganden angående bl a styrelse, revisorer, 
lekmannarevisorer, årsstämma. Vad gäller relationen till ägarna finns stadganden 
angående bl a fullmäktiges rätt att ta ställning och kommunstyrelsens uppsikt. 
 
Förslaget till det reviderade ägardirektivet framgår av bilaga 2. 
 
Genom revideringen har tidigare parallella direktiv till bolaget Sydostkemi AB tagits bort 
då detta bolag ej längre existerar. Vidare har direktiven moderniserats och anpassats till 
gällande lagstiftning, t ex kommunallag. 
 
I materiellt avseende är ägardirektivet ett komplement till bolagsordningen. 
 
I direktivet behandlas bl a kommunens ledningsfunktion, stadganden angående bolagets 
verksamhet, bolagets ändamål, fullmäktiges ställningstaganden i vissa viktigare frågor, 
stadganden om ekonomiska förhållanden (bl a ekonomiska mål, finansiering, 
förvaltningsberättelsen, budget och verksamhetsplan), stadganden angående vissa 
bolagsorgan. 
 
Gemensamt för de båda styrdokumenten är att de, för att äga giltighet gentemot 
bolaget, ska fastställas av bolagets bolagsstämma/årsstämma. 
 
I bilaga 3 och 4 återfinns två jämförelser mellan gällande styrdokument och de nu 
föreslagna reviderade. I dessa dokument gäller följande koder: 
Svart text – text kvar sen tidigare 
Genomstruken text – tas bort 
Röd text – ny text. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11 
Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB slutlig version 2021-02-05 
Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB slutlig version 2021-02-05 
Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB med korrigeringar version 2021-01-07 
Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB med korrigeringar version 2021-01-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB 
slutlig version (2021-02-05) 

 
§ 1 Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är Västblekinge Miljö Aktiebolag (org. nr: 556198-1480).  
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län 
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, mottaga, sortera, omhändertaga och kompostera 
olika slag av avfall från hushåll, verksamheter och industrier och idka handel och transport med avfalls- 
och återvinningsprodukter, att utvinna kompostprodukter samt gas från bolagets anläggning även såsom 
att äga aktier och andelar i företag i avfallsbranschen. 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att med iakttagande av bestämmelserna i miljöbalken, Sveriges miljömål, 
kommunernas avfallsplan och i förekommande fall den kommunala likställighets- och 
självkostnadsprincipen fullgöra det ansvar som, till den del detta ej innefattar myndighetsutövning, 
åvilar Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner enligt miljöbalken och annan lagstiftning. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska, i enlighet med 10 kap. 3 § 1 st. 4 p. kommunallagen, bereda kommunfullmäktige i 
Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.  
 
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 300 aktier och högst 1 200 aktier. 
 
 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av nio ledamöter och nio suppleanter, varav tre vardera ska utses av 
kornmunfullmäktige i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
 
Årsstämman utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse efter förslag av 
kommunfullmäktige i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun.  
 
Bolagets styrelse ska utse verkställande direktör. 
 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en 
revisorssuppleant utses.  
 
Revisorn, och i förekommande fall suppleanten, ska vara auktoriserade revisorer eller registrerat 
revisionsbolag. 
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Revisorns, och i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
 
§ 10 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Karlshamns, 
Sölvesborgs och Olofströms kommuner utse en lekmannarevisor var, samt en suppleant. 
 
 
§ 11 Kallelse till årsstämma  
Kallelse till ordinarie årsstämma ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två 
veckor före stämman.  
 
 
 
§ 12 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
8. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
10. Redogörelse för kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och 

lekmannarevisorer det år så har skett 
11. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

 

§ 13 Årstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av årsstämman: 

 Bildande av bolag  
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  
 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp motsvarande 10 prisbasbelopp per 

affärstillfälle 
 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 

 

§ 14 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 15 Firmateckning 
Firman tecknas av styrelsen.  
 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
VD har, även utan särskilt bemyndigande, i övrigt rätt att teckna firman beträffande löpande 
förvaltningsåtgärder. 
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§ 16 Hembud 
Har aktie – oavsett fångets art – övergått till ny ägare ska aktien genast av förvärvaren hembjudas 
aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid 
styrkas. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning 
som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.  
 
När anmälan gjorts om akties övergång ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i 
aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om hembudet till 
varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, 
att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till 
styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än 
erbjudandet omfattar.  
 
Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om 
dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna 
först, så långt kan ske ska jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.  
 
Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan 
påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från 
den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.  
Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, ska den 
som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka 
talan angående hembudet.  
När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för 
aktien. Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande 
rättigheter för aktien.  
 
 
§ 17 Uppsikt  
Kommunstyrelsen i Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner har uppsikt över bolaget och 
äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 
 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns, Olofströms 
och Sölvesborgs kommuner. 
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Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB 
Slutlig version (2021-02-05) 

Detta ägardirektiv avser Västblekinge miljö AB, (org.nr: 556198-1480), och har fastställts på 
bolagsstämma 2021-xx-xx. 
 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen 
Bolaget ägs av Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner (nedan kallade 
kommunerna). Bolaget är en del av kommunernas verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet 
beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av miljöbalken, annan lagstiftning och av 
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunernas respektive kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelse, fastställda av bolagsstämma.  
 

2. Kommunernas direktivrätt 
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte 
strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, 
exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets 
intresse. 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till 
respektive kommun genom:  
a) bolagsordning,  
b) ägardirektiv, 
c) förekommande avtal mellan respektive kommun och bolaget samt  
d) särskilt beslut överlämnat som ägardirektiv att tillämpas inom bolaget. 
 

3. Kommunens ledningsfunktion 
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelserna i 
kommunerna. Kommunernas kommunstyrelser utövar kommunernas ledningsfunktion över 
bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsernas reglementen.  
Kommunstyrelserna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den 
information om verksamheten som de begär. Bolaget ska också fortlöpande och utan dröjsmål 
rapportera händelser av väsentlig betydelse för bolagets verksamhet och/eller ekonomi till 
respektive ägare genom dess kommunstyrelse. Den närmare omfattningen av informationen 
fastställs i samråd med bolagets styrelse. 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga 
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
Bolagen översända följande handlingar till kommunstyrelsen i respektive kommun ska så 
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snart de färdigbehandlats:  
- protokoll från bolagsstämma,  
- protokoll från styrelsesammanträde,   
- bolagets årsredovisning,  
- revisionsberättelse och granskningsrapport,  
- budget samt affärsplan över en treårsperiod,  
- övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen i respektive kommun. 

 

4. Bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva 
verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 
kompetensen. 
Bolaget har i uppdrag att genomföra vad som ankommer på kommunerna enligt 15 kap. 
miljöbalken. Detta innebär bland annat ansvar för insamling, mottagande, sortering, 
omhändertagande och kompostering av olika slag av hushållsavfall, för att idka handel och 
transport med avfall och återvinningsprodukter, för att utvinna kompostprodukter samt gas 
från bolagets anläggning även som för att äga aktier och andelar i företag i avfallsbranschen. 
Bolaget är sålunda vårdare av kommunala angelägenheter och i denna egenskap organ för 
verksamheten i var och en av dessa kommuner. 
Bolagens syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip 
fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning - åvilar 
kommunerna enligt miljöbalken och annan lagstiftning. 
Bolaget har till uppgift att 

- aktivt genomföra ägarkommunernas renhållningsordningar samt initiera erforderliga 
förändringar och uppdateringar av renhållningsföreskrifterna och avfallsplanerna för 
kommunerna; 

- utforma förslag till renhållningstaxa; 
- aktivt arbeta för att bidra till att uppnå EU:s nationella och lokala miljömål;  
- aktivt informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m.fl. om miljöfrågor 

relaterade till avfallsområdet, ägarkommunernas avfallsplan och bolagets egen 
verksamhet; 

- i dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar, 
kretsloppsanpassad återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan 
hantera sitt avfall. 
 

5. Bolagets ändamål 
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen,  

- att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid generering 
och hantering av avfall,  

92



- att minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, 
i enlighet med direktiv 2008/98/EG, 

- att även i övrigt uppfylla de mål som anges i art. 191 – 193 i EUF-fördraget, 
avfallsdirektivet 2008/98/EG och i svensk miljölagstiftning.  

 

6. Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
Kommunfullmäktige ska således beredas tillfälle att ta ställning ibland annat följande 
ärenden:  
- planer som gäller förändrad inriktning av bolagets verksamhet,  
- förvärv eller bildande av dotterbolag eller annat företagsengagemang,  
- kapitaltillskott till bolaget,  
- frivillig likvidation av bolaget,  
- fusion av företag,  
- försäljning eller förvärv av företag, del av företag eller företagets rörelse,  
- start av ny rörelsegren eller nedläggning av befintlig sådan,  
- större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller medför risk för 
ägarna, 
 - förvärv eller försäljning av fast egendom i de fall köpeskillingen överstiger 10 
prisbasbelopp.  
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som 
faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver 
ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, 
ska bolaget samråda med kommunstyrelserna i ägarkommunerna. 
 

7. Förvaltningsberättelsen 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen 
och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsernas uppsikt 
och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 
 

8. Granskningsrapporten 
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget 
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta 
ägardirektiv samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
Granskningsrapporten ska tillställas kommunerna i så god tid att tidsmässigt utrymme finns 
för såväl beslut om stämmoombudsinstruktion hos respektive kommun som genomförande av 
ägarsamråd mellan kommunerna innan bolagsstämman.  

93



Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som 
anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med 
kommunstyrelsen. 
 
9. Ekonomiska mål 
Bolaget ska sträva efter att uppnå värdebeständighet på insatt kapital.  
Bolaget ska fastställa finansiella mål. 
 

10. Ekonomisk uppföljning 
Vid ekonomisk uppföljning och rapportering ska taxefinansierad verksamhet redovisas skild 
från annan verksamhet.  
 

11. Finansiering 
Bolagets verksamhet finansieras delvis via taxor. Denna del av verksamheten ska bedrivas 
med tillämpning av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper.  
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunerna kan lämna borgen. 
Borgensavgift utgår i dessa fall.  
Kommunfullmäktige i respektive kommun ska besluta om renhållningstaxa. 
 

12. Information och ägardialog 
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera 
möten med kommunerna om omständigheterna så påkallar.  
Bolaget ska till kommunstyrelserna redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4 och 
31/8. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och 
förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. 
Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av  

- protokoll från bolagsstämma 
- protokoll från styrelsesammanträde 
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 

lekmannarevisor. 
Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare 
för kommunerna minst en gång per år (ägardialog).  
 

13. Budget och verksamhetsplan 
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre (3) 
räkenskapsåren, varav det nästkommande detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan, 
budget och förslag till renhållningstaxa, ska överlämnas till kommunerna senast den 30 
oktober året före budgetåret.  
Samråd med respektive kommun om renhållningstaxa, och i förekommande fall 
renhållningsordning, ska dessförinnan äga rum.  
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14. Kommunal koncernredovisning och budget 
Bolaget ska till kommunerna lämna de uppgifter som av kommunerna bedöms nödvändiga för 
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning. Underlag avseende koncernbokslut ska överlämnas till respektive 
kommuns kommunstyrelse, senast den 10 februari året efter bokslutsåret. Med underlag avses 
här enbart det siffermaterial från årsredovisningen (under framtagande) som behövs för resp 
ägare att upprätta koncernbokslut. 
Bolaget ska till kommunerna lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av kommunens budget. 
 

15. Suppleanter 
Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- 
och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 
Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som 
ledamot. 
 

16. Arbetsordning för bolagens styrelse  
Styrelsen ska årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet.  

 

17. Arvoden  
Grunderna för arvode och andra ersättningar som ska betalas till ordföranden, övriga 
styrelseledamöter samt lekmannarevisor i bolagen framgår av Karlshamns kommuns 
bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.  

 

18. Upphandling  
Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet och ska därför i sin upphandling tillämpa 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig upphandlingslagstiftning. 
 

19. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen. 
Bolaget ska tillämpa den för Karlshamns kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande 
av allmänna handlingar, vilket ska konfirmeras via styrelsebeslut. 
 

20. Arkivreglemente 
Karlshamns kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 
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Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Karlshamns kommun. 
 

21. Bolagsstämma 
Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagsstämma/årsstämma. 
Vid bestämmande av tidpunkten för bolagsstämman ska beaktas vad som stadgas i punkt 8 
om tidsmässiga utrymmen för kommunernas respektive beslut om 
stämmoombudsinstruktioner och motsvarande utrymme för kommunerna att genomföra 
ägarsamråd innan stämman. 
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om 
bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets 
hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas 
kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida. 
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Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB 
 

 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Västblekinge Miljö Aktiebolag (org. nr: 556198-1480).  
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län 
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget har till som föremål för sin verksamhet att insamla, motta, sortera, omhänderta och kompostera 
olika slag av avfall från hushåll, verksamheter och industrier samt avloppsslam och idka handel och 
transport med avfalls- och återvinningsprodukter, att utvinna kompostprodukter samt gas från bolagets 
anläggning även såsom att äga aktier och andelar i företag i avfallsbranschen. 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att med iakttagande av bestämmelserna i miljöbalken, Sveriges miljömål, 
kommunernas avfallsplan och i förekommande fall den kommunala likställighets- och 
självkostnadsprincipen fullgöra det ansvar som, till den del detta ej innefattar myndighetsutövning, 
åvilar Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner enligt miljöbalken och annan lagstiftning. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs 
kommun, att fördelas i förhållande till deras aktieinnehav. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska, i enlighet med 10 kap. 3 § 1 st. 4 p. kommunallagen, bereda kommunfullmäktige i 
Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
Kommunfullmäktige i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun skall med stöd av KL 3 kap 
17 § ta ställning i frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt innan bolaget fattar 
beslut. 
 
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.  
 
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 300 aktier och högst 1 200 aktier. 
 
 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av nio ledamöter och nio suppleanter, varav tre vardera ska utses av 
kommunfullmäktige i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
 
Årsstämman utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse efter förslag av 
kommunfullmäktige i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun.  
 
Bolagets styrelse ska utse verkställande direktör. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en 
revisorssuppleant utses.  
 
Revisorn, och i förekommande fall suppleanten, ska vara auktoriserade revisorer eller registrerat 
revisionsbolag. 
 
Revisorns, och i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsrevisionsvalet. 
 
 
§ 10 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i de kommuner som 
inte innehar ordförande post utser vardera en lekmannarevisor i Karlshamns, Sölvesborgs och 
Olofströms kommuner utse en lekmannarevisor var, samt en suppleant.  
 
 
§ 11 Kallelse till årsstämma  
Kallelse till ordinarie årsstämma ska ske genom brev med posten e-post till aktieägarna tidigast fyra sex 
veckor och senast fyra två veckor före stämman.  
 
 
 
§ 12 Ärenden på årsstämma  
Årsstämma hålls en gång per år inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande 
ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
8. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
10. Redogörelse för kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och 

lekmannarevisorer det år så har skett 
11. Val av auktioriserad revisor och revisorssuppleant, (i förekommande fall) 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

 

§ 13 Årstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av årsstämman: 

 Bildande av bolag  
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  
 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp motsvarande 10 prisbasbelopp per 

affärstillfälle 
 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 

 

§ 14 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 15 Firmateckning 
Firman tecknas av styrelsen.  
 
Firman tecknas två i förening av styrelsens ledamöter. Styrelsen får ej bemyndiga annan än 
styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i 
förening. 
 
Dessutom har verkställande direktören VD har, även utan särskilt bemyndigande, i övrigt rätt att teckna 
firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 
 
§ 15 Rösträtt 
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädda aktier, 
utan begränsning i röstetalet. 
 
 
§ 16 Hembud 
Har aktie – oavsett fångets art – övergått till ny ägare ska aktien genast av förvärvaren hembjudas 
aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid 
styrkas. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning 
som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.  
 
När anmälan gjorts om akties övergång ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i 
aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om hembudet till 
varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, 
att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till 
styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än 
erbjudandet omfattar.  
 
Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om 
dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna 
först, så långt kan ske ska jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.  
 
Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan 
påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från 
den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.  
Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, ska den 
som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka 
talan angående hembudet.  
När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för 
aktien. Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande 
rättigheter för aktien.  
 
 
§ 17 Inspektionsrätt Uppsikt  
Kommunstyrelsen i Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner har uppsikt över bolaget och 
äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt och i övrigt informera sig om inspektera 
bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 
 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns, Olofströms 
och Sölvesborgs kommuner. 
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Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB 
Detta ägardirektiv avser Västblekinge miljö AB, (org.nr: 556198-1480), och har fastställts på 
bolagsstämma 2021-xx-xx. För den verksamhet som bedrivs i Västblekinge Miljö AB, 
(org.nr: 556198-1480), och Sydostkemi AB, (org.nr: 556469-0377) nedan kallat bolagen, 
gäller dessa direktiv, godkända av kommunfullmäktige i Karlshamns, Olofströms och 
Sölvesborgs kommun och fastställda av bolagsstämma 2009-05- 
 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen 
Bolaget ägs av Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner (nedan kallade 
kommunerna). Bolaget är en del av kommunernas verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet 
beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av miljöbalken, annan lagstiftning och av 
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunernas respektive kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelse, fastställda av bolagsstämma.  
 
1. Ägarnas ansvar enligt kommunallagen 
Kommunfullmäktige i respektive kommun har det yttersta ägaransvaret för bolagen. 
Fullmäktige har enligt bestämmelserna i kommunallagen (för närvarande 3 kap 16 - 18 §§) 
särskilda åligganden avseende bolag. 
Kommunfullmäktige i respektive kommun skall besluta om renhållningsordning 
renhållningstaxa 
att utse tre styrelseledamöter och tre suppleanter i bolagen 
att de kommuner som inte innehar ordförandepost utser en lekmannarevisor, samt frågor som 
är av strategisk betydelse, principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
Kommunfullmäktige i respektive kommun skall vidare godkänna bolagsordning och 
ägardirektiv som därefter skall fastställas på bolagsstämman. 
 

2. Kommunernas direktivrätt Ägarnas insyn och information 
Det ankommer på respektive bolagsstyrelse Bolagets styrelse och verkställande direktör har 
att följa utfärdade direktiv som är samordnade mellan kommunerna om de inte står i strid, 
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan 
författning, exempelvis aktiebolagslagen eller annan lag eller författning och offentlighets- 
och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.  
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 
Förutom genom lag och författning regleras bolagetns verksamhet och bolagetns förhållande 
till respektive kommun genom:  
a) bolagsordning,  
b) ägardirektiv, 
c) förekommande avtal mellan respektive kommun och bolagetn samt  
d) särskilt beslut överlämnat som ägardirektiv att tillämpas inom bolaget. 
 

100



3. Kommunens ledningsfunktion 
Bolagetn står i sin verksamhet enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelserna i kommunerna kommunstyrelsen i respektive kommun. Kommunernas 
kommunstyrelser utövar kommunernas ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som 
anges i kommunstyrelsernas reglementen. Bolagen ska följa de av kommunfullmäktige eller 
av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiven. 
Kommunstyrelserna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den 
information om verksamheten som de begär. Det ankommer på Bolagetn ska också att 
fortlöpande och utan dröjsmål rapportera händelser av väsentlig betydelse för bolagets 
verksamhet och/eller ekonomi till respektive ägare genom dess kommunstyrelse. Den närmare 
omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga 
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
Bolagetn ska översända följande handlingar till kommunstyrelsen i respektive kommun så 
snart de färdigbehandlats färdigställts:  

- protokoll från bolagsstämma,  
- protokoll från styrelsesammanträde,   
- bolagets årsredovisning,  
- revisionsberättelse och granskningsrapport,  
- budget samt affärsplan över en femtreårsperiod,  
- övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen i respektive kommun. 

 

4. Bolagets verksamhet Ägaridé och syfte 
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva 
verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 
kompetensen. 
Bolaget har i uppdrag att genomföra vad som ankommer på kommunerna enligt 15 kap. 
miljöbalken. Detta innebär bland annat ansvar för insamling, mottagande, sortering, 
omhändertagande och kompostering av olika slag av hushållsavfall, för att idka handel och 
transport med avfall och återvinningsprodukter, för att utvinna kompostprodukter samt gas 
från bolagets anläggning även som för att äga aktier och andelar i företag i avfallsbranschen. 
Bolaget är sålunda vårdare av kommunala angelägenheter och i denna egenskap organ för 
verksamheten i var och en av dessa kommuner. 
Bolagens syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip 
fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning - åvilar 
kommunerna enligt miljöbalken och annan lagstiftning. 
Bolaget har till uppgift att 

- aktivt genomföra ägarkommunernas renhållningsordningar samt initiera erforderliga 
förändringar och uppdateringar av renhållningsföreskrifterna och avfallsplanerna för 
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kommunerna; 
- utforma förslag till renhållningstaxa; 
- aktivt arbeta för att bidra till att uppnå EU:s nationella och lokala miljömål;  
- aktivt informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m.fl. om miljöfrågor 

relaterade till avfallsområdet, ägarkommunernas avfallsplan och bolagets egen 
verksamhet; 

- i dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar, 
kretsloppsanpassad återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan 
hantera sitt avfall. 

Västblekinge Miljö AB får i uppdrag att genomföra vad som ankommer på kommunerna 
enligt 15 kap miljöbalken. Detta innebär bland annat ansvar för insamling, mottagande, 
sortering, omhändertagande och kompostering av olika slag av hushållsavfall, för att idka 
handel och transport med avfall och återvinningsprodukter, för att utvinna kompostprodukter 
samt gas från bolagets anläggning ävensom för att äga aktier och andelar i företag i 
avfallsbranschen. Bolaget är sålunda vårdare av kommunala angelägenheter och i denna 
egenskap organ för verksamheten i var och en av dessa kommuner. Sydostkemi AB anförtros 
att behandla farligt avfall (specialavfall) främst metallhydroxidslam. 
Bolagens syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnads- princip 
fullgöra det ansvar som - till den del detta ej innefattar myndighetsutövning - åvilar 
Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner enligt miljöbalken och annan 
lagstiftning. 
Ägarkommunerna och bolagen skall i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunernas 
samlade intressen. Särskilt skall samordning eftersträvas avseende finansiering, 
administration, upphandling, personalpolitik och hållbar utveckling. 
Verksamheten i bolagen ska utföras på ett sådant sätt, att effektivitetsvinster åstadkoms utan 
att ge ägarna som helhet en negativ effekt.  

 

5. Föremål och ändamål för bolagens verksamhet Bolagets ändamål 
Av bolagsordningen framgår föremål och ändamål för bolagens verksamhet. Syftet och 
målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen,  

- att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid generering 
och hantering av avfall,  

- att minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, 
i enlighet med direktiv 2008/98/EG, 

- att även i övrigt uppfylla de mål som anges i art. 191 – 193 i EUF-fördraget, 
avfallsdirektivet 2008/98/EG och i svensk miljölagstiftning.  

 

6. Fullmäktiges ställningstagande Kommunfullmäktiges godkännande 
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
Kommunfullmäktige ska således beredas tillfälle att ta ställning ibland annat följande 
ärenden: Bolagen skall inhämta kommunfullmäktiges godkännande i respektive kommun 
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innan beslut fattas i verksamheten angående sådant som är av strategisk betydelse, principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges godkännande skall således inhämtas i 
ärenden avseende: 
- planer som gäller förändrad inriktning av bolagens verksamhet,  
- förvärv eller bildande av dotterbolag eller annat företagsengagemang,  
- kapitaltillskott till bolagen,  
- frivillig likvidation av bolagen,  
- fusion av företag,  
- försäljning eller förvärv av företag, del av företag eller företagets rörelse,  
- start av ny rörelsegren eller nedläggning av befintlig sådan,  
- större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller medför risk för 
ägarna, 
 - förvärv eller försäljning av fast egendom i de fall köpeskillingen överstiger 10 
prisbasbelopp.  
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som 
faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver 
ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, 
ska bolaget samråda med kommunstyrelserna i ägarkommunerna. Skulle olika meningar 
uppkomma i respektive bolagsstyrelse om frågan är av sådant slag att den skall underställas 
fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen i respektive kommun. 
 

7. Förvaltningsberättelsen 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen 
och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsernas uppsikt 
och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 
 

8. Granskningsrapporten Revision 
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget 
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta 
ägardirektiv samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
Granskningsrapporten ska tillställas kommunerna i så god tid att tidsmässigt utrymme finns 
för såväl beslut om stämmoombudsinstruktion hos respektive kommun som genomförande av 
ägarsamråd mellan kommunerna innan bolagsstämman.  
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som 
anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med 
kommunstyrelsen. 
Bolagens lekmannarevisorer skall, utöver vad som följer av aktiebolagslagen, mot bakgrund 
av det kommunala ändamålet med bolagen och dess verksamhet, granska respektive 
bolagsstyrelses redovisning av hur verksamheten bedrivits och utvecklats. 
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Uttalande om resultatet av denna granskning skall lämnas i granskningsrapport till 
kommunstyrelsen i respektive kommun. 
 
9. Ekonomiska mål 
Bolagen skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av de kommunala 
ändamål med verksamheten och de kommunalrättsliga principerna som framgår av 
bolagsordningen för bolagen och dessa direktiv. Ett mål för bolagen skall härvidlag vara 
Bolaget ska sträva efter att uppnå värdebeständighet på insatt kapital. 
Bolaget ska fastställa finansiella mål. 
 

10. Ekonomisk uppföljning 
Vid ekonomisk uppföljning och rapportering ska taxefinansierad verksamhet redovisas skild 
från annan verksamhet.  
 

11. Finansiering För verksamheten gällande kommunala principer 
Bolagets verksamhet finansieras delvis är delvis finansierad via med kommunalt beslutade 
taxor. Denna del av verksamheten ska bedrivas med tillämpning av kommunala 
självkostnads- och likställighetsprinciper.  
Självkostnadsprincipen innebär att bolagen vid sin prissättning ska räkna med samtliga 
kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företags- ekonomisk 
synpunkt. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I 
självkostnaden ska också ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på eget kapital. 
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunerna kan lämna borgen. 
Borgensavgift utgår i dessa fall.  
Kommunfullmäktige i respektive kommun ska besluta om renhållningstaxa. 
 

12. Information och ägardialog 
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera 
möten med kommunerna om omständigheterna så påkallar.  
Bolaget ska till kommunstyrelserna redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4 och 
31/8. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och 
förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. 
Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av  

- protokoll från bolagsstämma 
- protokoll från styrelsesammanträde 
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 

lekmannarevisor. 
Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare 
för kommunerna minst en gång per år (ägardialog).  
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13. Budget och verksamhetsplan Budget, årsredovisning och 
handlingsprogram 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre (3) 
räkenskapsåren, varav det första nästkommande detaljplaneras och budgeteras. 
Handlingsprogram Verksamhetsplan, budget och förslag till renhållningstaxa, ska överlämnas 
till kommunerna senast den 30 oktober året före budgetåret.  
Samråd med respektive kommun om renhållningstaxa, och i förekommande fall 
renhållningsordning, ska dessförinnan äga rum.  
 

14. Kommunal koncernredovisning och budget 
Bolaget ska till kommunerna lämna de uppgifter som av kommunerna bedöms nödvändiga för 
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning. Bolagen ingår i ägarkommunernas koncernredovisning och skall 
överlämna underlag för koncernuppföljning och koncernbokslut. Underlag avseende 
koncernbokslut skall överlämnas till respektive kommuns kommunstyrelse eller nämnd som 
utövar uppsikt över bolagen, senast den 10 februari året efter bokslutsåret. Med underlag 
avses här enbart det siffermaterial från årsredovisningen (under framtagande) som behövs för 
resp ägare att upprätta koncernbokslut. 
Bolaget ska till kommunerna lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av kommunens budget. 
 

15. Suppleanter 
Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- 
och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 
Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som 
ledamot. 

1. Verkställande direktör 
Respektive bolagsstyrelse skall utse verkställande direktör. 
Respektive bolagsstyrelse upprättar en skriftlig instruktion till verkställande direktören som 
innehåller riktlinjer och direktiv för hur den operativa verksamheten skall ledas. 
 

16. Arbetsordning för bolagens styrelse  
Styrelsen ska årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet.  

 

17. Arvoden  
Grunderna för arvode och andra ersättningar som ska betalas till ordföranden, övriga 
styrelseledamöter samt lekmannarevisor i bolagen framgår av Karlshamns kommuns 
bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.  
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18. Upphandling  
Bolaget(n) är enligt första punkten ett organ för kommunal verksamhet och ska därför i sin 
upphandling tillämpa Lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig 
upphandlingslagstiftning. 
 

19. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar Allmänhetens rätt att 
ta del av handlingar 

Allmänheten ska ha har rätt att ta del av handlingar hos bolaget(-n) enligt de grunder som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen. 
Bolaget ska tillämpa den för Karlshamns kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande 
av allmänna handlingar, vilket ska konfirmeras via styrelsebeslut. 
 

20. Arkivreglemente 
Karlshamns kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Karlshamns kommun. 
 

21. Bolagsstämma 
Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagsstämma/årsstämma. 
Vid bestämmande av tidpunkten för bolagsstämman ska beaktas vad som stadgas i punkt 8 
om tidsmässiga utrymmen för kommunernas respektive beslut om 
stämmoombudsinstruktioner och motsvarande utrymme för kommunerna att genomföra 
ägarsamråd innan stämman. 
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om 
bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets 
hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas 
kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida. 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-03-08 Dnr: 2020/112 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Omsorgsförvaltningen ∙ Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 4 2020 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
För perioden rapporteras totalt 3 individrapporter som fördelas enligt följande: 
3 permanent boende SoL. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens beslut 2021-02-24, § 18. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-02-24 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 13:15—17.00.  
Ajournering klockan 14.30-14.50.  

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Sofie Svensson Ledamot (S) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Timo Viippola (SD) §§ 5-23 
Ulla Olofsson (M) §§ 14-23 

 Thor Ströberg (SD) 
Tommy Mikkelsen (SD) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Mikael Erdtman (S) 
Nils Sjöström (C) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Kerstin Ifvarsson (S) 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Maria Bengtsson, verksamhetschef 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
John Andén, controller § 3 
Camilla Bengtsson, controller § 3 
Magnus Wickenberg, utvecklingschef § 4 
Charlotta Sandahl, kvalitetsutvecklare § 5 
Lina Gustafsson, MAS § 9, 17  

 

Paragrafer §§ 1-23  

Utses att justera Monica Nobach (S) 

Justeringsdatum  2021-03-02 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Monica Nobach  
 

108



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-02-24 

Sida 2(3) 

 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-02-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-03-03 

Tillkännages t.o.m.: 2021-03-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-02-24 

Sida 3(3) 

 

 
 
 § 18 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområde, kvartal 4 2020 2020/112  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
För perioden rapporteras totalt 3 individrapporter som fördelas enligt följande:  
3 permanent boende SoL  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisonen  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-03-08 Dnr: 2020/95 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 4 2020 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen  
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut 
enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med 
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen,  
kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisorerna. 
 
För perioden rapporteras totalt 8 individrapporter som fördelas enligt följande: 
1 särskilt boende enligt SoL   
6 boende vuxna enligt LSS   
1 avlösarservice i hemmet enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
AV-nämndens beslut 2021-02-25, § 36 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-03-10 Dnr: 2020/1025 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2021-02-04 - 2021-03-11 
 
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 2021-02-03. 
Följande redovisning av beslutade åtgärder avser perioden 2021-02-04 – 2021-03-11. 
 
KRISLEDN § 12/2021 Förlängning av 
beslut rörande avgiftsfria uteserveringar 
2020/2466 

att förlänga beslutet rörande avgiftsfria 
uteserveringar till att gälla till och med 
2022-03-31, samt 
 
att förlänga beslutet rörande att 
kommunal markyta för exponering utanför 
affärslokal ska kunna nyttjas av 
affärsinnehavare utmed gångfartsområde 
och gågata utan kostnad till och med 
2022-03-31. 

 
Beslutsunderlag 
 
Stabssekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-03-11 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 12/2021 Förlängning av beslut rörande avgiftsfria 
uteserveringar 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Stabssekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2021-03-11 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 14:30 – 14:50 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Elin Petersson Ledamot (M) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Claes Jansson (MP)  Charlott Lorentzen (MP)  

Närvarande 
ersättare 

  

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Mats Hadartz, säkerhetschef och stabschef 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och ansvarig för extern 
samverkan i krisledningsstaben 
Nina Andersson, näringslivschef 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 

 

Paragrafer 10-14  

Utses att justera Håkan Abramsson (SD) 

Justeringsdatum  2021-03-11 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Håkan Abramsson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2021-03-11 

Sida 2(3) 

 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-03-11 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-03-11 

Tillkännages t.o.m.: 2021-04-02 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2021-03-11 

Sida 3(3) 

 

§ 12 Förlängning av beslut rörande avgiftsfria uteserveringar 2020/2466 
 
Krisledningsnämndens beslut 
 
att förlänga beslutet rörande avgiftsfria uteserveringar till att gälla till och med 2022-03-
31, samt 
 
att förlänga beslutet rörande att kommunal markyta för exponering utanför affärslokal 
ska kunna nyttjas av affärsinnehavare utmed gångfartsområde och gågata utan kostnad 
till och med 2022-03-31. 
 
Sammanfattning 
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-10-14, § 78, att inte ta ut någon avgift för 
uteserveringar under perioden 2020-10-01 – 2021-03-31. 
 
Som det är nu kommer krögarna att börja betala för sina uteserveringar igen från och 
med 2021-03-31. Vi är fortfarande mitt i en pandemi och kommunen bör därför förlänga 
beslutet rörande avgiftsfria uteserveringar till att gälla till och med 2022-03-31. Detta bör 
ses som ett samarbete mellan kommun och näringsliv i syfte att begränsa 
smittspridningen av coronaviruset. 
 
Beslutsunderlag 
 
Näringslivschef Nina Anderssons tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C), Marie Sällström (S) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till 
förslaget.  
 
Marie Sällström (S) yrkar att krisledningsnämnden även bör besluta om att förlänga 
beslutet som nämnden fattade 2020-03-20, § 4, rörande att kommunal markyta för 
exponering utanför affärslokal ska kunna nyttjas av affärsinnehavare utmed 
gångfartsområde och gågata utan kostnad. Affärsinnehavare ska ha rätt att disponera 
kommunens mark för exponering av varor (undantaget livsmedel) och vid behov ges 
möjlighet att sätta ut stolar och bord. Kravet är att affärsinnehavare följer 
ordningsföreskrifterna. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Marie Sällströms yrkande och finner att 
krisledningsnämnden beslutat i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Näringslivschef Nina Andersson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-03-08 Dnr: 2021/814 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Interpellation om god revisionssed 
 
Förslag till beslut 
 
att interpellationen inte får ställas. 
 
Sammanfattning 
 
Fullmäktigeledamot Björn Tenland Nurhadi (SD) har 2021-03-03 lämnat in en 
interpellation ställd till revisorernas ordförande. I kommunfullmäktiges arbetsordning § 
29 regleras vilka personer en interpellation får ställas till. Enligt arbetsordningen får en 
interpellation ställas till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, till ordföranden i en 
nämnd eller dess utskott, till ordföranden i en fullmäktigeberedning, till ordföranden i 
sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, till ordföranden i ett kommunalförbund 
samt till ordföranden i en gemensam nämnd. Det innebär att en interpellation inte får 
ställas till revisorernas ordförande.  
 
Bakgrund 
 
Av 5 kap. 59 § 1 st. KL framgår att interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas 
till ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt 
som fullmäktige bestämmer. Vilka dessa är regleras i fullmäktiges arbetsordning. I 
förarbetena framgår att det inte i något fall bör öppnas en möjlighet att interpellera 
revisorerna med hänsyn till den särställning som de intar bland de förtroendevalda 
(prop. 1990/91:117 s. 86). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-08 
Interpellation från Björn Tenland Nurhadi (SD), 2021-03-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Interpellanten 
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  2021-03-02

Interpellation till revisionens ordförande
 
Jag har upprepade gånger uppmärksammat ordföranden för revisionen påtala att han följer god 
revisionssed, vilket förmodas syfta på "God revisionssed i kommunal verksamhet" som SKR tar fram 
för varje ny mandatperiod samt 9 kap ABL (aktiebolagslagen). Detta dokument (God revisionssed i 
kommunal verksamhet) är, som ni vet, indelat i tre avsnitt, där man i den första delen kan läsa: 

”Lekmannarevisorn har tystnadsplikt avseende bolagets angelägenheter gentemot enskild aktieägare 
eller utomstående, om informationen kan vara till skada för bolaget. Liksom bolagsorganen 
styrelseledamöter, VD och godkänd/auktoriserad revisor, har lekmannarevisorer i aktiebolag ansvar 
för skada som lekmannarevisorn själv, eller den sakkunniga förorsakar bolaget uppsåtligt eller genom 
oaktsamhet”. 

Detta går hand i hand med vad som står i ABL 9 kap 41§:  
”Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utomstående obehörigen lämna 
upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han eller hon 
fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget.” 

I andra delen av ”God revisionssed i kommunal verksamhet” står det: 
”Revisorerna och lekmannarevisorerna kommunicerar med hela eller delar av styrelse och nämnder 
utifrån situation och behov. Faktaavstämning sker med granskningsobjekten för att undvika sakfel och 
missförstånd. Resultatet av granskningen återkopplas av de sakkunniga till revisorerna och 
lekmannarevisorerna på det sätt som beslutats i projektplanen. Generellt gäller skriftlig rapportering 
som redovisar resultatet, iakttagelser och bedömningar samt eventuella rekommendationer från 
sakkunniga.” 

Medan den tredje delen tar upp revisorernas förhållningssätt och arbetsformer. 
Där kan man läsa hur revisorerna prövar sitt oberoende mot egenintresse, självgranskning, 
partsställning, vänskap/relationer och skrämsel/hot. I samma kapitel kan man läsa följande: 
  
 ”Revisorerna kommer överens om med vilka, om vad och hur de ska kommunicera.” 

Dessutom deklareras det av SKR hur budskap ska förmedlas till allmänheten gällande nämnderna, 
nämligen genom att ”revisorerna informerar om revisionsuppdraget och granskningen på kommunens 
webbplats”. 
  
Med detta i tankarna läser jag BLT:s onlineartikel den 27 februari, ”Politiker försvårar revisorernas 
granskningar”. Revisionen har intervjuats och jag citerar: 
  
Den senaste tiden har kommunens lekmannarevisorer stött på problem. Deras arbete försvåras och 
utspel görs av politiker i bolagen som granskas. […] Då kom det olika utspel från politikerna i 
bolagen där bland annat revisorn som jobbat mot Karlshamnsfastigheter fick ultimata krav mot sig. 
Lekmannarevisorn nekades information, fick inga svar på frågor som de ställde och fick inte heller 
någon tydlig återkoppling. […] Ett annat exempel som försvårat är att Stadsvapnet, kommunens 
moderbolag, inte visat något intresse alls för rapporten om sitt dotterbolag Karlshamnsfastigheter. 
[…] – Det verkar finns olika synsätt på hur granskningarna av bolagen ska kommuniceras och 
redovisas. Detta behöver vi reda ut, säger Lars Beckman. 
  
Nyheter från media ska föras fram objektivt, utan någon form av förvanskande citat eller påhittade 
källor - varför jag blir brydd av det som framkommer i ovannämnd artikel, och som 
fullmäktigeledamot nödgas jag ställda följande frågor: 
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1. Rubriken på artikeln påstår ordagrant att politiker försvårar revisorernas granskningar.  
Om det hade varit ett bolag med styrelseledamöter man syftat på så hade revisionen brutit mot ABL 9 
kap 41 § vilket gör att jag måste tro att det är en kommunal nämnd.  
I vilken/vilka nämnder pågår detta? 

2. Gällande revisorerna i respektive bolagen - följer dessa SKR med att ”Faktaavstämning sker 
med granskningsobjekten för att undvika sakfel och missförstånd.” och då inte kommunicerar 
med någon utanför granskningsobjektet? 

3. Med beaktning av BLT:s artikel ”Deras arbete försvåras och utspel görs av politiker i bolagen som 
granskas”. Om ni menar på att vissa styrelseledamöter i bolagen medvetet försvårar för 
revisionens granskning, varför tar ni inte upp detta i respektive styrelse?  
Anser ni att det kan skada bolagets anseende när ni tar detta via media? 

4. BLT skriver att en i revisionen ”fick ultimata krav mot sig” av politikerna de granskade och frågan 
blir således - Har lekmannarevisorn följt sin roll i god revisionssed gällande partsställning, då det 
ju egentligen ska vara omöjligt för den som granskas att ställa krav på granskaren?  
Har ni stämt av detta med styrelsen (enligt God Sed 2018 avsnitt 5.2)? 
  
5. Angående påståendet ”Ett annat exempel som försvårat är att Stadsvapnet, kommunens 
moderbolag, inte visat något intresse alls för rapporten om sitt dotterbolag Karlshamnsfastigheter.” 
Man undrar onekligen på vilka grunder revisionen har för denna anklagelse om att Stadsvapnet inte 
har något intresse, vilket ni givetvis inte kan redovisa för denna församling. Men har ni redovisat det 
för Stadsvapnet enligt God Sed 2018 avsnitt 5.2?  
Hur anser ni att ni inte bryter mot ABL 9 kap 41 § genom att gå ut i media med detta? 

6. Har ni i revisionen pratat med ett juridiskt ombud innan ni har gått till BLT, om vad de 
ekonomiska konsekvenserna kan bli som revisionsledamöterna som skadar bolagets anseende, 
kan dra på sig enligt 29 kap. 2 § ABL? 
  
7. Den 10 februari var det en intervju i BLT med revisionens ordförande gällande AV-nämnden.  
Har revisionen kommit överens om att kommunikationen med medborgarna ska ske via BLT? 
Varför gjorde ni detta val när det framgår av SKR citat ”revisorerna informerar om 
revisionsuppdraget och granskningen på kommunens webbplats”? 

8. Varför ska jag som fullmäktigeledamot behöva höra saker filtrerade via BLT innan jag får 
dem till mig gällande AV-nämnden? 

Björn T Nurhadi
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-03-10 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - Ulf Lind 
(SD) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Ulf Linds (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 
och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Ulf Lind (SD) har i mail 2021-02-17 uppgivit att han avsäger sig uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige på grund av flytt från kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Ulf Lind (SD) 2021-02-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-03-10 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Tony 
Viberg (V) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Tony Vibergs (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Tony Viberg (V) har i mail 2021-03-02 meddelat att han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Tony Viberg (V) 2021-03-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-03-10 Dnr: 2018/3824 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Emma 
Eriksson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Emma Erikssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Emma Eriksson (SD) har i mail 2021-02-19 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Emma Eriksson (SD) 2021-02-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-03-10 Dnr: 2018/3804 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Fyllnadsval av lekmannarevisor i Kreativum i Blekinge AB - Jörgen 
Kronsell (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Thomas Nilssons (C) avsägelse från uppdraget som lekmannarevisor i 
Kreativum i Blekinge AB  
 
att utse Jörgen Kronsell (MP) till ny lekmannarevisor i Kreativum i Blekinge AB för tiden 
till och med avlämnandet av revisionsberättelsen avseende 2022 års verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
Thomas Nilsson (C) har i mail 2021-02-24 avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i 
Kreativum i Blekinge AB. 
 
Revisorerna beslutade 2021-02-19, § 1, utse Jörgen Kronsell (MP) till ny 
lekmannarevisor i bolaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas beslut 2021-02-19, § 1 
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
Jörgen Kronsell 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-03-11 Dnr: 2019/1212 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Kreativum i Blekinge AB 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Jonas Knutssons avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för 
Kreativum i Blekinge AB 
 
att till ny ledamot i styrelsen för Kreativum i Blekinge AB utse Håkan Ljungbeck för tiden 
till och med ordinarie bolagsstämma 2023 
 
Sammanfattning 
 
Jonas Knutsson har i mail 2021-03-02 avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för 
Kreativum i Blekinge AB. 
 
Håkan Ljungbeck är föreslagen till ny ledamot i styrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Jonas Knutsson 2021-03-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
Håkan Ljungbeck 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-03-11 Dnr: 2021/448 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Inkomna motioner mars 2021 
 
Förslag till beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande motion har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning: 
 
 Motion om energiplan – Per Erlandsson (M) och Magnus Sandgren (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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 Sid 1(1)  

Motion om Energiplan för Karlshamns 
kommun 
 
Tillgänglighet till energi av olika slag är helt nödvändigt för att vårt samhälle 
ska fungera och ha förutsättningar för att utvecklas. Att göra en energiplan för 
Karlshamn är ett strategiskt sätt att påverka utvecklingen. 
 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) ska varje kommun ha 
en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. I en sådan plan 
skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på 
miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser.  
 
Planen fastläggs av kommunalfullmäktige (Lag 1998:836). 
 
Energiförsörjning är en samhällskritisk funktion som påverkar och påverkas både av 
lång- som kortsiktig annan samhällsplanering. 
 
Dagens situation med omdaning av såväl elsystem som fasta, flytande och 
gasformiga energiprodukter för uppvärmning, transporter och industri har aktualiserat 
behovet av energiplanering. Effektproblematiken inom elsystemet belyser detta 
tydligt. 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
berörd(a) förvaltning(ar) att i samverkan med Karlshamns Energi AB och andra 
betydande intressenter inom energiområdet: 
 
1.  Att utarbeta en energiplan för Karlshamn avseende tillförsel, distribution och 
     användning av energi för beslut i kommunfullmäktige 
 
2.  Att vid sidan av energimängd även inkludera effektproblematiken. 
 
3.  Att energiplanen kopplas till övrig kommunal planering. 
 
4.  Att energiplanen inkluderar perspektiv på förnybar och fossilfri energi.  
 
5.  Att det minst en gång varje mandatperiod ska göras en översyn av energiplanen 
     som beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 
Per Erlandsson (M) 
Ersättare kommunfullmäktige 
 
 
Magnus Sandgren (M) 
Ledamot kommunfullmäktige 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-03-11 Dnr: 2021/447 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-03-22  
 
 
Handlingar för kännedom mars 2021 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2021-02-04—03-11 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2021/546 5/21 2021-02-09 Förstudie (granskningsrapport) av nämnden för 
   arbete och välfärds (AV-nämndens) arbete för 
   en ekonomi i balans 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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