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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 
kommun Kommunfullmäktige  
 2021-10-04  
 

Dagordning 
 
Nr Ärende 

 
1.  Val av justerare 
2.  Fastställande av dagordning 
3.  Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Ulf 

Gustavsson (S) och Barbro Olsson (S) 
4.  Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Margaretha 

Lennarthsson (SD) och Anna Wihlstrand (SD) 
5.  Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Maj Johansson (SD) 
6.  Beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige samt avsägelse från 

uppdraget - Eva Alvhill (V) 
7.  Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 
8.  Valdistrikt vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige  2022 
9.  Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgsförvaltningen 

Karlshamns kommun 
10.  Ersätta avtal för arbete och välfärd i Citygallerian med avtal för biblioteket 
11.  Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar - Björn T 

Nurhadi (SD) 
12.  Motion om lugna måltider - Björn T Nurhadi (SD) och Mona Wettergren 

(SD) 
13.  Motion om att införa språktest vid anställning av förskolepersonal -Björn T 

Nurhadi (SD) m fl 
14.  Entledigande från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt - Britt 

Karlsson (SD) 
15.  Entledigande från uppdraget som huvudman i Sparbanken i Karlshamn - 

Britt Karlsson (SD) 
16.  Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Timo 

Viippola (SD) 
17.  Entledigande från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden - Ted 

Olander (MP) 
18.  Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Ted 

Olander (MP) 
19.  Entledigande från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden - Iman 

Omairat (L) 
20.  Entledigande från uppdraget som huvudman i Sparbanken i Karlshamn - 

Iman Omairat (L) 
21.  Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Västra Blekinge - Iman Omairat (L) 
22.  Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen - 

Emmanuel Norén (L) 
23.  Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - 

Emmanuel Norén (L) 
24.  Entledigande från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden - 

Emmanuel Norén (L) 
25.  Entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Västblekinge 

Miljö AB - Emmanuel Norén (L) 
26.  Handlingar för kännedom oktober 
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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-06-24 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Ulf 
Gustavsson (S) och Barbro Olsson (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 15 februari 2021 till och med den 
14 oktober 2022 Ulf Gustavsson (S) till ny ledamot efter Sofie Svensson (S) och till ny 
ersättare efter Ulf Gustavsson (S) utses Barbro Olsson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2021-05-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-06-24 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Margaretha 
Lennarthsson (SD) och Anna Wihlstrand (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 22 mars 2021 till och med den  
14 oktober 2022 Margaretha Lennarthsson (SD) till ny ledamot efter Ulf Lind (SD) och till 
ny ersättare efter Margaretha Lennarthsson (SD) utses Anna Wihlstrand (SD). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2021-05-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-06-24 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Maj Johansson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 15 februari 2021 till och med den 
14 oktober 2022 Maj Johansson (SD) till ny ersättare efter Lars Olsson (SD). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2021-05-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-06-24 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige samt avsägelse från 
uppdraget - Eva Alvhill (V) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna 
 
att bevilja Eva Alvhills (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
och att sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med 22 mars 2021 till och med 14 oktober 
2022 Eva Alvhill (V) till ny ersättare efter Tony Viberg (V). 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Eva Alvhill (V) 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Karlshamnskoalitionens mål och budget för 2022 med flerårsplan för 2023-
2024 innefattande inriktningsmål samt drift-, investerings-, finansierings- och 
resultatbudget, balans- och kassaflödesbudget för Karlshamns kommunala verksamhet, 
med justeringen av revisorernas budget till den som kommunfullmäktiges presidium 
föreslår kommunfullmäktige. 
 
Fastställd resultatnivå är för år 
 
År Belopp (tkr) 
2022 22 000 
2023 22 000 
2024 23 000 
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år  
 
År Belopp (tkr) 
2022 153 004 
2023 130 041 
2024 152 000 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för samtliga investeringsprojekt i kommunala 
verksamheten,  
 
att skattesatsen är oförändrad, 22,33 kr, 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod för 
den kommunala verksamheten, 
 
att fastställa målnivån för soliditeten till i genomsnitt 60 % på en femårsperiod för den 
kommunala verksamheten, 
 
att fastställa målnivån för soliditeten till i genomsnitt 25 % på en femårsperiod för 
kommunkoncernen, 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2022 till 
150 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enlighet med finanspolicyn uppta kortfrisdtiga lån upp till 50 
mnkr, 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta 
dokument, Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024, samt 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningspåslag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsunderlag 
 
Karlshamnskoalitionens budgetförslag 2022 
Karlshamnsoppositionens budgetförslag 2022 
Budget Revision 2022 och plan 2023-2024 
Protokollsutdrag KFPRES § 31/2021 
Revisorernas budget 2022 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till Karlshamnskoalitionens budgetförslag med 
justeringen av revisorernas budget till den som kommunfullmäktiges presidium föreslår 
kommunfullmäktige. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till Karlshamnsoppositionens budgetförslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Karlshamnskoalitionens budgetförslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Iréne Ahlstrand 
Mårlind (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
budgetförslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-09-09 Dnr: 2021/2503 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2021-09-21 178 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa mål och budget för 2022 med flerårsplan för 2023-2024 innefattande 
inriktningsmål samt drift-, investerings-, finansierings- och resultatbudget, balans- och 
kassaflödesbudget för Karlshamns kommunala verksamhet,  
 
Fastställd resultatnivå är för år 
 
År Belopp (tkr) 
2022 22 000 
2023 22 000 
2024 23 000 

 
Fastställda nettoinvesteringar är för år  
 
År Belopp (tkr) 
2022 153 004 
2023 130 041 
2024 152 000 

 
att kommunstyrelsen ansvarar för samtliga investeringsprojekt i kommunala 
verksamheten,  
 
att skattesatsen är oförändrad, 22,33 kr, 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod för 
den kommunala verksamheten, 
 
att fastställa målnivån för soliditeten till i genomsnitt 60 % på en femårsperiod för den 
kommunala verksamheten, 
 
att fastställa målnivån för soliditeten till i genomsnitt 25 % på en femårsperiod för 
kommunkoncernen, 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2022 till 
150 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enlighet med finanspolicyn uppta kortfrisdtiga lån upp till 50 
mnkr, 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta 
dokument, Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024, samt 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-09-09 Dnr: 2021/2503 

 

 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningspåslag. 
 
Sammanfattning 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Karlshamnskoalitionens budgetförslag 2022 
Karlshamnsoppositionens budgetförslag 2022 
Budget Revision 2022 och plan 2023-2024 
Protokollsutdrag KFPRES § 31/2021 
Revisorernas budget 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
Per-Ola Mattsson (S) Mats Dahlbom (C) Charlott Lorentzen (MP) 
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Framtidsvision Karlshamn 50 000 
Karlshamn ska växa på ett hållbart sätt. Samtliga kommunala beslut ska främja denna 
utveckling. beslut och genomförande i kommunorganisationen ska vara  ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbart och bidrar det till att skapa förutsättningar för vår vision; 
Karlshamn 50 000. Visionen är en riktningsvisare vart vi är på väg. Den pekar ut vår strävan 
att bli en starkare kommun och att kunna fördela våra kostnader på fler medborgare men även 
att det lokala näringslivet kan utvecklas och växa i takt med att befolkningen ökar. 

Vi fortsätter arbetet för att skapa bostäder, etableringsmöjligheter, arbete och välstånd, men 
även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Fortsatt fokus läggs på arbetet med 
ständiga förbättringar, automatiseringar och effektiviseringar samt att få ner sjuktalen i 
kommunen. 

Utpekade områden att kraftsamla kring är därför bostäder, attraktionskraft och 
kompetensförsörjning.  

Innehållet i detta dokument ska förverkligas i nämnder, förvaltningar och bolag. Nämnderna 
har, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner med 
prioriterade utvecklingsområden. Nämnderna ska kontinuerligt arbeta med 
kostnadsminskningar och effektiviseringar.  

Detsamma gäller för de kommunala bolagen som, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och ägardirektiv, ska ta fram mål och indikatorer som följs upp och analyseras. De uppnådda 
resultaten ska sedan redovisas till kommunfullmäktige. 

För att klara finansieringen de kommande åren måste samtliga verksamheter fortsätta arbeta 
med effektiviseringar och att minska sjukfrånvaron. Servicenivån inom vissa verksamheter 
kommer att förändras och anpassas efter rådande ekonomiska förutsättningar. 

 

 

Per-Ola Mattsson   Mats Dahlbom  Charlott Lorentzen 
Socialdemokraterna   Centerpartiet   Miljöpartiet 
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BUDGET 2022
KARLSHAMNS KOMMUN

Inriktningsmål 1: 
Karlshamn tar ansvar för  
morgondagens samhälle 
Miljö och klimat 
Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Kommunen har gjort betydande insatser för 
fossilfri fjärrvärme, rötning av hushållssopor till biogas, satsningar på grön el och utbyggnad 
av kollektivtrafiken och cykelvägar. En fortsatt tydlig prioritering av miljö- och klimatfrågorna är 
nödvändig. Satsningar på alternativa energikällor, energibesparingar och ny teknik bidrar till 
minskade utsläpp och bättre hälsa.  

Andelen bostäder och verksamhetslokaler som byggs med trämaterial och förnyelsebara 
material ska ökas. Vi vill också förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande på landsbygd, 
samtidigt som vi ska undvika att bygga på den mest produktiva jordbruksmarken.  

De nationella och de regionala miljömålen för länet utgör grunden för kommunens arbete, vilket 
sammanfattas i generationsmålet: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Den senaste rapporten från FN:s 
klimatpanel, IPCC, klargör det faktum att vi måste göra mer för att kunna nå generationsmålet. 

Inom kommunens verksamhet vill vi minska resor med bil och flyg, effektivisera fordonsflottan 
från fossilt till fossilfritt, återbruka inom alla verksamheter och minska konsumtion, optimera 
miljö- och klimatkrav i upphandling. Vi vill också bevara och gynna den biologiska mångfalden, 
binda mer kol i skog, mark och hav, samt minimera negativ påverkan på miljö, klimat och 
biologisk mångfald från inköpt mat. 

Konkret behöver vi inom kommunen till exempel ställa om till cykel, som omsorgen har gjort i 
vissa delar, minska fordonsflottan och utnyttja den mer effektivt, minska antal resor till förmån 
för digitala möten, visualisera medarbetares klimatavtryck, samordna all hantering av möbler 
och arbetsredskap för att minska inköp och öka återanvändning. Man behöver också beakta 
biologisk mångfald vid allt från nybyggnation till gräsklippning, samt återställa våtmarker. Det 
är viktigt att skapa medvetenhet, både personlig och kollektiv, inom kommunens 
verksamheter. 

De långsiktiga miljö- och klimatmålen för Karlshamns kommun ska sammanställas och 
utvecklas i en omställningsplan, vilket tillsammans med klimatbudget utgör grunden för 
kommunens arbete med att minska klimatavtryck. Målet med klimatbudgeten är att skapa 
förutsättningar för att minska Karlshamns klimatpåverkan till en långsiktigt hållbar nivå. För att 
ta fram och jobba mot klimat- och miljömål är det viktigt med både strategiskt och operativt 
arbete inom kommunens verksamheter. 

Vi fortsätter att satsa på och utveckla cyklismen. Framtagande av riktlinjer för fortsatt 
utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar med effektiv LED-belysning. Vi kommer även att 
verka för att fler ska välja kollektivtrafik före bilen. 

Vi kommer att påbörja ett arbete för att möjliggöra etablering av fossilfria bil- och cykelpooler. 
Poolen ska vara öppen för alla att använda, både privatpersoner och företag. Detta för att 
minska behovet av att själv äga en bil samtidigt som delar av den kommunala verksamhetens 
behov säkerställs med fossilfria drivmedel. 

Vi kommer att påbörja ett arbete för att möjliggöra förmånscyklar till anställda i kommunen. 
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BUDGET 2022
KARLSHAMNS KOMMUN

Folkhälsa 
Folkhälsoarbetets mål är att skapa en god hälsa på lika villkor och ett aktivt jämlikhetsarbete 
ska genomsyra hela kommunen. Tillgängligheten i samhället ska omfatta alla. Därför fortsätter 
vi vårt arbete tillsammans med föreningar, organisationer och företag för att göra kommunen 
mer tillgänglig. 

Möjlighet till spontanidrott, motion och kulturupplevelser i människors närområde är viktigt ur 
ett folkhälsoperspektiv. I samarbete med föreningslivet, privata aktörer, övriga kommuner och 
regionen utvecklas vårt rika utbud av aktiviteter och upplevelser.  

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Barn som 
befinner sig i riskzonen ska tidigt upptäckas och rätt stöd ska sättas in, där vi ser till barn och 
ungas bästa ur ett helhetsperspektiv. Att arbeta förebyggande, uppsökande och stödjande för 
barn och unga är nämndernas gemensamma ansvar. 

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är möjligheten till egen försörjning, 
delaktighet och inflytande. Vi ska ta tillvara på varandras olikheter och få alla att känna sig väl 
bemötta och välkomna. Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet, samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter samt samma makt att forma sina liv. 

Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra och känna 
tillfredsställelse i livet. Det kommunala pensionärsrådet, ungdomsrådet, miljörådet och rådet 
för funktionsnedsatta är viktiga delar i detta arbete. Satsningen på digitaliseringen ska 
underlätta inflytandet och kontakten med kommunen.  

 

Inriktningsmål 2: 
Karlshamn erbjuder kunskap 
och bildning genom hela livet 
Utbildning 
Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet, 
från förskola till högre utbildning och folkbildning. Det innebär goda möjligheter till 
kompetensutveckling och att byta yrkesbana genom hela livet. Utbildning ska komma alla 
människor till del och vara öppen för alla och är en viktig del för folkhälsan och 
samhällsutvecklingen i hela kommunen. 

Skolan ska utvecklas i takt med samhället och ge en insikt om arbetslivets förutsättningar och 
behov. Närheten till arbetslivet ska ökas och samarbetet med olika organisationer såsom Ung 
Företagsamhet ska utvecklas. Skolans miljöundervisning ska ha som målsättning att ge 
eleverna verktyg att fatta medvetna, hållbara beslut. I det arbetet är Ire natur- och kulturskola 
en viktig resurs. 

För att varje skola ska kunna utveckla verksamheten, utifrån nämndens och statens 
styrdokument, krävs det ett starkt pedagogiskt ledarskap. 

Förskola 
Förskolan ska vara lärorik, trygg och rolig, för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet 
att lära sig genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med 
vuxna. Vi vill använda förskolemodellen “Ur och skur” på fler förskolor. 
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Genom olika pedagogiska inriktningar ges goda förutsättningar för alla barn. Att skapa trygghet 
för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan. Vi vill ha en tydlighet i förskolan 
när den pedagogiska verksamheten bedrivs. Detta för att ge pedagoger rimliga arbetstider där 
det finns utrymme för både planering och utvecklingssamtal. 

En modern förskola är öppen och tillgänglig oberoende om det är dag eller natt, vardag eller 
helg. Varje barn i förskolan har rätt till en likvärdig start i livet, oavsett familjeförhållande, 
ekonomisk förutsättning, funktionsvariationer eller etnisk bakgrund. När allt fler verksamheter 
i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar också behoven av barnomsorg. En modern 
barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta. Ur ett 
barnperspektiv är det viktigt att det finns barnomsorg med bra kvalité i närheten av barnens 
boende- och uppväxtmiljö. 

Grundskolan, gymnasiet och särskolan 
Karlshamn ska ha en skola där varje elev ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. 
Kommunen har en skyldighet att se till att varje elev får verkliga möjligheter till fullständiga 
betyg. På samma sätt har eleverna och deras vårdnadshavare en skyldighet att ta vara på de 
möjligheter som ges. Samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet ska utvecklas för att ge 
en tydlig röd tråd i det livslånga lärandet. 

Kommunens gymnasiala utbildning har eleven i centrum och program med tydliga inriktningar 
som syftar till vidare studier eller till ett yrke kopplat till arbetsmarknadens behov. Samarbete 
med närliggande kommuner är nödvändigt för att kunna erbjuda ett brett utbud av 
utbildningsprogram. 

Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig och för att förse 
arbetsmarknaden med välutbildad arbetskraft. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och 
konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. 

Som en del av våra insatser för att bekämpa arbetslösheten vill vi investera i 
kompetensutveckling, validering, yrkesutbildning och övrig vuxenutbildning. Vi vill också satsa 
på eftergymnasiala yrkesutbildningar i form av Yrkeshögskola, teknikcollege samt vård- och 
omsorgscollege. Vuxenutbildningens koppling till arbetsmarknadens behov ska öka och ett 
större samarbete med näringsliv och offentlig sektor ska utvecklas. 

Behovet av gymnasie- och vuxenutbildning ökar. Därmed ökar också behovet av 
utbildningslokaler. Detta behov ska lösas inom kommunkoncernens fastighetsbestånd. 

 
Inriktningsmål 3: 
Karlshamn ger utrymme för hållbar  
utveckling och entreprenörskap  
Karlshamn ska vara en attraktiv plats för både invånare, företag och besökare. Karlshamn ska 
vara en kommun som är bra att leva i och dit man vill flytta. Stimulerande arbete, goda 
möjligheter att studera eller på annat sätt förverkliga sina drömmar är betydelsefullt för varje 
människa och för ett jämlikt och hållbart samhälle. Arbete är grunden för samhällets välfärd, 
välstånd och människors personliga utveckling. Därför satsar vi på att få fler verksamheter att 
etablera sig i kommunen. 
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Entreprenörskap och företagande hänger nära samman. Entreprenörskap handlar om att 
utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande, vilket vi ger elever 
möjlighet att lära sig genom Ung Företagsamhet. Värdet skapas i företag, i offentlig 
verksamhet och i föreningslivet. För att Karlshamn ska kunna växa ger vi näringslivet 
möjligheter att verka och expandera, såväl på stora exportföretag som på små och medelstora 
företag eller kooperativ verksamhet.  

Näringspolitiken ska grundas på långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete. Det 
ger bra förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Handläggning 
av företagsärenden måste ske snabbt och smidigt.  

Särskilt fokus läggs på att underlätta för befintliga företag att utveckla sin verksamhet. Det kan 
gälla allt från korta beslutsvägar, förändra i den fysiska miljön och enkla regelverk som gynnar 
företagares möjlighet att utvecklas. Även fortsättningsvis ska kommunens nämnder och 
styrelser tillse att det lokala näringslivets utvecklingsmöjligheter gynnas.  

För att kunna möta behovet av bostäder och näringslivets efterfrågan vid etableringar är 
tillgången till mark en viktig faktor. Genom vårt stora innehav av etableringsmark i attraktiva 
områden har vi möjlighet att snabbt bereda ytor för bostadsbebyggelse, företagsetableringar 
idrott och evenemang. Kommunen ska hjälpa personer och företag som söker mark för 
byggnation, även på privatägd mark. 

En expansiv högskola och en väl utvecklad gymnasieskola bidrar till att stärka det lokala och 
regionala näringslivet samt lockar nya företag till kommunen. En stark och expansiv utbyggnad 
av attraktiva lokaler i Netport Science Park-området på Östra piren, ger stora möjligheter för 
nya etableringar av kunskapsintensiva företag. 

Det positiva beskedet att Sydostlänken ska byggas stärker vår position som hamnstad och 
skapar goda kommunikationsmöjligheter för hela regionen. Genom järnvägsförbindelsen 
mellan Karlshamn och Älmhult, via Olofström, blir Karlshamn en allt viktigare nationell och 
internationell knutpunkt för hamn och transporter i Sverige och södra Östersjöområdet. 
Sydostlänken är också viktig för att möjliggöra snabbare resor med tåg från Karlshamn till 
övriga Sverige. 

För en levande kommun är det viktigt att Mörrums station, såväl som stationen i Karlshamn, 
fortsätter att vara tillgänglig för tågpendling till jobb och studier, samt resor till 
Öresundsregionen. Vi verkar även för att möjliggöra tågpendling till och från mindre orter längs 
kustbanan. 

Genom det kommunala energibolaget, Karlshamn Energi AB, har kommunen erbjudit samtliga 
hushåll i kommunen, inklusive skärgården, fiberanslutning innan 2022. Detta är en 
förutsättning för att hela kommunen ska leva och utvecklas. Karlshamn Energi kommer fortsatt 
att erbjuda fiberanslutning för samtliga hushåll i kommunen. 

I Karlshamn kommer kommunen öka samarbetet med näringsliv och offentlig sektor för att 
säkra behovet av nödvändig kompetens. De högre utbildningarna, såsom samarbete med BTH 
och andra utbildningsanordnare, är betydelsefulla för att säkerställa tillgången av välutbildad 
personal. 

Utvecklingsmöjligheterna för landsbygden, de mindre tätorterna och skärgården i Karlshamn 
är stora. Med fortsatt engagemang och samarbete mellan landsbygdsrådet, kommun och 
medborgare skapas möjligheter för tillväxt och entreprenörskap.  
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Attraktiva livsmiljöer 
Genom aktiv planering för bostadsbyggande ska kommunen erbjuda goda, varierande och 
trygga boendemiljöer i hela kommunen. Marknadsföringen av byggklara tomter, framtagandet 
av nya bostadsområden samt försäljning av byggbar mark ska öka. 

Kust, skärgård, skog och parker har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. 
Möjligheten att bo och leva i kommunens alla delar har ökat genom bland annat förändrade 
avtal med Blekingetrafiken och genom utbyggnad av fiber för utökad tillgång till Internet. En 
annan viktig del i tillgängligheten till kust och skärgård är det arbete som vi gör i föreningen 
Blekinge Arkipelag där nya möjligheter för bland annat friluftslivet skapas. Karlshamn ska 
upplevas som en lockande kuststad med väl gestaltad och utvecklad strandpromenad, från 
Lokstallarna till Kollevik. 

Vi ska fortsätta att utveckla vår attraktiva stadskärna för handel, restauranger och social 
gemenskap. Detta är viktigt för hela kommunens utveckling och Karlshamns regionala 
position. Genom aktiv samverkan med intressenter skapas goda förutsättningar för att 
medborgare och besökare väljer Karlshamns kommun för inköp, restaurangbesök och 
upplevelser. 

För att kunna bo och leva i hela kommunen krävs bra förbindelser. Vi fortsätter arbetet för att 
öka nyttjandet av kollektivtrafiken samt att verka för bättre möjligheter till gång- och cykel- 
pendling för våra kommuninvånare. 

Inriktningsmål 4: 
Karlshamn är en plats för trygghet och 
livskvalitet 
Kultur, idrott och föreningsliv 
Föreningslivet är en del i ett demokratiskt och väl fungerande samhälle och har stor betydelse 
för kommunens utveckling. Föreningslivet bidrar till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker 
människors deltagande i samhället. Genom ett fördjupat samarbete med föreningarna i 
kommunen ska nya möjligheter utvecklas för att ge invånarna möjlighet till en meningsfull fritid. 

Det är självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela kommunen med bra 
aktivitetsstöd, ändamålsenliga anläggningar samt med personal som kan ge råd och stöd. 
Idrotten och kulturen ska vara öppen för alla oberoende av sociala, kulturella eller ekonomiska 
förutsättningar. 

Ett rikt kulturliv är en viktig del av vår välfärd och har stor betydelse för vår kommuns 
attraktivitet. Karlshamn är en kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater och 
musikupplevelser. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är också att skapa 
förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle.  

I Karlshamn finns goda förutsättningar för en vidareutveckling av ett redan bra kulturliv genom 
våra kulturinstitutioner och genom stöd till och samverkan med föreningar. Alla ska kunna ta 
del av och vara delaktiga i samhällets kulturutbud. Vi vill särskilt stärka barns och ungas 
tillgång till kultur, idrott och annan föreningsverksamhet och ge föreningarna bra 
förutsättningar att verka. Vi kommer att undersöka om Musikskolan kan omlokaliseras till Östra 
Piren, för mer ändamålsenliga lokaler och bättre tillgänglighet. 

Biblioteken utgör en viktig del i ett attraktivt samhälle och viktiga mötesplatser. Vi fördjupar 
samarbetet med Blekinges övriga kommunala bibliotek och utökar användningen av 
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meröppet-tekniken på alla våra lokalbibliotek i kommunen, med anpassade lokaler. Vi vill 
också utnyttja digital teknik för att erbjuda service från bibliotekarie på lokalbiblioteken, även 
under “meröppettider”. 

Vi vill skapa möjligheter att erbjuda företag i kommunen att vara mer delaktiga i kommunens 
fritids- och kulturlokaler genom “sponsoravtal”. 

Omsorg 
Karlshamn skall erbjuda vård och omsorgsverksamhet med hög kvalitet. Genom nya 
arbetsformer och ökad samverkan höjer vi kvalitén. Äldre och personer med olika 
funktionsvariationer ska ges möjlighet till en rik och stimulerande tillvaro och själva bestämma 
över sina liv. Mötesplatser utgör en viktig del i många äldres vardag och sociala gemenskap. 

Fortsatt utveckling av attraktivt boende för äldre och personer med funktionsvariationer. 
Genom ökat samarbete med Region Blekinge utvecklas vårdmetoder och tillgängligheten för 
de som nyttjar vård och omsorg ska därmed öka. 

Vi fortsätter arbetet med att tillgodose behovet av trygghetsboende och lägger ytterligare fokus 
på välfärdsteknik för ökad trygghet och livskvalité. För äldre som bor hemma är det viktigt med 
en rik och stimulerande tillvaro och fritid. Vi kommer att utveckla digitaliseringen inom 
omsorgen.  

Digital teknik ska användas för att främja psykisk hälsa och välbefinnande och för att öka äldre 
personers självständighet och delaktighet. Forskning visar att användning av dator och 
Internet kan minska ensamheten bland äldre personer. Digitaliseringen ger även stora 
möjligheter att utveckla verksamheten och stödja personalens arbete.    
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Inriktningsmål 5: 
Karlshamns kommun är en effektiv  
och innovativ organisation 
Karlshamns kommun ska vara en attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare. Detta för att 
framgångsrikt kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Kommunen ska erbjuda goda 
arbetsplatser, där den engagerade medarbetaren ska kunna utveckla sig själv och känna att 
det finns möjligheter till inflytande. Vi ska ta tillvara medarbetarnas idéer och förslag som en 
del i kommunens arbete med ständiga förbättringar. 

För att kunna ge en bra service till kommuninvånarna och skapa utvecklingsmöjligheter för de 
som arbetar i kommunen ska vi möjliggöra vidareutbildning. Arbetsplatser och 
arbetsorganisation ska utformas så att de främjar god hälsa. Ett starkt och tydligt ledarskap är 
nödvändigt för att utveckla en effektiv kommunorganisation. 

Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm, med möjlighet till deltid anpassat efter individens 
arbetsförmåga och livssituation.  

Kopplingen till arbetsinsats, utbildning och ansvar ska vara tydlig i lönepolitiken. 
Lönesättningen ska vara tydlig, rättvis och jämställd. Vi ska arbeta för jämnare bemanning och 
avvecklandet av delade turer samt bra schemaläggning av arbetstider i omsorgen. Vi ska 
också arbeta för att personer med funktionsvariationer bereds möjlighet till arbete. 

De kommunala bolagen utgör en viktig del av den kommunala verksamheten och bidrar positivt 
till genomförandet av de uppsatta målen att utveckla Karlshamn. Bolagen ska därför aktivt 
delta i att fullfölja de, av kommunfullmäktige, satta målen. 

Kommunens bolag, nämnder och styrelser samt kommunalförbunden är verktyg för att 
genomföra kommunfullmäktiges beslut. Genom att kommunen ställer tydliga krav på ekologisk 
och social hållbarhet vid investering och upphandling, påverkas miljöutvecklingen och villkoren 
för de som producerar de varor och tjänster som kommunen använder. 

Alla investeringar skall föregås av en djupgående risk-, konsekvens- och lönsamhetsanalys, 
samt att kommunkoncernens samlade investeringsutrymme skall beaktas. 

God ekonomisk hushållning 
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning.  

Kommunfullmäktige definierar  ”god ekonomisk hushållning” eller snarare ”god hushållning” 
enligt följande:  

God ekonomisk hushållning definieras av tydliga hållbara mål, som leder till tidiga insatser och 
ansvarsfulla utvärderade prioriteringar, med en låg resursåtgång och hög kvalitet.  

Finansiella mål 
Finansiella mål för den kommunala verksamheten är en överskottsgrad på i genomsnitt 1 % 
under en femårsperiod och en soliditet på i genomsnitt 60 % under en femårsperiod.  
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Finansiellt mål för kommunkoncernen är en soliditet på i genomsnitt 25 % under en 
femårsperiod. 
 

Budgetförutsättningar 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas enligt Sveriges Kommuner och Regioners 
prognos i cirkulär 21:31 2021-08-26. 
 
Skatter och bidrag ökar 2022 med cirka 55 mnkr jämfört med 2021. För 2023 och 2024 ökar 
skatter och bidrag med 42 mnkr respektive 48 mnkr. 
 
Löner och prisutveckling 
Under 2021 beräknas lönerna att öka med 2,2 % och under 2022 med 2,2 %. För åren 2023-
2024 beräknas lönerna fortsätta öka med 1,9 % respektive 3,1 %. Arbetsgivaravgifterna för 
2022 har antagits till 39,75 %. Kompensation till kommunstyrelsen och nämnderna sker för 
generella löneökningar på budgeterade tjänster och kan ske för ökade kapitalkostnader.  
Nämnderna kompenseras med prisindex för kommunal verksamhet på 1,7 % 2022. 
 
Pensioner 
Pensionskostnader, inklusive löneskatt, har budgeterats enligt KPA:s senaste beräkning som 
gjordes 2020-12-05. Kommunens totala pensionskostnader inklusive löneskatt för 2021 är 
125 mnkr. Pensionskostnaden kommer att öka med cirka 6 mnkr för perioden till och med år 
2024. 
 
Befolkningsutveckling 
Befolkningsprognosen baseras på utfallet 2020-12-31 med prognos till 2030. Prognosen för 
2021 visar en ökning med 36 personer under året. De följande åren beräknas en ökning av 
befolkningen med i snitt ca 55 personer per år. Under prognosperioden fram till 2030 
beräknas Karlshamns befolkning öka med 528 personer. 
 
Förändringar i den löpande driftsbudgeten 
För att möta de ökade behoven i samhället görs satsningar i kommunen till ett värde av 29 
mnkr. Nämnden för Arbete och Välfärd tillförs 13 mnkr till LSS och 7 mnkr till Arbetsmarknad. 
Utbildningsnämnden tillförs 6 mnkr till särskolan och 3 mnkr från extra skolmiljard.   
 
Den löpande driftsbudgeten är nämndens styrmedel och fastställer nämndens ekonomiska 
förutsättningar.  
 
Tekniska justeringar 
Tekniska justeringar av budgetramarna 2022-2024, som inte påverkar nämndernas 
verksamhetsutrymmen, kommer att beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Nyupplåning 
Den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2022 är 150 mnkr, 
exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och kommunstyrelsens 
rätt att i enlighet med finanspolicyn uppta kortfristiga lån upp till 50 mnkr. 
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Ekonomisk sammanställning  
Budget 2021 motsvarar beslut i KS 2021-06-08.  

 
Resultatbudget 

(tkr)
Budget

2021
Budget

2022
Plan 
2023

Plan 
2024

Verksamhetens intäkter 560 137 560 737 560 737 560 737
Verksamhetens kostnader -2 522 535 -2 623 619 -2 662 076 -2 704 989
Avskrivningar -100 464 -101 363 -105 181 -108 316

Verksamhetens nettokostnad -2 062 862 -2 164 245 -2 206 520 -2 252 568

Skatteintäkter, generella statsbidrag mm 2 074 782 2 173 028 2 214 834 2 261 636
Finansiella intäkter 15 080 16 875 17 796 18 303
Finansiella kostnader -6 000 -3 659 -4 110 -4 370

Årets resultat 21 000 22 000 22 000 23 000  

 
Driftbudget 

Nettokostnader (tkr)
Budget 

2021
Prognos 

 2021
Budget

2022
Plan 
2023

Plan 
2024

Kommunfullmäktige -2 926 -2 926 -2 935 -2 935 -2 935
Överförmyndarnämnd -2 435 -2 435 -2 437 -2 437 -2 437
Valnämnd 0 0 -847 -847 -847
Kommunrevision -1 396 -1 396 -1 412 -1 412 -1 412
Kommunstyrelse -370 862 -378 930 -377 441 -382 390 -389 147
Utbildningsnämnd -691 559 -695 943 -705 781 -706 467 -704 790
Kulturnämnd -26 119 -26 428 -26 342 -26 315 -26 389
Teknik- och fritidsnämnd -68 166 -68 396 -64 553 -66 048 -67 262
Byggnadsnämnd -6 716 -5 216 -6 755 -6 741 -6 520
Omsorgsnämnd -429 207 -424 207 -431 509 -432 331 -432 221
Nämnden för Arbete och Välfärd -400 624 -437 887 -428 503 -428 167 -427 789
Summa nämnder -2 000 010 -2 043 764 -2 048 514 -2 056 089 -2 061 748

Summa finansförvaltning 2 021 010 2 082 750 2 070 514 2 078 088 2 084 748

Totalt 21 000 38 986 22 000 22 000 23 000   
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Investeringsbudget 

(tkr)
Budget

2021
Totalt 

2022-2026
Budget

2022
Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Investeringar över 7 mnkr KS -277 047 -611 445 -133 004 -110 041 -132 000 -103 700 -132 700
Markförvärv -26 400 -10 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Exploateringar -2 150 -25 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Infrastruktur -17 491 -134 675 -26 475 -29 800 -24 000 -22 700 -31 700
Pedagogisk verksamhet -136 265 -293 259 -84 029 -30 230 -49 000 -55 000 -75 000
Vård och omsorg -15 959 0 0 0 0 0 0
Fritid och kultur -40 437 -2 000 -2 000 0 0 0 0
Digitalisering -7 775 -25 000 -3 000 -4 000 -6 000 -6 000 -6 000
Övrig verksamhet -30 570 -121 511 -10 500 -39 011 -46 000 -13 000 -13 000

Investeringar under 7 mnkr KS -27 116 -100 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Exploateringar -2 500 -5 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Infrastruktur -5 636 -8 250 -1 650 -1 650 -1 650 -1 650 -1 650
Pedagogisk verksamhet -8 065 -40 500 -8 100 -8 100 -8 100 -8 100 -8 100
Vård och omsorg -2 206 -10 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Fritid och kultur -750 -3 750 -750 -750 -750 -750 -750
Övrig verksamhet -7 959 -32 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500

Summa -304 163 -711 445 -153 004 -130 041 -152 000 -123 700 -152 700  
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Kassaflödesbudget 
(mnkr)

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 4 21 22 22 23
Avskrivningar, nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

106 100 101 105 108

Förändring avsättningar -2  -  -  -  -
Reavinst, försäljning materiella anläggningstillgångar -3  -  -  -  -
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

105 121 123 127 131

Slutreglering skattemedel 1 -21 -17 24  -
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 9  -  -  -  -
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 68  -  -  -  -
Kassaflöde från den löpande verksamheten 183 100 106 151 131

Investering i materiella och finansiella 
anläggningstillgångar

-236 -241 -154 -133 -155

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7  -  -  -  -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -229 -241 -154 -133 -155

Nyupptagna lån 100 93 42 0 24
Amortering av långfristiga skulder  -  -  - -18  -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100 93 42 -18 24

Årets kassaflöde 54 -47 -6 0 0
Likvida medel vid årets början 77 77 36 30 30
Likvida medel vid periodens slut 131 30 30 30 30  
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BUDGET 2022
KARLSHAMNS KOMMUN

Balansbudget 
(mnkr)

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Materiella anläggningstillgångar 1 300 1 316 1 534 1 560 1 607
Finansiella anläggningstillgångar 187 185 205 208 209
Kortfristiga fordringar 149 152 149 149 149
Likvida medel 131 30 30 30 30
Summa tillgångar 1 767 1 683 1 918 1 947 1 995

Eget kapital 1 039 1 054 1 100 1 122 1 145
Avsättningar 12 9 9 9 9
Långfristiga skulder 250 343 342 324 348
Kortfristiga skulder 466 277 467 492 493
Summa eget kapital avsättningar och skulder 1 767 1 683 1 918 1 947 1 995
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Förord 
 

Karlshamn har strålande förutsättningar. Det nuvarande styret har skapat en 

situation i vår kommun som inte är hållbar.Vi erbjuder ett nytt ledarskap för 
Karlshamn, som bygger på alla människors lika värde, likvärdiga förutsättningar, 

frihet att välja, trygghet, delaktighet och en etisk kompass.  Vi vill skapa ett växande 
Karlshamn, där alla känner sig delaktiga och är stolta över sitt samhälle och sin 

kommun. 
 

Det ställs höga krav på kommunen i en värld som är i ständig förändring. Det måste 

därför finnas en ständig vilja och en drivkraft att bli bättre inom allt vi gör. 
Kommunens huvuduppgift är att garantera tillgången till välfärd, service och tjänster 

av hög kvalitet i livets olika skeden. Det ska vara tydligt att all kommunal verksamhet 
är till för medborgarna. 
 

Fler i arbete och en hållbar ekonomi bygger ett starkare Karlshamn och en tryggare 

välfärd. Genom att öka antalet sysselsatta med riktiga jobb och främja företagande 
skapas grunden för ett Karlshamn som håller ihop. 
 

I vår kommun ska företag vilja starta upp så väl som expandera. 
För att få resurser till att säkerställa en grundläggande välfärd krävs skatteintäkter 

där nivån på skattesatsen har en direkt påverkan på välfärden. På sikt bidrar en för 
hög skattesats i en kommun till en sämre välfärd och näringslivsklimat. Människor 

vill inte bosätta sig här och företag väljer att etablera sig någon annanstans. Risken 
finns då att Karlshamn inte kan upprätthålla de skyddsnät och behålla den trygghet 

som våra kommuninvånare förtjänar. Fler i arbete, främja företagande och en bra 
skattesats är såvida den såvida den bästa garanten för en trygg skola, vård och 
omsorg. 

 

Magnus Gärdebring (M) 
Bodil Ericsson (L) 

Britt Jämstorp (KD) 
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Alla vill leva i trygghet och frihet 
Människors behov ser olika ut beroende på var man befinner sig i livet men den 

fundamentala grunden är densamma.  

Alla ska ha tillgång till gemensamt finansierade verksamheter med hög kvalitet 
oavsett bakgrund eller betalningsförmåga. Det ska vara ordning och reda i välfärden 

oavsett storlek på plånboken och varje skattekrona ska användas omsorgsfullt. För 
att uppnå detta krävs det god insyn, tillsyn och tydliga krav. Vårt fokus ska vara på 
kvalitet i form av höga resultat samt upplevd kvalitet av Karlshamnsborna. 

Att kunna välja själv och påverka välfärdens innehåll möjliggör en mångfald av 

skolor, omsorgsgivare och andra verksamheter som annars inte hade funnits. Dessa 
verksamheter bidrar till utveckling av kvalitet genom nya idéer och lösningar. Många 

av dessa verksamheter är högt uppskattade av elever, omsorgstagare, anhöriga och 
de anställda. Alternativ drift är dock inget mål i sig självt. Det är ett medel för att 

uppnå en rad fördelar, inte bara valfrihetsmässiga utan även ekonomiska och 
kvalitetsmässiga. 

Genom alternativa konkurrerande driftsformer stimuleras utvecklingen mot högre 
kvalité och bättre service till Karlshamnsborna. Det frigör också i större utsträckning 

kreativitet och nytänkande som finns hos kommunens medarbetare. Vi ska låta oss 
bli utmanade inom alla kommunala verksamheter som inte är av strategisk betydelse 

eller myndighetsutövning. Karlshamns kommun ska alltid stå som garant för 
kvaliteten, vilken vi följer upp och kontrollerar, oavsett driftsform. 

Integration – en ödesfråga 
Integrationen är en av de viktigaste frågorna för framtiden. Alla invånare ska känna 

sig delaktiga i och ta ansvar för vårt gemensamma samhälle, och vi ska aktivt 
motarbeta utanförskap. All kommunal verksamhet ska bidra med och arbeta för en 

ökad integration av individer och grupper som i samhället tenderar komma utanför. 
Detta ska regelbundet utvärderas och följas upp. 
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Jobbklyftan mellan svenskfödda och utrikes födda har vidgats. Idag dröjer det åtta 

år innan hälften av alla nyanlända har ett arbete. Arbetslösheten är nästan fem 
gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige. 

  
Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat 

gå till skolan, vården eller omsorgen. Det behövs fler vägar till jobb. Därför har vi 
lanserat Karlshamnslinjen som syftar till att människor tar sig från utanförskap i 

Karlshamn till gemenskap. 
  
I Karlshamn talar man svenska. Vi vet att språket är nyckeln till det svenska 

samhället, till jobb och egen försörjning. Det ger också bättre möjlighet för varje 
person att utöva sina demokratiska rättigheter och följa eller delta i den offentliga 

debatten. 
  

Att ställa krav är att bry sig. Alla nyanlända ska gå samhällsorientering. Vi lanserar 
Sverigeintroduktionen i Karlshamn som är en serie reformer för en tydlig start på 

etableringen i Sverige med en lokal kursplan med kunskapsmål, närvarokrav och 
examination i samhällsorientering. 

  
· Lokal kursplan. En politisk beslutad kursplan över innehållet i 

samhällsorienteringen; vad ska man som helt ny i Sverige få lära sig? 

· Lokala kunskapsmål. Politiskt beslutade mål för vad den som gått 

samhällsorientering ska kunna om Sverige och det svenska samhället. 

· Lokal examination. Kunskapsmålen testas i en examination per block i kursplanen. 

Godkänd examination är ett villkor för intyg. 

· Krav på full närvaro. Nyanlända ska ha full närvaro för att få intyget från 

samhällsorienteringen. 

  

Karlshamn behöver en fungerande integration då integrationsproblemen är vår tids 
ödesfråga. Det handlar om jobb, språk och att ställa krav. 
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Ekonomi 
Att ta tag i Karlshamn och stärka grundläggande samhälls- och välfärdsfunktioner 

kommer kräva tydliga prioriteringar. En lång tid av osäkerhet och svag ekonomi har 
gett Karlshamn dåliga förutsättningar att klara de kärva tider som vi befinner oss i. 

Stabila finanser möjliggör hög sysselsättning och god tillväxt – som ska komma alla 
Karlshamnsbor till del. 
 

Karlshamn Kommun påverkas av omvärlden och budgetarbetet har därför flera 
inslag av osäkerhet. Vår ambition är att minimera antalet antaganden och budgetera 

på robusta grunder. Det behövs ett långsiktigt och tydligt ramverk för 
budgetprocessen i Karlshamn. Ett ramverk behöver reglera hur budgetprocessen, 

budgetfullmäktige och årsredovisning ska utformas. Budgetramverket ska också 
inkludera revidering av befintliga riktlinjer för internbudget och nämndernas 

ekonomiska styrning. 
 

Lokal skattereform 

Många motiverar höjd skatt med att välfärden behöver mer resurser. Det finns en 

stor betalningsvilja hos de flesta medborgare för att garantera en hög kvalité på 
välfärdstjänster. Problemet i Karlshamns fall är att de ökade intäkterna redan är 

använda till storstilade projekt. 
  

Skattehöjningen som genomfördes inför 2021 är beräknad att ge ökade intäkter på 
40 miljoner kronor, men det är innan de negativa ekonomiska effekterna av 

skattehöjningen är inräknad. Effekterna är nämligen omfattande. Främst drabbas 
företagen och attraktionskraften i Karlshamn, men även köpkraften och 

arbetsmarknaden påverkas negativt. Det blir mindre lönsamt att arbeta och den 
ensamstående föräldern eller pensionären får vända på varje krona i slutet på 

månaden. 
  
Den socialdemokratiskt ledda koalitionen har misskött välfärden och har inte rustat 

Karlshamns ekonomi. Det går att låta välfärdens kärna gå före extravaganta 
investeringar och bidrag– och samtidigt se till att det lönar sig bättre att arbeta. Vi 
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visar i stället att det går att göra riktiga prioriteringar, så att vi kan återställa 

skattesatsen. 
  

Vi kallar det för en lokal skattereform: 
  

Ett av de viktigaste medlen för att säkerställa hållbara offentliga finanser är ett 

starkt överskottsmål. Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott 

vara 1,5 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag för att rusta 

Karlshamn för framtiden. Vilket betyder att vi sparar i bättre tider för att vara rustade 
i sämre. 

  

Stärk drivkrafterna till arbete. Att så många som möjligt arbetar är avgörande för 

vårt välstånd. Skatteintäkterna blir högre och utgifterna lägre. Då finns mer pengar 
att fördela och mer pengar till vår gemensamma välfärd.  

  

För att ha råd med välfärden behöver bidragskostnaderna minska. Inför 

Karlshamnslinjen med full kraft i Karlshamn Kommun i kombination med 
Sverigeintroduktionen. Utöver det behöver en samlad översyn genomföras av alla 

bidrag till organisationer och projekt för att få ett helhetsgrepp och göra nya 
bedömningar utifrån nyttan för Karlshamnsborna. 
  

Varsamhet med skattepengar. Det behövs en genomgripande översyn av hur 

Karlshamnsborna kan få mer välfärd för varje skattekrona. Alla prognoser pekar på 
att skatteunderlaget kommer minska under kommande år vilket understryker 
behovet av att ompröva utgifter som inte tjänar Karlshamnsborna i deras vardag. En 

översyn behöver bedrivas centralt och omfatta hela kommunkoncernen. SKR 
bedömer till exempel att automatisering och digitalisering kan frigöra miljarder i 

kommunsektorn vilket för Karlshamns del innebär flera miljoner. 
  

Ambitionshöjningar finansieras med egen omställning eller omprioriteringar. 

Det utrymme som finns behöver dels täcka demografiförändringar, dels finansiera 

ett snävt urval av strategiska investeringar för att stärka Karlshamns förutsättningar 
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över lång tid. Effektivitetsmålet ska följas upp för hela koncernen och för varje 

process. 
  

Kärnuppdraget ska prioriteras. Alla nämnder och styrelser ska prioritera 

välfärdens kärna. Administrationen ska minska, externa samarbeten och 

internationell samverkan ska omprövas, kommunstyrelsen ska se över medlemskap 
i olika organisationer och avtal ska omförhandlas. Samverkan som på lång sikt 

stärker oss ska utvecklas. 
  

Inför en ”spend control”. Tidigare försök med controllerfunktion kopplat till all 

upphandling och löpande inköp har visat att det finns ett behov och att det finns 

effektiviseringsvinster att göra. 

En effektiv och ändamålsenlig kommunkoncern. Kommunen har genom dåliga 

affärer och dåligt genomförda projekt i kommunkoncernens bolag satt koncernen i 
en situation där det i framtiden kan komma att krävas ekonomiska tillskott från 

Kommunen. Vi kommer aldrig att acceptera att välfärden och skattebetalarna får 
betala priset för dåligt genomförda projekt av bolagen. Vi ser ett tydligt behov av att 

konsolidera koncernen samtidigt som investeringsvolymen måste hållas på en 
mycket låg nivå. Vi föreslår att kommunen säljer Karlshamns Hamn. Dels är det inte 

kommunal kärnverksamhet att bedriva en hamn, dels står hamnen inför mycket 
stora investeringar som inte direkt kommer avspegla sig i resultaten. Vi är helt 

övertygade om att hamnen drivs bäst av ett icke offentligt bolag. Det kommer gynna 
både Karlshamns utveckling och trygga kommunkoncernens ekonomi för en lång tid 

framöver. 
 

Miljö, klimat och hållbar utveckling 
Klimatförändringar är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem med effekter både på 

global och på lokal nivå. Sommarens extremväder med stora nederbördsmängder på 

kort tid på olika platser i Sverige likväl som ute i Europa, och extrema värmeböljor 

med bland annat svåra bränder som följd måste få oss att förstå allvaret och ta 

ansvaret för vårt samhälle. Även vi i Karlshamn måste se om vårt hus, och på allvar 

34



KARLSHAMNSOPPOSITIONENS BUDGETFÖRSLAG 2022 
 

 9 

börja förbereda oss på förändringar. I ett första steg behöver vi utveckla 

dagvattenhanteringen för att klara av 100-års regn. Vår kust är känslig för 

havsvattenstigning, vilket måste beaktas vid planering av nybyggnation. Karlshamn 

ska ta fram en beredskapsplan för hur vi ska möta och minimera skadorna i 

samhället. 
 

Globala mål behöver omsättas i handling på lokal nivå. Vi måste fråga oss vad vi i 

Karlshamn kan vi göra för att minska våra utsläpp? Vi har redan kommit en bit på väg 

med förnybar el, fjärrvärme, fjärrkyla, biogas av sopor, minska matsvinn mm. Men 

mer måste göras, Vi behöver fortsätta övergången med stimulans till koldioxidfria 

kommunikationer, utbyggd fjärrvärme i alla större nya bostadsområden och en total 

övergång till förnybar el. Vi ska i alla upphandlingar prioritera att minska transporter, 

närproducerade livsmedel ska ha företräde. En förutsättning att nå framgång är att 

prioritera och fokusera. 

För att kunna bygga vidare för ett hållbart samhälle som tar ansvar för både klimat, 

miljö och välfärd krävs tillväxt. Tillväxt skapar resurser samt förutsättningar för 

35



KARLSHAMNSOPPOSITIONENS BUDGETFÖRSLAG 2022 
 

 10 

innovationer och investeringar för ett effektivt miljöarbete. Därför är fler jobb och fler 

företag bra för miljön.  

Varje verksamhet har eget ansvar för sitt miljö- och klimatarbete. I kommunens 

verksamhet gäller det varje nämnd och kommunalt bolag. Vi har redan kommit en bit 

på väg men det behövs mer i resan mot en cirkulär ekonomi. Vårt förslag om en 

kommunal delningstjänst för inventarier och material är ett steg i den riktningen 

samtidigt som det sparar pengar.  

Politiker vet inte bäst. Den samlade innovationskraften hos oss som bor och är 

verksamma i Karlshamns kommun är mycket stor. Det är politikens uppgift att sätta 

upp mål, skapa förutsättningar för positiv förändring och uppmuntra till goda idéer 

och gärningar. Vi vill mobilisera den innovationskraft som finns i Karlshamns 

kommun. 

Alla kommuninvånare och verksamma personer i Karlshamns kommun inbjuds att 

komma med förslag till åtgärder som varaktigt minskar klimatbelastningen i 

Karlshamns kommuns verksamhet. Effekterna ska stödja klimatmålen och effekterna 

ska utvärderas.  

Vid all planering och genomförande av verksamhet är det viktigt att vi tar hänsyn till 

miljöpåverkan. Detta skall gälla både internt och externt för att minska 

miljöeffekterna. Det behövs en ny uppdaterad miljöstrategi som genomsyrar allt 

underhåll, drift och nyproduktion. Vår uppdaterade miljöstrategi ska sträva mot att 

Karlshamn år 2040 skall vara i huvudsak klimatneutralt. Detta ska följas upp i ett 

årligt miljöbokslut. 

Näringslivsklimat 
Karlshamn ska återigen bli en attraktiv kommun att etablera och driva företag i. 

Karlshamn som en gång var en ledande företagarkommun i Blekinge med flera stora 

aktörer kan återta rollen som Blekinges motor. Företag genererar tillväxt, som i sin 

tur skapar förutsättningar att bygga en attraktiv stad där människor vill bo. Företagen 

etablerar sig där det finns kompetens att tillgå och där kommunerna arbetar 

serviceinriktat och har hög servicegrad. Kommunen ska agera snabbt på företagares 
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förfrågningar. Vi tar alltid strid för den enskilde och företag mot utvecklingsfientliga 

myndigheter och organisationer. 

”All business is local”, och ofta ar̈ det just den lokala politikern eller tjan̈stemannen 

som blir for̈etagarens primar̈a myndighetskontakt. Ansvaret, och moj̈ligheten, att 

skapa goda for̈utsaẗtningar for̈ for̈etagande vilar dar̈med i stor utstrac̈kning pa ̊var̊ 

kommun. 

For̈etagare som trivs, kommer att frodas och vaẍa dar̈ de ar̈. Ett gott for̈etagsklimat 

genererar val̈stan̊d som kommer oss alla till del. 

Kompetensfor̈sor̈jningen, och dar̈med ocksa ̊yrkesutbildningar inom gymnasieskolan 

och gymnasial vuxenutbildning, behov̈er tittas pa ̊utifran̊ arbetsmarknadsregion 

snarare an̈ kommungran̈s.Vi ska också utnyttja vår högskola, BTH likväl som Netport 

i högre grad än vi gör idag. Det är viktigt för Karlshamns utveckling att högskolan 

stannar kvar och utvecklas i vår kommun.  

 Vårt läge med solsäkert och milt klimat bör utnyttjas bättre för gröna näringar, vilka vi 

ska uppmuntra. Vi ska stödja små och medelstora företag inom för Karlshamns 

kommun prioriterade näringslivssektorer genom samverkan med regionen och andra 

offentliga projektfinansiärer för att finansiera kompetensutveckling inom sektorn.  

   

Arbete, inte bidrag ska få Karlshamn att växa 

Att fler jobb skapas är avgörande för att Karlshamn ska fungera och kunna växa. 

Kommunens attraktivitet måste grundas i att det finns jobb samt förutsättningar för att 

starta verksamheter.  Det måste det löna sig att skapa jobb och driva företag, att 

vidareutbilda sig och att ta ansvar på jobbet. Karlshamn måste rustas för att vara 

konkurrenskraftigt för att locka hit företag och företagare. 

  

Nya tjänsteföretag ska kunna verka tillsammans med basindustrin. Internationell 

handel och teknikutveckling skapar fantastiska möjligheter i Karlshamn, men då 

måste ett fungerande näringslivsklimat komma alla till del. Det finns idag en 

oförståelse för vad företagande innebär, det är ytterst allvarligt då det resulterar i 

omständliga processer och regelkrångel. Eftersom det är genom kommunens 
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myndighetsutövning som den vanligaste kontakten med företag sker så spelar den 

lokala politiska insikten och inställningen stor roll. Myndighetsutövningen ska vara 

lösningsfokuserad, transparent och rättssäker. Ett gott bemötande, återkoppling, 

snabb och effektiv handläggning är centrala delar i vår tillväxtstrategi. 

  

Microupphandling - Delat är dubbelt så bra 

Den 1 januari 2017 kom en ny bestämmelse in i Lagen om upphandling (LOU) som 

ställer krav på att myndigheter måste motivera varför de inte överväger att dela upp 

ett kontrakt på flera parter. Detta innebär teoretiskt att micro- och småföretag ska på 

allvar kunna vara med i diskussionerna om att bli en av flera leverantörer till 

myndigheter. I praktiken har dock inte mycket skett sedan bestämmelsen kom. Enligt 

konsumentverkets granskning så är det få myndigheter som ens känner till 

bestämmelsen. Idag utesluts till stor del små företag samtidigt som marknaden 

koncentreras till ett fåtal större företag. Detta bidrar till att motverka den fria 

konkurrensen och är ur ett miljöperspektiv rent skadligt. Vi ser potentialen i de mindre 

företagen och anser att kommunen ska tillämpa delad upphandling som standard. 

  

Innovationsupphandling 

Innovationsupphandling är ett viktigt redskap för att gynna utveckling och 

nytänkande. Det är inte allt för sällan samhället står inför en utmaning utan någon 

form av konkret lösning. En innovationsupphandling kan då bidra till att skattemedel 

används på ett effektivt sätt genom att lösningar främjas vid upphandlingar. På så 

sätt kan utmaningar mötas och tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag 

främjas. Innovationsupphandling följer samma process som all annan offentlig 

upphandling men har som utgångspunkt att möta samhällets förväntningar genom att 

främja utveckling, genom att efterfråga eller tillåta nya former av lösningar.  

  

För företagen ska en upphandlingslots införas och kommunen ska hålla löpande 

upphandlingsutbildningar riktade till lokala företag. 
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Arbetsmarknad 
Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget 

liv. Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst, men för många 
lönar det sig alltför lite att gå från bidrag till arbete. Det vill vi ändra på. 

  

Flit ska belönas, inte bestraffas. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. 

Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat 
gå till vård, omsorg eller skola. 

  

Det krävs omfattande och nödvändiga strukturreformer som på allvar stärker 
sysselsättningen i Karlshamn. Med lokala reformer kan Karlshamn göra sig bättre 

rustad för framtiden. Prognoserna pekar uppåt för försörjningsstödet. Det är en del 
av det finansieringsgap som kommunsektorn står inför. För att ta fler till jobb och 

klara ekonomin i Karlshamn behöver bidragsberoendet brytas. 
Arbetsmarknadspolitiken i Karlshamn bör grunda sig på tre principer som vi väljer 

att kalla för Karlshamnslinjen: 
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•       Arbetslinje för alla 

•       Arbetsmarknad för alla 

•       Arbetskraft för alla 

 

Arbetslinje för alla 

För att Karlshamn ska stå sig starkt i framtiden behöver vi skapa strukturer där 

strävsamhet och ansvarstagande premieras. Vi har sett hur goda normer tynat bort i 
takt med att det svenska bidragssystemet expanderat och bidrag normaliserats. 

Karlshamn kommun måste ställa tuffare krav på bidragstagare, att ställa krav är att 
bry sig. 

  

Arbetsmarknad för alla 

Om Karlshamn kommun ställer högre krav på bidragstagare, måste 

arbetsmarknaden vara tillgänglig för alla. En nyckel i arbetet för att stötta 
bidragstagare till egen försörjning är att arbeta nära det lokala näringslivet. Ska 

risktagandet sänkas för en arbetsgivare är det viktigt att det offentliga ger trygghet. 

  

Arbetskraft för alla 

Egen försörjning i fokus och ansträngning ska löna sig. Karlshamn kommun måste 
ställa om sitt arbete för ekonomiskt bistånd till att fokusera på att få ut 

biståndsmottagare i arbete eller insatser som ökar anställningsbarheten. När 
socialtjänsten möter en person eller ett hushåll som söker försörjningsstöd, är det 

viktigt att direkt koncentrera arbetet på hur behovet ska avslutas. 

  

Studier visar att en stor del av variationen i utbetalt försörjningsstöd inte kan 
förklaras av skillnader i behov, utan är handläggarberoende. För att öka 

rättssäkerheten och samtidigt kraftigt reducera handläggningskostnaderna ska 
automatiserad biståndshandläggning införas i Karlshamn. 

Karlshamn har likt andra kommuner en skyldighet att kontrollera att bidrag går till 
personer som har rätt till det. Socialtjänstlagen släpar efter i kontrollredskap, men 

visst arbete mot bidragsbrott går att göra även idag. Att använda hela lagrummet för 
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hembesök är en viktig del, i väntan på lagstiftning som ger mer långtgående 

möjligheter. Ett annat viktigt redskap är att använda de tekniska hjälpmedel som står 
till buds för den ekonomiska granskningen. Alla misstänka bidragsbedrägerier ska 

anmälas i Karlshamn. En ökad samverkan mellan flera myndigheter, offentliga och 
privata aktörer ska genomföras för en ökad effektivitet mot brottslighet. 

 

Rusta Karlshamn för en ny nationell arbetsmarknadspolitik med lokala 

reformer 

Karlshamn är inte enda kommunen som byggt upp parallella 

arbetsmarknadsåtgärder i egen regi med kommunala medel som svar på 
Arbetsförmedlingens misslyckande. Kommunernas arbetsmarknadsåtgärder, 

inklusive vuxenutbildning med SFI, omfattar idag drygt 12 miljarder kronor. Flera 
kommuner förefaller ha betydligt bättre resultat än Arbetsförmedlingen — samtidigt 

är variationen mellan kommunerna stor. I ljuset av att Arbetsförmedlingen stöps om 
känner flera sig kallade. Fackförbund och kommunala arbetsmarknadsförvaltningar 

ser nu chansen att konkurrera med auktoriserade utförare. Båda kan bidra på olika 
sätt, men mer på ett övergripande plan. Karlshamn har nu goda möjligheter att 

skapa förutsättningar för att bli en kraftfull jobbaktör med en bred verktygslåda. 

Vuxenutbildningen får en alltmer central samhällsfunktion. Från att i första hand ha 

varit den andra chansen för unga som inte tog sig igenom gymnasiet, till att också 
vara den första chansen för de som inte fått den någon annanstans. Båda dessa 

roller kommer framöver kombineras med ett växande behov av omställning mitt i 
livet. Sammantaget kommer efterfrågan på vuxenutbildning öka, samtidigt som 

resultaten — inte minst i SFI — är otillräckliga. Reformer behöver ta sikte på resultat 
och effektivitet. Ett exempel är att lägga upphandling åt sidan och anta en LOV-

liknande auktorisationsmodell till vuxenutbildningen. Auktorisation innebär att alla 
som når upp till i förväg ställda kvalitetskrav får erbjuda vuxenutbildning mot en 

fastställd peng. 

 

Trygghet 
Karlshamn har tack och lov inte drabbats av skjutningar och uppgörelser mellan 

gäng- och yrkeskriminella. Det är extremt viktigt att vi gemensamt ser till att den 
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mörka nationella utvecklingen inte når Karlshamn. Vi vill tillsätta en säkerhetsgrupp 

för att bevaka trygghetsfrågorna och ge denna grupp långtgående befogenheter att 
snabbt leverera skarpa och förebyggande förslag för att hålla den tunga 

kriminaliteten utanför Karlshamn.  

Arbetet i BRÅ har förbättrats och har lett till ett rapporteringsverktyg som gör att 

kommun, polis, väktare mm kan rapportera in händelser. Detta kan även 
kommuninvånarna ta del av på kommunens hemsida. Detta följs upp och åtgärder 

sätts in där det behövs. Ett fortsatt arbete i denna anda är nödvändig för 
kommunens trygghet. 

Många upplever otrygghet på olika ställen inom kommunen. Bättre belysning, renare 

stad, röjning av höga buskage och mer folk i rörelse är trygghetsskapande. 
Mötesplatser som t ex ett uppfräschat torg kan locka ut folk även efter butikernas 

stängning. Dumpandet av sopor från såväl företag som enskilda ska kraftfullt 
motarbetas. Företag ska följas upp så de har en ordnad avfallshantering. 

Trygghet i hemmet - En rättighet för kvinnor och barn 

Våld i nära relationer är ett av de mest intima uttrycken för förtryck. Att uppleva 
otrygghet i sitt eget hem är en kränkning utan motstycke. Ofta är det kvinnor som 

utsätts, inte sällan är det barn som ser på. 

 

Våld i hemmet skär tvärs igenom samhällsskikten, i utanförskapsområden såväl som 
i villakvarteren. För de som är utsatta är tröskeln hög och vägen lång till hjälp. 

Nyckeln är ökad tillgänglighet till organisationer och samhällsaktörer som kan skapa 
trygghet, råd och skydd. Detsamma gäller för brott som grundar sig i så kallad 
hederskultur, en av vår tids största frihets- och jämställdhetsproblem. Kommunen 

ska upprätthålla och utöka samverkan med tjej- och kvinnojourer. Barnahus ska 
öppna igen. 

 

I skolan ska trygghet vara grund och åtgärder vara norm 

I skolan respekterar vi varandra. Elev som lärare, ingen ska behöva vara rädd att gå 

till skolan. Idag begås det många brott som kan tyckas vara bagatellartade, framför 
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allt i skolorna. När ett brott eller misstanke om brott inte anmäls så flyttas gränsen 

fram, vilket är ett problem på både kort och lång sikt.  

Att kalla en klasskamrat eller lärare tillmälen, spotta på eller hindra en person att 

utföra sina tilltänkta uppgifter är ett brott mot lagen och därför kommer vi se till att 
samtliga brott polisanmäls. Oavsett ålder. En person på skolan ska känna sig trygg 

vare sig man är i klassrummet, på skolgården eller i duschen efter gymnastiken. På 
så sätt sätter vi gränsen för vad som är acceptabelt i skolan. 

  

Trygg med funktionsvariation 

Den som har en funktionsvariation ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen 

genom utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter egen förmåga. Det ska 
finnas tillgång till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov i 

Karlshamn.  

En funktionsvariation ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba 

att bidra utifrån sin förmåga och för de som på grund av funktionsvariationer inte har 
möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget vill vi öka möjligheterna till en 

meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna förutsättningar.  

LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsvariationer stöd 

som kan undanröja svårigheter i vardagen. I Karlshamn ska stödet syfta till att hjälpa 
människor att i så stor utsträckning som möjligt leva friare och mer självständiga liv. 

LSS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många 
människor. 

 

Personalpolitik 
Att Karlshamn har en fantastisk miljö med allt från skog i norr till hav i söder är inte 

tillräckligt för att rekrytera rätt personal. Det är nödvändigt för kommunen att vara en 
modern och attraktiv arbetsgivare. 

 

Karlshamn kommun, dess bolag och förvaltningar ska genomsyras av tydliga 

kärnvärden som tillsammans med personalpolitiken främjar högre frisktal och ett 
hållbart arbetsliv. Personalpolitiken ska genomsyras av tre ledord: delaktighet, 
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påverkansmöjligheter, ansvarstagande. Det är av yttersta vikt att personalen, som är 

vår främsta resurs mår bra och trivs på arbetet. 

 

Personalen är Karlshamns främsta resurs 

Detta görs genom en sammanhållen personalpolitik som leder till stärkta 

karriärmöjligheter inom hela kommunkoncernen, gemensamma 
kompetensförsörjningsplaner och kompetensprofiler. Förhandling, internutbildning, 

prestation, personalförsörjning och successionsplanering ska ses som en helhet. 
Personal ska kunna planera sin vardag utifrån fasta scheman och kunna arbeta 

utefter önskad tjänstgöringsgrad. 

 

Alla yrken i Karlshamn kommun ska möjliggöra karriärvägar. Drivna och skickliga 
medarbetare ska uppmärksammas. I vårt Karlshamn ska alla oavsett kön, läggning 

eller härkomst ha samma möjlighet. 

 

Stora pensionsavgångar och hög konkurrens vid rekrytering ställer kommunen inför 
utmaningar. Samtidigt som vi ska arbeta med kompetensförsörjning och 

nyrekrytering behöver kompetensutveckling ges utrymme och de befintliga 
medarbetarna tas tillvara. 

 

Mår personalen bra, mår Karlshamn bra 

Personalen ska ha nära till sin närmaste chef och ledarskapet på alla nivåer ska 
utvärderas centralt. Sjukfrånvaro ger ökad ohälsa för all vår personal och ineffektivt 

resursutnyttjande. Omsorgen är särskilt utsatt. Ett framgångsrikt arbete för sänkta 
sjuktal kräver uthållighet och en väl genomarbetad strategi. Låg sjukfrånvaro är i 

första hand en fråga om medarbetarnas välmående, men när målet nås minskar 
dessutom kostnaderna väsentligt. Vi ska ta fram en personalpolicy för 
mandatperioden. 
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Utbildning 
Alla barn som ar̈ bosatta i kommunen har raẗt till en trygg, sak̈er och likvar̈dig skola. 

Karlshamn tar små steg i rätt riktning, men fortfarande har vi inte nått det 

skolresultatet vi bör ligga på i vår kommun. Detta riskerar en sam̈re utveckling pa ̊sikt 

for̈ Karlshamn. Vi får inte fortsätta svika var̊a elever. Det ar̈ viktigt att skolan har ho ̈ga 

for̈van̈tningar pa ̊alla elever och utgar̊ fran̊ att den enskilda individen kan na ̊skolans 

utbildningsmal̊. Detta for̈utsaẗter att varje elev blir sedd, far̊ uppmuntran och stod̈ i 

sina studier. Andelen elever med godkan̈da betyg mas̊te ok̈a dramatiskt. 

 

Bad̊e lar̈are och elever lever i en for̈an̈derlig var̈ld med nya utmaningar varje dag, 

dar̈for̈ ar̈ det viktigt med kompetensutveckling for̈ lar̈arna. I den tuffa ekonomiska 

situation skolan befunnit sig i de senaste ar̊en har detta blivit eftersatt. Man har de 

senaste åren inte satsat en krona ur den kommunala kassan utan fått statliga bidrag 

och det kommer inte hålla i framtiden om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

Vi behov̈er ocksa ̊avlasta lar̈arna administrativa och andra arbetsuppgifter som stjal̈ 

tid fran̊ deras huvuduppdrag; den lar̈arledda undervisningen. Detta kan ske genom 

att anstal̈la fler lar̈arassistenter pa ̊var̊a skolor. Att satsa pa ̊arbetsmiljon̈ for̈ lar̈arna 

bor̈ leda till far̈re uppsag̈ningar. Lag̈re lar̈aromsaẗtning ger ok̈ad stabilitet for̈ eleverna, 

ett steg for̈ baẗtre resultat i var̊a skolor.  

 

Digitaliseringen 

Samhället digitaliseras i allt högre takt och skolan behöver följa med. I skolan jobbar 

skickliga och ämneskunniga lärare med att skapa förutsättningar för att alla barn och 

ungdomar, våra elever, ska få så mycket kunskaper och färdigheter som möjligt för 

ett liv och yrkesliv som vi inte riktigt vet hur det ska se ut. 

 

Vad vi vet här och nu är att vi har brist på utbildade, behöriga lärare och att den ser 

ut att förvärras inom de närmsta åren, framför allt genom pensionsavgångar. Vi vet 

dessutom att många lärare upplever att de inte har tid att förbereda, planera och 

efterarbeta lektioner på det sätt de måste för att optimera undervisningen. Vi vet 

också att den viktigaste skolfaktorn för elevframgång är just läraren. 
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När vi talar med lärare om digitala verktyg är det många som suckar och berättar om 

nätverk som plötsligt ligger nere, datorer som tar lång tid att logga in på, liksom om 

tusentals klick i plattformar för att dokumentera på ”rätt” sätt. Det finns även lärare 

som tvingas planera dubbla lektioner utifall de digitala verktygen inte fungerar just 

den dagen samt en frustration över att tid som skulle kunna läggas på eleverna går 

åt till att lösa IT- strul. 

 

Det åligger huvudmannen och skolan att lyckas med en genomtänkt och väl 

fungerande lokal digitaliseringsstrategi. Detta saknas idag i Karlshamns kommun. Att 

ta fram en sådan strategi behöver göras nu. Att köpa in ny och dyr teknik räcker inte. 

Det krävs en ständig kompetensutveckling och ett aktivt arbete från kommunens sida 

för att lyckas för att de digitala verktygen verkligen ska förbättra och underlätta 

undervisningen och framför allt spara tid för lärare. 

 

Dessa frågor har blivit särskilt aktuella i och med coronakrisen, då 

distansundervisning i gymnasieskola och komvux gjort att Karlshamns kommun 

mycket snabbt tvingats se över sin digitala utrustning samt den digitala 

kompetensen. Hur det har gått måste givetvis bli en fråga för senare utvärdering. 

 

Utöver ovanstående är nästa stora steg i den nationella digitaliseringsstrategin för 

skolan de nationella proven, som ska avklaras digitalt från och med år 2023. Det 

kommer då bli fråga om ett nationellt digitalt system för nationella prov. Precis som 

allt annat i skolans värld skiljer sig olika skolors digitala strategi åt. 

 

Karlshamns kommun ska tillgodose behovet av IT-support i skolan, annars fungerar 

inte digitaliseringen. Lärare ska inte behöva improvisera som IT-tekniker för kollegor 

och elever. 

 

Det behövs en ordentlig satsning på ämnesdidaktisk fortbildning med utgångspunkt i 

digitala verktyg. Dyra tekniksatsningar ger endast avkastning om lärarna verkligen 

kan utnyttja tekniken maximalt i sin undervisning genom pedagogiska förbättringar. 
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Karlshamns kommun behöver en lokal digitaliseringsstrategi för sina skolor så att 

investeringen som gjorts i form av datorer och nätverk nu kan skapa bättre 

förutsättningar för både lärare och elever. 

 

Fokus på kunskap och psykisk hälsa 
Kommunen har ansvar for̈ att erbjuda god barnomsorg. For̈ att moẗa detta krav̈s 

valfrihet, jam̈likhet och kvalite.́ En modell passar inte alla familjer. Att erbjuda en 

flexibel barnomsorg ar̈ en viktig del av val̈far̈den och central for̈ en politik for̈ fler i 

arbete. 

 

Språkförskola i Karlshamn är till exempel för oss en självklar verksamhet då språket 

är så viktigt när barnen går vidare till grundskolan. För att säkerställa att samtliga 

barn når de kunskapskrav som ställs vill vi införa en obligatorisk lovskola för elever i 

årskurs 6 – 9 som inte klarar målen. 

 

Elevhal̈san ska vara bemannad sa ̊att varje elev har tillgan̊g till en kurator och/eller 

psykolog. Samverkan med BUP och Omsorgsnämnden ar̈ nod̈van̈dig for̈ att na ̊

framgan̊g. Resursteamen mas̊te star̈kas upp och krafttag tas for̈ att fa ̊hemmasittarna 

och barn med problematisk fran̊varo till skolan. For̈ att hjal̈pa och for̈ebygga behov̈er 

man hitta orsaker till varfor̈ man inte kommer till skolan. Ofta kan det ligga missbruk 

av spel eller mobbning i grunden. Olika neuropsykiatriska funktionshinder som till 

exempel ADHD och autism kan ocksa ̊vara orsak till hog̈ fran̊varo. 

Socialt arbete bör finnas med i undervisningen när detta är lämpligt med fokus på 

preventivt arbete mot mobbning, våld, alkohol, markotika, spel och missbruk. Det 

hedersrelaterade våldet ska även det i första hand förebyggas men även upptäckas 

och åtgärder ska vidtas. 

 

Dagbarnvar̊darna ar̈ borta fran̊ kommunen men kan at̊eruppsta ̊igen om for̈al̈drar 

efterfrag̊ar det. En moj̈lighet ar̈ att uppmuntra dagbarnvar̊darna att gemensamt bilda 

fristae̊nde verksamheter. Ett saẗt att op̈pna upp for̈ valfrihet inom skola och omsorg ar̈ 

att alla alternativ presenteras pa ̊lika villkor pa ̊kommunens hemsida. For̈skolan ska 

ge var̊a barn goda for̈utsaẗtningar att lyckas i skolan. For̈ att for̈star̈ka for̈skolan vill vi 
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se ov̈er moj̈ligheten att utok̈a for̈utsaẗtningarna for̈ utbildning av personal, antigen till 

barnskoẗare eller for̈skollar̈are.  

  

En effektiv skolorganisation ar̈ for̈utsaẗtningen for̈ att erbjuda en bra for̈skola och 

skola. Resursfor̈delningssystem ar̈ ett viktigt redskap att fortsaẗta utveckla 

verksamheten. Det ar̈ viktigt att bemanningen fol̈jer de faktiska behoven i skola och 

barnomsorg. En helhetsov̈ersyn av skolorganisationen i Karlshamn ar̈ nod̈van̈dig for̈ 

att fa ̊till en god och kostnadseffektiv organisation. Rektorerna ska ha ökad moj̈lighet 

att vara pedagogiska ledare. Vi vill av̈en att nybyggnation av skolor och for̈skolor 

gor̈s sa ̊att anpassning av lokalerna kan ske pa ̊ett enkelt saẗt nar̈ for̈utsaẗtningarna 

for̈an̈dras. 

  

Vi ger utbildningsfor̈valtningen i uppdrag att utifran̊ kvalite ́och ekonomisk hushal̊lning 

optimera utbildningsverksamheten och vidta det at̊gar̈der som krav̈s oberoende av 

geografiska han̈syn. Vi op̈pnar upp for̈ stor̈re driftsenheter dar̈ det ar̈ gynnsamt for̈ 

pedagogisk verksamhet, kvalitet och ekonomi. 

  

Liksom grundskolan ska gymnasieskolan vara en plats dar̈ man kan kan̈na sig trygg. 

Gymnasieskolan ska ge kunskap, nyfikenhet och stimulans. Det for̈utsaẗter att skolan 

har en god arbetsmiljo ̈och engagerade lar̈are som far̊ ta del av kvalitetssak̈rad 

kompetensutveckling. Att eleverna erbjuds en utbildning med hog̈ kvalite ́och att alla 

elevers unika moj̈ligheter och for̈mag̊or uppmar̈ksammas. Vi vill anpassa 

gymnasieskolans utbud till arbetsmarknadens efterfrag̊an. Det leder ocksa ̊till att 

moj̈ligheterna att fa ̊jobb efter studenten ok̈ar och far̈re ungdomar lop̈er risk att 

hamna i utanfor̈skap. 

 

Gymnasieskolans utbildningar ska av̈en spegla nar̈omrad̊ets nuvarande och framtida 

rekryteringsbehov inom sav̊al̈ for̈etagen som den kommunala verksamheten. Det ska 

vara naturligt for̈ for̈etagen att vilja expandera i Karlshamn, utan att oroa sig ov̈er en 

framtida kompetensbrist. 
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For̈ att minska fran̊varon i skolan krav̈s det en rad insatser, allt fran̊ nolltolerans fo ̈r 

mobbning och sexuella trakasserier till engagerad personal som ser varje elev som 

en individ och som brinner for̈ sitt yrke och arbetsplats. Personalen ska vara stolt 

ov̈er att arbeta pa ̊kommunens gymnasieskola, och eleverna ska vara stolta ov̈er sin 

skola. Det krav̈er ett tydligt ledarskap och ett omfattande arbete. Administration och 

det formella ledarskapet bor̈ spetsas och ledningsorganisationen effektiviseras. Vi vill 

att en sar̈skild handlingsplan for̈ Vag̈gaskolan tas fram med kort- och lan̊gsiktiga mal̊. 

God arbetsmiljo,̈ elever med godkan̈da betyg och hog̈ nar̈varo, engagerade lar̈are 

som uppmuntras och ett varumar̈ke att vara stolta ov̈er och gor̈ att elever fran̊ olika 

delar av regionen sok̈er sig till Vag̈gaskolan, och i for̈lan̈gningen gor̈a Vag̈gaskolan 

till en av Sveriges bas̈ta gymnasieskolor. 

 

Vuxenutbildningen far̊ en alltmer central samhal̈lsfunktion. Fran̊ att i for̈sta hand ha 

varit den andra chansen for̈ unga som inte tog sig igenom gymnasiet, till att ocksa ̊ 

vara den for̈sta chansen for̈ de som inte fat̊t den nag̊on annanstans. Bad̊a dessa 

roller kommer framov̈er kombineras med ett vaẍande behov av omstal̈lning mitt i 

livet. 

 

Sammantaget kommer efterfrag̊an pa ̊vuxenutbildning ok̈a i Sverige, samtidigt som 

resultaten nationellt – inte minst i SFI – ar̈ otillrac̈kliga. Sprak̊et ar̈ otroligt viktigt for̈ 

integrationen, dar̈for̈ ska alla med behov kunna ga ̊pa ̊SFI, dagtid såväl som kval̈lstid. 

Reformer behov̈er ta sikte pa ̊resultat och effektivitet. 

  

Vi vill lag̈ga upphandling at̊ sidan och anta en LOV-liknande auktorisationsmodell till 

vuxenutbildningen. Flera aktor̈er moj̈liggor̈ ok̈ad individanpassning och specialisering 

och moj̈liggor̈ att vuxenutbildningen kan passa fler an̈nu baẗtre. 

 

Omsorgen 
Omsorgen om gamla och sjuka blir alltmer en ödesfråga, vilket klart framgått under 

coronapandemin. Vi står nu inför vägval som kommer att definiera oss i framtiden. 
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En viktig lärdom från pandemin är att minska antalet personal som besöker våra 

vårdtagare. Det arbete som påbörjats av nämnden för att minska antalet timanställda 

vikarier ska intensifieras. 

 

 
  

Frihet med kvalité 
Genom livet ser vi det som självklart att göra våra egna val vad gäller det som berör 

oss, allt från var vi bor, vilken affär vi handlar på till var vi arbetar och vad vi gör på 

vår semester. Den valfriheten försvagas kraftigt den dagen vi blir beroende av 

omsorg i det dagliga livet. Då finns bara ett alternativ att välja på. Det vill vi förändra 

för alla de som är beroende av hjälp och stöd i vardagen. Vårt mål är att öka 

kontrollen på kvalitet och kostnader samt erbjuda valfrihet för brukarna. 
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Vi kommer öppna upp för olika driftsformer inom kommunens omsorgsverksamhet. 

Intraprenader eller fristående resultatenheter bör provas där det är möjligt. Det finns 

även mindre enheter som lämpar sig att lägga ut på entreprenad.  

  

Genom att bland annat införa LOV vill vi erbjuda alternativ. Dessutom genom 

konkurrensutsättning få fram den ekonomiskt bästa lösningen för kommunen utan att 

tulla på kvaliteten. Genom att skapa klara kvalitetskrav, kontinuerligt följa upp dessa 

och arbeta med jämförelser mellan olika enheter, kan man också jämföra kvalitet 

kontra kostnad. 

 

Städning på våra särskilda boenden, ska upphandlas och skötas av separata 

städteam som har hand om flera boenden. Genom att frigöra denna verksamhet från 

de vårdande undersköterskorna så kan man få fram den bästa lösningen både vad 

gäller kvalitet och kostnad.  

  

Vi vill säkerställa funktionen "Kontaktperson" för alla inom omsorgen. 

  

Kommunikation skapar relationer, men brister i svenska språket är en riskfaktor. 

Samtidigt har omsorgen behov av personal med kunskaper även i andra språk. Vi vill 

att kommunen antar riktlinjer om språkkunskap i omsorgen och stödja det med en 

språkutbildning. 

  

Vi vill kunna erbjuda hemtjänst av andra leverantörer. Dessa kan dessutom utföra 

även andra tjänster, samtidigt som de är på plats, än de som ingår i omsorgen. Ofta 

tjänster som är berättigade till RUT-avdrag vilket skapar fler arbetstillfällen. 

Vi vill skapa ökade möjligheter till privata service- och trygghetsboenden för att skapa 

flera alternativ till hur man vill leva och vilket stöd man behöver. Vi vill öka samverkan 

med privata fastighetsägare, informera om lagar, regler och erfarenheter om äldres 

önskemål om boende, vilket kan ge snabbare tillgång till bostäder med den 

gemenskap och trygghet som äldre ofta efterfrågar. 
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Våra valfrihetsreformer ökar personalens karriärmöjligheter och är viktiga för att 

kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi inleder upphandling av minst ett 

särskilt boende under 2022. 

 

Vi vill utnyttja de ideella krafterna som finns mycket bättre Det finns många sätt att 

vara engagerad i samvaro, gemenskap, kunskapsutbyte på platser där äldre har 

möjlighet att samlas eller bor. 

  

Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läge pausar vi arbetet med heltid som 

norm för att lätta omvandlingstrycket inom omsorgen. Vår ambition är att återta detta 

viktiga arbete så fort ekonomin är i balans. 

  

Sedan januari 2019 har vi en ny lag om upphandling av välfärdstjänster. Man kan 

använda sig av förenklad upphandling upp till 7,7 miljoner. Vi vill handla upp 

träffpunkterna och daglig verksamhet enligt denna modell. I träffpunktsverksamheten 

och det förebyggande arbetet mot ensamhet i kommunen skulle man få mer för 

pengarna genom att lägga ut den på entreprenad till ett socialt företag. Man skulle 

kunna öka öppettiderna, bygga upp ett större nätverk av aktiva föreningar och fler 

volontärer samtidigt som fler personer, via t ex extratjänst, får meningsfull 

sysselsättning och sedan kommer vidare till sysselsättning. Det skapar vinster över 

förvaltningsgränserna. 

  

Gällande daglig verksamhet så behövs fortsatt utbildad, kompetent personal i flertalet 

av verksamheterna. Fördelen att göra en upphandling med ett socialt företag är att 

man får fler personella resurser till samtliga verksamheter i och med de extratjänster 

som företaget arbetsleder. Fler resurser kan också leda till att få fler personer 

delaktiga i de dagliga verksamheterna. 

  

Karlshamnslyftet inom omsorgen 

Vi föreslår en satsning på specialistundersköterskor och stödpedagoger för att öka 

kompetensen och kvalitetsutvecklingen inom omsorgen. 
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 Uppdraget som specialist innebär anställning i den egna gruppen med samma 

arbetsuppgifter som övriga medarbetare – därtill uppdrag inom ramen för tjänsten 

avseende handledning, utveckling på enheten, deltagande i nätverk mm. Vi ser ett 

stort behov av kvalitetsutveckling inom omsorgen för att möta framtida behov och 

förväntningar. För oss i Karlshamnsoppositionen är det en självklarhet att satsa på 

äldreomsorgen. 

 

Den statliga satsningen äldreomsorgslyftet kan finansiera utbildningssatsningen, då 

medarbetare som utbildar sig kan göra detta med bibehållen lön. 

 

Samhällsbyggnad 

För att kommunen ska utvecklas är goda kommunikationer viktigt. Karlshamn har 

stora värden i det kommunala vägnätet, som vi måste värna. Underhållet har länge 

varit eftersatt, och vi börjar närma oss tidpunkten när vissa vägar inte kräver 

underhåll utan istället nyinvesteringar. Hamnar vi där blir notan hög! Vi måste 

återställa underhållsbudgeten och börja beta av underhållsskulden för vägarna, dels 

för att säkra upp dem mot extremväder, dels eftersom den egna bilen inom 

överskådlig tid kommer att stå för en stor del persontransporter inom vår kommun. 

Men det måste också ges utrymme för andra trafikanter, inte minst cykeln och 

gångtrafikanter. Med bra vägar för bilister, gångtrafikanter och cyklister, med 

funktionell kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter i stadskärnans närhet får vi en 

säkrare stad och en stad med levande handel och möjlighet till ett brett utbud av 

varor och tjänster. 

 

Många vill bo centralt i Karlshamn, och därför är flera förtätningar planerade inom 

staden. Viktigt är att samtidigt beakta behovet av grönytor och sociala ytor, så att 

staden blir attraktiv, levande och välkomnande. All stadsplanering ska ta social 

hänsyn, skapa trygga miljöer, mötesplatser och ta hänsyn till alla generationers 

behov. Grönytor, platser för lek och idrott ska finnas tillgängliga för alla medborgare 

oavsett bostadsort.  En grönyteplan ska tas fram, som också tar höjd för 

extremväder. 
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För att Karlshamn ska förbli attraktivt ska planeringen säkerställa en långsiktig 

tillgång på byggbar mark och en god infrastruktur. Med det läge Karlshamns kommun 

har med allt från hav och skärgård i söder till skog i norr har vi attraktiva 

boendemiljöer att erbjuda i hela kommunen, men vi måste också ta hänsyn till 

översvämningsrisker och dagvattenhantering. Antalet hårdgjorda ytor måste minska 

för att minska skador vid framtida skyfall och översvämningar. Vill man flytta till 

Karlshamn, starta företag och bygga hus här bör det alltid finnas attraktiva lediga 

tomter nära centralorten, i skärgården och på landsbygden. Även infrastrukturen 

måste dimensioneras för kommande expansion. 

 

Kultur och fritid 
Ett starkt Karlshamn byggs av flera olika delar. Civilsamhället och föreningslivet är 

avgörande, inte minst i arbetet för att bryta utanförskap, förbättra integrationen och 

för att bidra till ett Karlshamn som håller ihop. Den nuvarande styrande koalitionens 

prioriteringar uppfattas av stora delar av föreningslivet som grovt orättvisa. Med 

krympande resurser prioriterar vi att få mesta möjliga verksamhet för pengarna och vi 

sätter stopp för ensidigt gynnande och lyxanläggningar. 

 

Jobben är en av de viktigaste frågorna för Sverige. Inom besöksnäringen skapas 

flest nya jobb, och här får inte minst många unga människor sitt allra första jobb. 

Upplevelser inom kultur, frilufts- och idrottsrörelsen är motorer i denna växande 

näring. Ett bra exempel är ARK56, som samlar natur-, kultur- och matupplevelser i ett 

erbjudande. Vi vill underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin 

verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till välfärd och social 

sammanhållning. Det civila samhällets självständighet behöver stärkas och värnas. 

 

Vi ser med oro på etableringen av den nya dansscenen och befarar 

undanträngningseffekter för annan kulturverksamhet både ekonomiskt och 

lokalmässigt. Vi vill därför senarelägga etableringen av dansscenen i Lokstallarna då 

kommunens kostnader ser ut att bli mycket höga. Vi vill också se en utredning av hur 

de olika kulturaktiviteter som länge har samlats i Lokstallarna kan fortsätta och 

utvecklas. 
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Under planperioden kommer det inte att vara möjligt med några nya investeringar i 

fritids- eller idrottsanläggningar. 

 

Drift- och kapitalkostnader för fritidslokaler och anläggningar är en hög kostnad. 

Samtidigt hyrs dessa ut med mycket subventionerade hyror, föreningar med 

ungdomsverksamhet betalar 59 kr per timme oavsett kostnad och oavsett vilka inom 

föreningen som använder anläggningen. Nettokostnaden är ca 15 miljoner kronor. Vi 

vill genomföra en översyn av alla taxor. En höjning av samtliga taxor för hyra av 

fritidslokaler och anläggningar med 10% skulle ge en ökad intäkt på ca 500.000kr. 

Föreningar som åtar sig skötsel av kommunal anläggning, kan förvänta sig en 

substantiell hyressänkning, beroende av omfattningen av skötseln. 

 

Karlshamn har och sköter många ytor för fritids- och idrottsutövande. Vi bör utreda 

hur rationell vår drift av dessa är. 

 

Man ska undersöka om det är möjligt att lägga ut driften av fritidsanläggningar på 

entreprenad, exempelvis Väggabadet, skatehallen i Svängsta, Bellevueparken och 

fritidshamnarna. Dessa, och fler därtill, har stor utvecklingspotential, vilket gör dem 

intressanta för kommersiella aktörer. Kommunen har däremot inte dessa möjligheter. 

Kommunen däremot har inte möjligheter att tillvarata denna potential. 

 

Nya principer kring kommunens medfinansiering av föreningars investeringar ska tas 

fram för att säkerställa en rättvis behandling av kommunens föreningar. Incitament 

ska byggas in för eget ägande och drift av anläggningar. 

 

Att ytterligare stimulera cykeln som färdmedel och öka säkerheten för oskyddade 

trafikanter kan göras med små medel. Kommunens cykelvägar är eftersatta och vi 

ser till att kommunens cykelstrategi efterlevs. 

 

Vår kommun upplevs som skräpig, både av oss som bor här och av våra gäster. Det 

måste tas krafttag mot nedskräpningen. Många aktörer är involverade, men 
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samordningen är bristfällig. Vi vill se bättre samordning mellan aktörerna och grepp 

för att involvera allmänheten som ett första steg mot en ren kommun. 

 

Vi vill utveckla och förändra arbetssättet i fritidsgårdsverksamheten i den riktning 

pandemin har tvingat fram. Aktiviteter för ungdomarna är viktigare än var lokalerna 

finns. Fältverksamheten är central för trygghetsarbetet och skall utgöra ett stöd i våra 

ungdomars utveckling till ansvarstagande vuxna. 

 

Investeringar 

Karlshamns investeringsvolym måste anpassas till rådande ekonomiska läge och till 

kommunens möjligheter att arbeta upp investeringsbudgeten. Kommunen ska i första 

hand prioritera investeringar som ger minskade driftskostnader eller andra 

effektiviseringar. Kravet på konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation halveras till 

0,5% av den totala investeringen med ett tak vid 1 miljon per projekt. 

 

I det rådande ekonomiska läget inför vi ett tillfälligt investeringsstopp för ej påbörjade 

investeringar som sträcker sig över 2022, 2023 och 2024 exklusive investeringar som 

ger driftsbesparingar, samhällskritiska investeringar och sådana som krävs på grund 

av volymökningar som inte kan lösas på annat sätt. I det fall kommunen måste 

genomföra en ny investering skall denna tilläggsbudgeteras. 

 

Uppdrag till nämnder, styrelse och bolag 

Vi vill att Karlshamn ska fortsätta att växa och utvecklas. Den närmsta framtiden ser 

vi flera problem men även möjligheter. Det är nu viktigare än någonsin tidigare med 

ett tydligt ledarskap från politiken. Kommunens verksamheter och bolag måste 

fokusera på flexibilitet, samarbete och helhetssyn. Det krävs och förutsätts att alla 

nämnder strikt håller sina budgetramar och meddelar fullmäktige direkt om man ser 

att man inte lyckas lösa uppgiften. Därför ges följande styrsignaler till nämnder, 

styrelse och bolag: 
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KOMMUNSTYRELSEN ska  
  

• Särskilt bevaka nämndernas budgetdisciplin och resultatuppföljning  
 
• Fördjupa sin tillsyn och kontroll över hela kommunkoncernen 

 
• Utveckla metoder för bättre medborgarservice och inflytande  

 
• Skapa förutsättningar för företagande och arbete  

 
• Analysera resultat och styrsystem och utifrån analysen föreslå strategier och 

åtgärder  
 
• Ta fram ramverk för budgetprocessen, budgetfullmäktige och årsredovisning 

 
• Strategiskt arbeta med att minska sjuktalen i Karlshamns kommun  

 
• Göra en översyn av fastigheter, produktionsskog och mark som kommunen 

kan sälja  
 

• Öka tryggheten vid utsatta platser genom fysiska och/eller tekniska lösningar 
 

• Göra mer för att underlätta och få en bättre dialog mellan företag och 
kommun 

 
• Förändrad och bättre kommunal upphandling 
 
• Ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet 

 
• Genomföra microupphandlingar  

 
• Öppna upp för innovationsupphandlingar 

 
· Införa en upphandlingslots 

 
• Öppna upp för OPP (offentligt privat partnerskap) inom kommunen. Till 

exempel av utomhusgym, elljusspår och lekplatser mm. 
 

• Ta fram moderna IT-strategier och säkerställa implementerandet av ny teknik 
i alla kommunens verksamheter 

 
• Slå ihop nämnderna Teknik och fritid och Kulturnämnden 

 
· Tillsätta en säkerhetsgrupp för att bevaka trygghetsfrågorna 

· Arbeta enligt vår lokala skattereform för att återställa skattesatsen 
 

57



KARLSHAMNSOPPOSITIONENS BUDGETFÖRSLAG 2022 
 

 32 

UTBILDNINGSNÄMNDEN ska  
 
•       Skapa förutsättningar så att samtliga barn och ungdomar når kunskapskraven  
 
•       Stärka skolorna och förskolorna för bättre integration, bygga nätverk och socialt 

umgänge  
 
•       Förbättra och intensifiera arbetet med elevhälsan, mot psykisk ohälsa och 

drogförebyggande insatser 
  
•       Anpassa utbudet av program på Väggaskolan utefter givna budgetramar och 

näringslivets behov 
 
•       Verka för att fler aktörer erbjuder SFI  
 
•       Organisera verksamheten så att det lokala arbetslivets behov av utbildad 

personal tillgodoses  
 
•       Stärka skolorna för bättre integration, bygga nätverk och socialt umgänge  
 
•       Organisera läxhjälp på gymnasiet i större utsträckning  
 
•       Öka attraktiviteten för Karlshamns gymnasieskolor för ungdomar boende utanför 

Karlshamns kommun.  
  

•       Införa en LOV-liknande auktorisationsmodell till vuxenutbildningen 
  

•       Utökad bevakning av högstadie- och gymnasieskolan för att skapa trygghet 
  
•       Polisanmäla alla brott som begås inom verksamheten 
  
•       Öka samverkan mellan företag och skola 
  
•     Utreda vad kommunen kan göra för att göra det lättare att stänga av/flytta på 

stökiga elever 
 

• Införa en lokal digitaliseringsstrategi för hela utbildningsverksamheten 
 

• Införa språkförskola i kommunen 
 

• Införa obligatorisk lovskola för elever åk 6-9 som inte klarar sina mål 
 
  OMSORGSNÄMNDEN ska  
 
•       Öppna för fler karriärmöjligheter inom vård och omsorg  
 
•       Upphandla alternativa driftsformer  
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•       Införa LOV 
     
     Pausa arbetet med heltid som norm 
 
•       Digitalisera biståndshandläggning 
 

• Anta riktlinjer om språkkunskap i omsorgen 
 

• Upphandling av minst ett särskilt boende under  år 2022 
 

• Öka kompetensen genom Karlshamnslyftet 
 

• Säkerställa funktionen “kontaktperson” 
 
• Arbeta enligt Karlshamnslinjen 

 
•       Aktivt arbeta förebyggande för minskning av droganvändning i alla åldersgrupper 

med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna  
 
 

• Erbjuda öppenvård och hem för vård och boende i egen regi 
 
•       Prioritera arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 
 
•       En översyn skall göras över befintliga regler som avser socialbidrag 
 

• Lansera Sverigeintroduktionen 
  

BYGGNADSNÄMNDEN ska  
 
•       Uppdatera detaljplaner för att utöka byggrätter  
 
•       Garantera bygglovsbeslut inom en vecka när alla handlingar är inkomna och 

godkända samt då detaljplan följs och det i övrigt inte finns några överklaganden 
eller anmärkningar.  

  
•       Planlägga mark så det alltid finns byggbara tomter att köpa för industri som för 

andra företagare samt privatpersoner. 
  
TEKNIK OCH FRITIDSNÄMNDEN ska  
  
•       Överföra delar av drift av anläggningar till föreningslivets regi  

  
•       Utreda möjligheten att lägga ut vissa anläggningar på entreprenad 
  
•       Utreda rationell drift av våra anläggningar 
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•       Samarbeta med föreningslivet kring drogförebyggande verksamhet  
 
•       Aktivt arbeta för att öka cyklandet i kommunen  
  
 
KULTURNÄMNDEN ska  
  
•       Verka för att olika kulturella evenemang också ska försiggå i orter utanför 

centralorten  
 
•       Stärka förutsättningarna för ett medskapande kulturliv  
 

• Utreda hur verksamheterna i Lokstallarna ska kunna utvecklas 
 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ska 
 

• Bevaka och utveckla verksamheten gentemot huvudmännen 
 
STADSVAPNET I KARLSHAMN AB ska  
 
•       Utveckla samarbete och helhetssyn inom koncernen och övriga delar av 

kommunens verksamhet  
 
•       Vara en aktiv del av kommunens strategiska utvecklings- och 

effektiviseringsarbete  
 
•       Ta ansvar för att optimera koncernens resultat och samhällsnytta  

 
• Nogsamt bevaka kommande investeringars nytta för Karlshamn 

 
KARLSHAMNSFASTIGHETER AB ska  
 
•       Utveckla en hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning  
 
•       Utarbeta en plan för att uppnå ett nollresultat med en tydlig konkurrensneutralitet 
 
•       Sälja av fastigheter där det bedrivs kommersiell verksamhet  
 
KARLSHAMNSBOSTÄDER AB ska  
 
•       Vara motorn i kommunens nyproduktion av bostäder  
 
•       Sträva efter en balanserad marknadsposition 
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KARLSHAMN ENERGI AB ska  
 
•       Öka tillgången till fibernät för medborgare och arbetsställen  
 
•       Vara ledande i kommunens omställning mot en klimatneutral kommun 2040  

 
• Erbjuda fjärrvärme i tillkommande bebyggelse 

 
•       Strategiskt arbeta för att säkra Karlshamns vattenförsörjning  
 
•       Tillhandahålla infrastruktur för etablering av nya verksamheter och tillväxt inom 

kommunen  
  
KARLSHAMNS HAMN AB ska  
 
•       Öka avkastningen  
 
•       Säkerställa färjetrafik för framtiden  
 
•       Vara en motor i utvecklingen av Stilleryds industriområde  

 
• Förbereda en utförsäljning av bolaget eller delar av verksamheten 
  

KREATIVUM ska 
 
•       Vara ledande i regionen för ökat intresse av naturvetenskap och teknik för barn, 

ungdomar och lärare  
 
•       Utveckla och modernisera verksamheten. Engagera och få in fler externa 
intressenter 
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KARLSHAMNSOPPOSITIONENS BUDGETFÖRSLAG 2022 
 

 36 

Resultatbudget 
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KARLSHAMNSOPPOSITIONENS BUDGETFÖRSLAG 2022 
 

 37 

Investeringsbudget 
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KARLSHAMNSOPPOSITIONENS BUDGETFÖRSLAG 2022 
 

 38 

Omställningspaket 
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Budget 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024

Revision

Intäkter 175 175 175 175

Personalkostnader, lönenivå 2020 -661 -661 -661 -661

Övriga kostnader -924 -924 -924 -924

Uppräkning externa kostnader enligt PKV -16 -16 -16

Summa kostnader -1 585 -1 601 -1 601 -1 601

Nettokostnad -1 410 -1 426 -1 426 -1 426
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
2021-09-16 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Digitalt möte i Teams, klockan 10:00 -  

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) 

Övriga Cecilia Bernhardsson, nämndkontorschef 
Aili Martinsson, administratör  

 

Paragrafer §§ 29 - 31  

Utses att justera Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 

Justeringsdatum  2021-09-16 

 
   
Sekreterare Cecilia Bernhardsson  
   
 
 

  

Ordförande Digital signatur  
 Marie Sällström  
 
 

  

Justerande Digital signatur 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 

 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktiges presidium 

Beslutsdatum: 2021-09-16 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-09-17 

Tillkännages t.o.m.: 2021-10-08 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
2021-09-16 

Sida 2(2) 

 

§ 31 Revisorernas budget 2022 2021/2503 
 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till budget för revisorerna 2022.  
 
Sammanfattning 
 
Av kommunallagen 11 kap. 8 § samt av § 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning 
framgår att kommunfullmäktiges presidium ska bereda budget för revisorerna. 
 
För 2022 anslås till revisorernas förfogande 1 426 tkr. För åren 2023-2024 föreslås 
samma belopp anslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budget Revision 2022 och plan 2023-2024 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå Länsstyrelsen att valdistrikten i Karlshamns kommun hålls oförändrade.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta 1000 till 2000 röstberättigade. Om 
det finns särskilda eller synnerliga skäl får ett valdistrikt innehålla fler eller färre 
röstberättigade. I Karlshamns kommun fanns vid förra riksdagsvalet följande valdistrikt 
och antal röstberättigade: 
 
Valdistrikt: Antal röstberättigade: 
1:a Högadal 1351  
2:a Prästslätten 1384 
3:e Stadsporten 1419 
4:e Torget 1461 
5:e Österslätt 1253 
6:e Tubbaryd 1161 
7:e Skogsborg 1120  
8:e Vägga 1506 
10:e Hällaryd 1720 
12:e Horsaryd 1729 
13:e Korpadalen 1290 
14:e Froarp 1699 
15:e Centrala Asarum 1555 
17:e Svängsta NÖ 1378 
18:e Svängsta SV 1034 
19:e Mörrum V 1217 
20:e Mörrum Ö 1293 
21:a Gustavstorp     1124 
 
Länsstyrelsen ska efter förslag från kommunfullmäktige enligt 4 kap. 17 § vallagen 
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen 
senast året före ordinarie riksdagsval. I de fall en förändring av distrikten görs ska 
länsstyrelsens beslut meddelas senast den 1 december året innan beslutet tillämpas 
första gången.  
 
Uppfattningen är att valdistrikten i nuvarande form fungerar väl. Dock är arbetet med 
granskning av förtidsröster tidskrävande. Bedömning görs därför att antalet valdistrikt 
inte bör minskas, vilket skulle ge varje vallokal en ökad belastning av röstande och 
förtidsröster. Ingen kritik kring valdistrikten har inkommit till kansliets kännedom. 
 
Valnämnden beslutade i § 3/2021 att föreslå kommunfullmäktige att valdistrikten hålls 
oförändrade under kommande allmänna val.  
 
Beslutsunderlag 
 
Valnämndens beslut § 3/2021 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-23 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Valdistriktsindelning 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge 
Valnämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå länsstyrelsen att valdistrikten i Karlshamns kommun hålls oförändrade.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta 1000 till 2000 röstberättigade. Om 
det finns särskilda eller synnerliga skäl får ett valdistrikt innehålla fler eller färre 
röstberättigade. I Karlshamns kommun fanns vid förra riksdagsvalet följande valdistrikt 
och antal röstberättigade: 
 
Valdistrikt: Antal röstberättigade: 
1:a Högadal 1351  
2:a Prästslätten 1384 
3:e Stadsporten 1419 
4:e Torget 1461 
5:e Österslätt 1253 
6:e Tubbaryd 1161 
7:e Skogsborg 1120  
8:e Vägga 1506 
10:e Hällaryd 1720 
12:e Horsaryd 1729 
13:e Korpadalen 1290 
14:e Froarp 1699 
15:e Centrala Asarum 1555 
17:e Svängsta NÖ 1378 
18:e Svängsta SV 1034 
19:e Mörrum V 1217 
20:e Mörrum Ö 1293 
21:a Gustavstorp     1124 
 
Länsstyrelsen ska efter förslag från kommunfullmäktige enligt 4 kap. 17 § vallagen 
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen 
senast året före ordinarie riksdagsval. I de fall en förändring av distrikten görs ska 
länsstyrelsens beslut meddelas senast den 1 december året innan beslutet tillämpas 
första gången.  
 
Uppfattningen är att valdistrikten i nuvarande form fungerar väl. Dock är arbetet med 
granskning av förtidsröster tidskrävande. Bedömning görs därför att antalet valdistrikt 
inte bör minskas, vilket skulle ge varje vallokal en ökad belastning av röstande och 
förtidsröster. Ingen kritik kring valdistrikten har inkommit till kansliets kännedom. 
 
Valnämnden beslutade i § 3/2021 att föreslå kommunfullmäktige att valdistrikten hålls 
oförändrade under kommande allmänna val.  
 
Beslutsunderlag 
 
Valnämndens beslut § 3/2021 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-23 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Valdistriktsindelning 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge 
Valnämnden 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-08-23 Dnr: 2021/2259 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 253 
Kommunstyrelsen 2021-09-21 189 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Valdistrikt vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att föreslå länsstyrelsen att valdistrikten i Karlshamns kommun hålls oförändrade.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta 1000 till 2000 röstberättigade. Om 
det finns särskilda eller synnerliga skäl får ett valdistrikt innehålla fler eller färre 
röstberättigade. I Karlshamns kommun fanns vid förra riksdagsvalet följande valdistrikt 
och antal röstberättigade: 
 
Valdistrikt: Antal röstberättigade: 
1:a Högadal 1351  
2:a Prästslätten 1384 
3:e Stadsporten 1419 
4:e Torget 1461 
5:e Österslätt 1253 
6:e Tubbaryd 1161 
7:e Skogsborg 1120  
8:e Vägga 1506 
10:e Hällaryd 1720 
12:e Horsaryd 1729 
13:e Korpadalen 1290 
14:e Froarp 1699 
15:e Centrala Asarum 1555 
17:e Svängsta NÖ 1378 
18:e Svängsta SV 1034 
19:e Mörrum V 1217 
20:e Mörrum Ö 1293 
21:a Gustavstorp     1124 
 
Länsstyrelsen ska efter förslag från kommunfullmäktige enligt 4 kap. 17 § vallagen 
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen 
senast året före ordinarie riksdagsval. I de fall en förändring av distrikten görs ska 
länsstyrelsens beslut meddelas senast den 1 december året innan beslutet tillämpas 
första gången.  
 
Uppfattningen är att valdistrikten i nuvarande form fungerar väl. Dock är arbetet med 
granskning av förtidsröster tidskrävande. Bedömning görs därför att antalet valdistrikt 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-08-23 Dnr: 2021/2259 

 

inte bör minskas, vilket skulle ge varje vallokal en ökad belastning av röstande och 
förtidsröster. Ingen kritik kring valdistrikten har inkommit till kansliets kännedom. 
 
Valnämnden beslutade i § 3/2021 att föreslå kommunfullmäktige att valdistrikten hålls 
oförändrade under kommande allmänna val.  
 
Beslutsunderlag 
 
Valnämndens beslut § 3/2021 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-23 
Valdistriktsindelning 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge 
Valnämnden 
 
 
 
 
Anna Persson 
Utredare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2021-08-27 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen och digitalt i Zoom, klockan 13:15 – 13:35 

Beslutande Annika Wåhlin Ordförande (S) 
Kristofer Borvall 1:e vice ordf (MP) 
Margaretha Lennarthsson Ledamot (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

                  ersätter 
Stefan Sörensson (L)  Claes Mårlind (M)  
Ola Persson (C)   Staffan Olsson (C)  

Närvarande 
ersättare 

Thor Ströberg (SD)  

Övriga Cecilia Bernhardsson, nämndkontorschef 
Anna Persson, utredare 
Aili Martinsson, administratör 

 

Paragrafer §§ 1 - 3  

Utses att justera Kristofer Borvall 

Justeringsdatum  2021-08-30 

   
Sekreterare Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Annika Wåhlin  
   
Justerande Digital signatur  
          Kristofer Borvall 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Valnämnden 

Beslutsdatum: 2021-08-27 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-08-31 

Tillkännages t.o.m.: 2021-09-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2021-08-27 

Sida 2(3) 

 

 
§ 3 Valdistrikt vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 2021/2259 
 
Valnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige föreslå länsstyrelsen att valdistrikten i Karlshamns 
kommun hålls oförändrade.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta 1000 till 2000 röstberättigade. Om 
det finns särskilda eller synnerliga skäl får ett valdistrikt innehålla fler eller färre 
röstberättigade. I Karlshamns kommun fanns vid förra riksdagsvalet följande valdistrikt 
och antal röstberättigade: 
 
Valdistrikt: Antal röstberättigade: 
1:a Högadal 1351  
2:a Prästslätten 1384 
3:e Stadsporten 1419 
4:e Torget 1461 
5:e Österslätt 1253 
6:e Tubbaryd 1161 
7:e Skogsborg 1120  
8:e Vägga 1506 
10:e Hällaryd 1720 
12:e Horsaryd 1729 
13:e Korpadalen 1290 
14:e Froarp 1699 
15:e Centrala Asarum 1555 
17:e Svängsta NÖ 1378 
18:e Svängsta SV 1034 
19:e Mörrum V 1217 
20:e Mörrum Ö 1293 
21:a Gustavstorp     1124 
 
Länsstyrelsen ska efter förslag från kommunfullmäktige enligt 4 kap. 17 § vallagen 
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen 
senast året före ordinarie riksdagsval. I de fall en förändring av distrikten görs ska 
länsstyrelsens beslut meddelas senast den 1 december året innan beslutet tillämpas 
första gången.  
 
Uppfattningen är att valdistrikten i nuvarande form fungerar väl. Dock är arbetet med 
granskning av förtidsröster tidskrävande. Bedömning görs därför att antalet valdistrikt 
inte bör minskas, vilket skulle ge varje vallokal en ökad belastning av röstande och 
förtidsröster. Ingen kritik kring valdistrikten har inkommit till kansliets kännedom, varför 
distrikten föreslås behållas oförändrade.  
 
Beslutsunderlag 
 
Valdistriktsindelning 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2021-08-17 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2021-08-27 

Sida 3(3) 

 

Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
De gällande tillämpningsanvisningarna för avgifter reviderades senast 2016. Sedan 
dess har nya beslut fattats i omsorgsnämnden som gör att anvisningarna behöver 
revideras. Arbetet med avgifter behöver även förändras i syfte att förenkla både 
handläggning och för den betalande medborgaren. 
 
Den stora förändringen i de reviderade tillämpningsanvisningarna gäller framräkning av 
timtaxan. Idag räknas timtaxan fram som faktiskt självkostnadspris där man tar hänsyn 
till bland annat personalens löneutveckling. Detta skapar en årligen återkommande 
fördröjning när man ska sätta priset på timtaxan. Det beror på att man behöver vänta in 
exempelvis lönesättning. Omsorgsnämnden har årligen behövt ta beslut om timtaxan. 
Framtaget förslag är att timtaxan framöver beräknas utifrån prisbasbeloppet (PBB). Det 
skulle innebära att nivån för timtaxan blir lättare att beräkna. Det blir en tydlighet 
gentemot medborgaren. Förutsättningarna för avgiftshandläggarna att förbereda i 
systemet för igångsättande av de nya avgifterna förbättras och nämnden behöver inte ta 
årliga beslut. 
 
Det finns en liten differens i kostnadsutvecklingen, som blir något lägre om man utgår 
från PBB istället för tidigare uträkningsmodell. Därav avser verksamheten att följa 
siffrorna under fem år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 100/2021 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
Förslag till reviderade tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
Beskrivning av förslag till ändringar i reviderade tillämpningsanvisningar för avgifter 
inom omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
De gällande tillämpningsanvisningarna för avgifter reviderades senast 2016. Sedan 
dess har nya beslut fattats i omsorgsnämnden som gör att anvisningarna behöver 
revideras. Arbetet med avgifter behöver även förändras i syfte att förenkla både 
handläggning och för den betalande medborgaren. 
 
Den stora förändringen i de reviderade tillämpningsanvisningarna gäller framräkning av 
timtaxan. Idag räknas timtaxan fram som faktiskt självkostnadspris där man tar hänsyn 
till bland annat personalens löneutveckling. Detta skapar en årligen återkommande 
fördröjning när man ska sätta priset på timtaxan. Det beror på att man behöver vänta in 
exempelvis lönesättning. Omsorgsnämnden har årligen behövt ta beslut om timtaxan. 
Framtaget förslag är att timtaxan framöver beräknas utifrån prisbasbeloppet (PBB). Det 
skulle innebära att nivån för timtaxan blir lättare att beräkna. Det blir en tydlighet 
gentemot medborgaren. Förutsättningarna för avgiftshandläggarna att förbereda i 
systemet för igångsättande av de nya avgifterna förbättras och nämnden behöver inte ta 
årliga beslut. 
 
Det finns en liten differens i kostnadsutvecklingen, som blir något lägre om man utgår 
från PBB istället för tidigare uträkningsmodell. Därav avser verksamheten att följa 
siffrorna under fem år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 100/2021 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
Förslag till reviderade tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
Beskrivning av förslag till ändringar i reviderade tillämpningsanvisningar för avgifter 
inom omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-09-01 Dnr: 2021/2405 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 258 
Kommunstyrelsen 2021-09-21 192 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgsförvaltningen 
Karlshamns kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
De gällande tillämpningsanvisningarna för avgifter reviderades senast 2016. Sedan 
dess har nya beslut fattats i omsorgsnämnden som gör att anvisningarna behöver 
revideras. Arbetet med avgifter behöver även förändras i syfte att förenkla både 
handläggning och för den betalande medborgaren. 
 
Den stora förändringen i de reviderade tillämpningsanvisningarna gäller framräkning av 
timtaxan. Idag räknas timtaxan fram som faktiskt självkostnadspris där man tar hänsyn 
till bland annat personalens löneutveckling. Detta skapar en årligen återkommande 
fördröjning när man ska sätta priset på timtaxan. Det beror på att man behöver vänta in 
exempelvis lönesättning. Omsorgsnämnden har årligen behövt ta beslut om timtaxan. 
Framtaget förslag är att timtaxan framöver beräknas utifrån prisbasbeloppet (PBB). Det 
skulle innebära att nivån för timtaxan blir lättare att beräkna. Det blir en tydlighet 
gentemot medborgaren. Förutsättningarna för avgiftshandläggarna att förbereda i 
systemet för igångsättande av de nya avgifterna förbättras och nämnden behöver inte ta 
årliga beslut. 
 
Det finns en liten differens i kostnadsutvecklingen, som blir något lägre om man utgår 
från PBB istället för tidigare uträkningsmodell. Därav avser verksamheten att följa 
siffrorna under fem år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 100/2021 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
Förslag till reviderade tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
Beskrivning av förslag till ändringar i reviderade tillämpningsanvisningar för avgifter 
inom omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-09-01 Dnr: 2021/2405 

 

Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-08-25 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 13:15—16.50. Ajournering  
klockan 14.45-15.00. 

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Sofie Svensson Ledamot (S) 
Emma Andersson Ledamot (SD) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson § 97-111 Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Nils Sjöström (C) 
Billy Månsson (S) 

 Bengt Jensen (MP) 
Bodil Frigren Ericsson (L)  
§ 112-115 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Mikael Erdtman (S) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Albin Yxell (SD) 
Dan Munther (KD) 

Övriga Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Rebecca Welander, verksamhetschef  
Valdemar Rusch, verksamhetschef  
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 99 
Elisabeth Ohlsson, förvaltningsjurist § 99 
Carina Rosenqvist, enhetschef § 100 
Lina Gustavsson, MAS § 101 
John Andén, controller § 105 
 

 

Paragrafer § 97-115  

Utses att justera Bodil Frigren Ericsson (L) § 97-111 
Monica Nobach (S) § 112-115 

Justeringsdatum  2021-08-31 
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Sekreterare Lena Mattsson   
   
Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur  Digital signatur 
                              Bodil Frigren Ericsson § 97-111            Monica Nobach § 112-115 
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-08-25 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-09-01 

Tillkännages t.o.m.: 2021-09-22 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 100 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgsförvaltningen 
Karlshamns kommun 2021/1936  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
De nuvarande gällande tillämpningsanvisningarna för avgifter är senast reviderade 
2016. Sedan dess har nya beslut tagits från omsorgsnämnden som gör att 
anvisningarna behöver revideras. Arbetet med avgifter behöver även förändras i syfte 
att förenkla både handläggning och för den betalande medborgaren.  
 
Den stora förändringen i de reviderade tillämpningsanvisningarna gäller framräkning av 
timtaxan. Idag räknas timtaxan fram som faktiskt självkostnadspris där man tar hänsyn 
till bland annat personalens löneutveckling. Detta skapar en årligen återkommande 
fördröjning när man ska sätta priset på timtaxan. Det beror på att man behöver vänta in 
exempelvis lönesättning. Omsorgsnämnden har årligen behövt ta beslut om timtaxan.  
Framtaget förslag är att timtaxan framöver beräknas utifrån prisbasbeloppet (PBB). Det 
skulle innebära att nivån för timtaxan blir lättare att beräkna. Det blir en tydlighet 
gentemot medborgaren. Förutsättningarna för avgiftshandläggarna att förbereda i 
systemet för igångsättande av de nya avgifterna förbättras och nämnden behöver inte ta 
årliga beslut.  
 
Det finns en liten differens i kostnadsutvecklingen, som blir något lägre om man utgår 
från PBB istället för tidigare uträkningsmodell. Därav avser verksamheten att följa 
siffrorna under fem år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse, 2021-07-27 
Förslag till reviderade Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgsförvaltningen 
Karlshamns kommun, 2021-07-29 
Beskrivning av förslag till ändringar i reviderade Tillämpningsanvisningar för avgifter 
inom omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
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Allmänt 
 Avgiftssystemet styrs av bestämmelser i 8 kapitlet Socialtjänstlagen.  

 
 Avgiften beräknas för var och en, även om det är gifta eller registrerade partners. Detta 

eftersom biståndsbeslut gäller de enskilda personerna var för sig och serviceinsatsen kan 
variera mellan makar eller registrerade partners. Samma regler gäller för sammanboende.  

 
 Kommunen hämtar varje månad uppgifter från pensionsmyndigheten, försäkringskassan 

och skatteverket varför avgiften kan variera från månad till månad om någon förändring 
har skett.  

 
 En allmän omprövning av inkomster och avgifter sker årligen med tillämpning av ändrade 

prisbasbelopp, skattebestämmelser, inkomst- och förmögenhetsuppgifter mm. Uppgifterna 
inhämtas från senaste taxering. 

 
 En allmän omprövning av avgifterna ska normalt ske en gång per år med tillämpning av 

ändrade prisbasbelopp, skattebestämmelser, inkomstuppgifter, bostadskostnader mm vid 
lämplig tidpunkt som kommunen bestämmer. 

 
 Beslut om avgift ska ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek ändras 

(8 kap. 9 § SoL). Exempel på sådana förändringar är: 
     - ändrade inkomstförhållanden 
     - ändrat civilstånd 
     - behov av högre individuell del/höjt minimibelopp 
     - beviljande, ändring eller upphörande av bostadstillägg/bidrag 
     - ändring av prisbasbelopp 
     - ändring av timkostnad 
     - ändring av bostadskostnad 
 

 Beslut om avgifter i ett enskilt fall enligt 8 kap. 4-9 § SoL överklagas genom 
förvaltningsbesvär, enligt 16 kap. 3 § SoL hos allmän förvaltningsdomstol. Det kan 
gälla beslut om avgiftens storlek, avgiftsändring, beräkning av avgiftsunderlaget, 
boendekostnad och förbehållsbelopp. 

 
     Vid bifall till den överklagande kan domstolen ersätta det överklagade beslutet med ett nytt    
     beslut.  
 

Kommunens avgiftshandläggare ska vara behjälpliga med överklagande om den enskilde 
begär detta. 
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Begreppsförklaring 

Timtaxa/ Avgift per insatstimme 
Omsorgsnämnden justerar årligen avgiften för en insatstimme utifrån PBB. 

Prisbasbelopp (PBB) 
Prisbasbeloppet är ett tal som visar prisutvecklingen i samhället. PBB fastställs av riksdagen 
en gång om året efter beräkningar från Statistiska centralbyrån och avser nästkommande år.  

Minimibelopp  
Minimibeloppet är baserat på prisbasbeloppet och ska täcka den enskildes utgifter för normala 
levnadskostnader. 

Höjt minimibelopp 
Om den enskilde på grund av särskilda omständigheter har fördyrade levnadskostnader finns 
möjlighet att ansöka om höjt minimibelopp. 

Förbehållsbelopp 
Kommunen beräknar den enskildes förbehållsbelopp med ledning av det lagstadgade 
minimibeloppet, boendekostnad samt eventuellt höjt minimibelopp. 

Boendekostnad  
Den faktiska boendekostnaden för egen fastighet, bostadsrätt eller hyreslägenhet i ordinärt 
och särskilt boende. 

Avgiftsunderlag 
Avgiftsunderlag är total bruttoinkomst minus skatter enligt skattelagstiftningens regler för 
innevarande år och minus förbehållsbelopp. 

Högkostnadsskydd/ Maxtaxa 
Högkostnadsskydd – ett tak för högsta avgiftsnivå även kallad maxtaxa. 

Korttidsvistelse  
Korttidsvistelse, växelvård eller avlastning är en tidsbegränsad vistelse utifrån gällande 
bistånds beslut. 

Parboende/medboende 
När en person har beviljats plats på särskilt boende kan man även få beslut om rätt till 
parboende. En partner som flyttar med till ett särskilt boende kallas medboende.  

Schablontid 
Fastställd genomsnittlig tid som är kopplat till insats. 
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Högkostnadsskydd - Maxtaxa 
Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd en så kallad maxtaxa för vad kommunen får 
ta ut i avgift från den enskilde för vård, omsorg och stöd i ordinärt och särskilt boende enligt 8 
kap. 5 § SoL. Den högsta avgift per månad som kommunen får ta ut för beviljade insatser får 
högst uppgå till en tolftedel av 0,5392 gånger PBB. 

Insatser som ingår i högkostnadsskyddet 
 Omvårdnads- och serviceinsatser som tillhandahålls via hemtjänst i ordinärt boende. 
 Trygghetslarm. 
 Avlösning i hemmet över 16 timmar 
 Omvårdnads- och serviceinsatser som tillhandahålls på särskilt boende. 
 Omvårdnads- och serviceinsatser vid vistelse på korttidsboende och växelboende. 
 Ledsagning 

Insatser som inte ingår i högkostnadsskyddet 
 Kostnader för mat. 
 Bostadskostnader 
 Kostnader för mat och resor vid dagverksamhet 
 Kostnader för transport av avliden 

Handläggning av avgifter 
Den enskilde ska i samband med vårdens/ insatsens början, samt vid större förändring, 
informeras om avgifter och ges möjlighet att inkomma med inkomstuppgifter. Erforderliga 
uppgifter för beräkning av avgiftsunderlaget ska lämnas snarast av den enskilde eller dess 
företrädare. I avvaktan på underlag debiteras avgift enligt maxtaxa. 
 
Efter samtycke genom insänt inkomstunderlag inhämtar kommunen aktuella uppgifter från 
pensionsmyndigheten, försäkringskassan och skatteverket. Det individuella avgiftsunderlaget 
kan därefter beräknas. Visar det sig att för hög avgift debiterats, kan återbetalning ske. 
Återbetalning kan ske högst för tre månader tillbaka i tiden.  
 
Den enskilde har möjlighet att ange på blanketten ”Inkomstförfrågan” att man inte önskar 
lämna uppgifter om sin ekonomi. Den enskilde debiteras i detta fall högsta avgift för beviljad 
insats. 
 
I de fall den enskilde inte återsänder blanketten ”Inkomstförfrågan” debiteras högsta avgift för 
beviljade insatser.  
 
Omräkning sker i samband med förändrat PBB samt vid erbjudandet att inkomma med 
senaste underlag av inkomstdeklaration och boendekostnad för ny beräkning.  
 
Den enskilde är skyldig att lämna uppgifter till omsorgsförvaltningen om någon uppgift som 
lämnats förändrats under årets lopp.  
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Beräkning av avgiftsunderlag (8 kap. 4 § SoL) 
Begärda uppgifter för beräkning av avgiftsunderlaget ska lämnas snarast av den enskilde eller 
dess företrädare. I avvaktan på att inkomstunderlag och boendekostnad inlämnas, debiteras 
avgift enlig maxtaxa. 
 
Efter att uppgifterna inkommit från den enskilde samt pensionsmyndigheten, 
försäkringskassan, skatteverket kan avgiftsunderlaget beräknas. Visar det sig att för hög avgift 
debiterats, kan återbetalning ske. Återbetalning kan ske högst för tre månader tillbaka i tiden.  
 
För gifta eller registrerade partners gäller att inkomsterna ska läggas samman och därefter 
fördelas med hälften på vardera. I de fall den ena av makarna/registrerade partners flyttar till 
ett särskilt boende räknas inkomsterna på det sätt som är mest gynnsamt för paret.  
 
Sammanboendes inkomster beräknas för respektive, såsom för ensamstående personer, då det 
inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet mellan sammanboende. Barns inkomst ska 
inte medräknas vid avgiftsunderlag. 
 
 
Avgiftsunderlag är det belopp som kvarstår enligt nedanstående beräkning: 
 

 Bruttoinkomst (inklusive bostadstillägg eller motsvarande) 

 Övriga intäkter (utländsk inkomst, överskott av kapital etc.) 

 Skatter (som ingår i inkomstbegreppet) 

 Nettoinkomst 

 Förbehållsbelopp (bostadskostnad, minimibelopp och eventuellt höjt minimibelopp)  

 Avgiftsunderlag 

Avgiftsunderlag  
 Avgiftsunderlag avser inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de 

närmsta 12 månaderna, fördelat med lika belopp varje månad. 
 Bostadsbidrag, boendetillägg och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst. 
 Överskott av kapital såsom ränteinkomst, utdelningar m.m., beräknas utifrån 

situationen den 31 december året innan (hämtas från kontrolluppgift inför 
deklarationen). 

 Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlaget. 
 Underskott av kapital beaktas inte i samband med beräkning av avgiftsunderlaget. 
 När avgiftsunderlag inkommer från den enskilde hämtar kommunen uppgifter från 

pensionsmyndigheten, försäkringskassan och skatteverket. 

Ändrade inkomstförhållanden 
 Den enskilde är skyldig att meddela förändringar som kan påverka avgiften. 
 Avgiften ska ändras om något förhållande som påverkar avgiften storlek ändras. 
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 Förändringar kan innebära retroaktiv debitering eller återbetalning för den enskilde 
från tidpunkten för de förändrade förhållandena om det gäller hel månad. Om 
förändringen sker under månaden sker debitering från nästkommande månad. 
Retroaktiv debitering eller återbetalning sker dock för längst tre månader tillbaka.  

 Beräkningen ska göras efter så aktuella uppgifter som möjligt utifrån den enskildes 
ekonomi. 

Minimibelopp (8 kap. 7 § SoL) 
Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 gånger 
PBB. Minimibeloppet för var och en sammanlevande makar och sambor ska utgöra lägst en 
tolftedel av 1,1446 gånger PBB. För personer 64 år och yngre utökas minimibeloppet med 
10%. 
 
Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för följande poster: 

 livsmedel (alla måltider)  
 kläder, skor, fritid,  
 hygien, förbrukningsvaror 
 dagstidning, telefon,  
 hemförsäkring, 
 hushållsel,  
 möbler, husgeråd 
 tandvård, öppen hälso- och sjukvård  
 läkemedel 
 resor 

 
Kostnaderna för utgiftsposterna som inryms inom minimibeloppet beräknas av 
konsumentverket för varje år. 

Höjt minimibelopp – individuell del (8 kap. 8 § SoL) 
Det är kommunens ansvar att utreda om den enskilde har rätt till ett höjt minimibelopp. 
Behovet utreds när uppgifter inkommer som påvisar stadigvarande utgifter. 
 
Minimibeloppet kan höjas om kostnaderna är varaktiga (minst 6 månader) och uppgår till ett 
belopp av minst 200:-/månad. I de fall den enskilde har flera utgiftsposter som var och en 
utgör skäl för höjning men där kostnaden för varje enskild post understiger 200 kronor/månad 
ska den sammanlagda kostnaden beaktas. 

Personer 64 år och yngre 
Normalkonsumtionen för personer 64 år och yngre är högre och därmed även kostnaderna. 
Kommunen ska beakta denna merkostnad så att yngre och funktionshindrade förbehålls ett 
högre belopp för livsmedelskostnader än äldre. Vägledande för beräkningen av merkostnad är 
Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader för olika åldersgrupper. 

Fördyrande matkostnader i särskilt boende  
Minimibeloppet ska täcka normalkostnaden för livsmedel enligt Konsumentverkets 
beräkningar. Då det innebär merkostnader för helkost ska hänsyn tas till denna merkostnad. 
Minimibeloppet ska höjas med skillnaden mellan den kostnad kommunen tar ut för maten och 
Konsumentverkets beräkning för livsmedelskostnaden enligt gruppen 61 år och äldre. 

93



   

10 

Fördyrande matkostnader i ordinärt boende 
Minimibeloppet ska täcka normalkostnaden för livsmedel enligt Konsumentverkets 
beräkningar. Då det innebär merkostnader för matdistribution, ska hänsyn tas till denna 
merkostnad. Minimibeloppet ska höjas med skillnaden mellan den kostnad kommunen tar ut 
för maten och Konsumentverkets beräkning för livsmedelskostnaden enligt gruppen 61 år och 
äldre. Vid matdistribution 0-3 dagar/månad anses inte vara en skälig merkostnad, 4-15 
dagar/månad ökas minimibeloppet med halva beloppet, 16-30 dagar/månad ökas 
minimibeloppet med hela beloppet.   

Fördyrade kostnader p.g.a. familje- och arbetssituation 
Den som har exempelvis underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor och andra 
kostnader som behövs för en familjs underhåll har rätt att söka höjt minimibelopp. Tillägg för 
underhållsbidrag utgår med belopp enligt dom eller avtal. 

Särregler för barn och ungdomar 
För hemmavarande barn i åldern 0-18 år som är enda servicemottagare i hushållet utgår ingen 
avgift. För ungdomar under 19 år i eget boende med egen inkomst av pension eller 
förvärvsinkomst och som är servicemottagare gäller samma som för vuxna 19-64 år. 

Tillägg för hushåll med barn eller ungdomar 0-18 år 
För hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar ska minimibeloppet höjas enligt 
Konsumentverkets beräkningar på skäliga levnadskostnader. Uppgiften ska anges på ansökan. 

Kostnader för god man 
Kostnader för god man kan generera ett höjt minimibelopp. Kostnaderna ska styrkas genom 
intyg från överförmyndarnämnden.  

Övriga kostnader 
För kostnader som inte är upptagna under ovan punkterna görs en individuell prövning.  

Nedsättning av minimibelopp 
Kommunen kan i vissa situationer (8 kapitlet 8 §, 2:a stycket) minska minimibeloppet i det 
fall den enskilde har lägre levnadskostnader på grund av att han/hon inte betalar för en 
utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet. Exempel på detta är om hushållsel, 
möbler, förbrukningsartiklar tillhandahålls inom ramen för avgiften eller boendekostnaden. 

Beräkning av boendekostnad 
Den faktiska boendekostnaden kan utgöras av hyra, bostadsrättsavgift eller kostnad för egen 
bostadsfastighet. Delar individen bostad med annan vuxen som har egen inkomst ska högst 
halva boendekostnaden tillgodoräknas individen. Endast kostnaden för den bostad individen 
är permanent bosatt i utgör underlag till förbehållet. 

Hyreslägenhet 
Faktiska boendekostnaden för hyreslägenheten. Värme och vatten utöver grundhyran 
beräknas enligt Pensionsmyndighetens författningssamling per kvadratmeter. 
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Bostadsrättslägenhet 
Vid boende i bostadsrättslägenhet ska räntekostnader efter skatteavdrag tas in i beräkningen 
av boendekostnaden. Värme och vatten utöver grundhyran beräknas enligt 
Pensionsmyndighetens författningssamling per kvadratmeter. 

Egen bostad 
Boendekostnaden beräknas enligt Pensionsmyndighetens författningssamling per 
kvadratmeter. Alternativt enligt insänt underlag av den faktiska boendekostnaden och 
räntekostnader efter skatteavdrag 

Negativt avgiftsunderlag/ låg betalningsförmåga 
När ett negativt avgiftsunderlag eller låg betalningsförmåga uppstår ska information ges om 
möjligheten att ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten 
eller försörjningsstöd hos kommunen. Justering av kostnader såsom hyra och matkostnader 
sker ej. 

Förändring av avgift (8 kap. 9 § SoL) 
Kommunen ska ändra en avgift om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har 
ändrats. Avgiften får ändras utan föregående underrättelse, om ändringen beror på 
förändringar i PBB. En ändring av avgiften ska gälla från och med månaden efter den månad 
då anledning till ändring har uppkommit. En ändring av avgiften ska dock gälla från och med 
den månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om 
förhållandena avser hela den månaden 

Avgifter inom högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § SoL) 
Timtaxan beräknas utifrån 0,7311 % av PBB och justeras årligen. Maxavgift enligt 
högkostnadsskyddets högsta belopp per månad beräknas av en tolftedel av 0,5392 % gånger 
PBB. 

Trygghetslarm 
När den enskilde beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen i form av trygghetslarm debiteras en 
fastställd månadsavgift som följer avgiften för en insatstimme per månad. För trygghetslarm 
är avgiften per månad eller per dag vid del av månad d.v.s. 1/30 del av månadsavgiften. 
Avgiften utgår från och med det dygn larmet installeras hos kund och till och med det dygn 
larmet återlämnas till kommunen. Avgiften påverkas inte av antalet utryckningar per månad.  

Hjälp i hemmet, ordinärt boende 
Omvårdnad och serviceinsatser i ordinärt boende debiteras efter schablontid utifrån beviljade 
insatser per månad.  

Ledsagning 
Avgift debiteras enligt timtaxa och ingår i maxavgift.  

Avlösning i hemmet över 16 timmar/ månad 
Avgift debiteras enligt timtaxa och ingår i maxavgift. 

Korttidsvistelse, omvårdnad 
Avgiften för omvårdnad uppgår till 1/30 av högkostnadsskyddets högsta belopp per dygn 
enligt 8 kap. 5 § SoL. 
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Särskilt boende, omvårdnad 
För omvårdnad och serviceinsatser i särskilt boende debiteras maxavgift.  

Parboende/medboende: 
Om medboende inte har eget beslut på särskilt boende men är i behov av insatser, ansöker den 
medboende om detta hos biståndshandläggare. Detta handläggs som hjälp hemmet i ordinärt 
boende. 

Kostnader utom högkostnadsskyddet (8 kap. 2 § SoL) 
Kostnader som är knutna till PBB justeras årligen. 
Enskildas kostnader för kost omfattas inte av högkostnadsskyddet och är inte att jämställa 
med en avgift enligt 8 kap 2 § SoL.  

Matdistribution, ordinärt boende 
Matdistribution avser distribuering av färdiglagad mat. Kostnaden fastställs och justeras 
årligen, 0,1310 % av gällande PBB. 

Helkostabonnemang, särskilt boende 
Helkostabonnemang i särskilt boende omfattar frukost, lunch, middag/kvällsmat, mellanmål 
och debiteras 30 dagar per månad. Kostnaden beräknas utifrån 0,2552 % av PBB och justeras 
årligen. 

Heldygnskost, korttidsvistelse och växelvård  
Heldygnskost omfattar frukost, lunch, middag/kvällsmat, mellanmål. Kostnaden beräknas 
utifrån 0,2552 % av PBB och justeras årligen. 

Sondnäring, särskilt boende 
Sondnäring debiteras enligt fyra nivåer utifrån av läkare ordinerad mängd per dygn. 
Kombineras sondnäring med kosttillägg debiteras även för antal kosttillägg per dag. 
Kombineras sondnäring med smakportioner som uppgår till ¼ portion eller mer debiteras ¼ 
av kostnaden för heldygnskost utöver sondnäringen. Kostnaden justeras årligen utifrån 
konsumentprisindex för september månad mellan de två senaste åren. 
 

Dagverksamhet 
Vid dagverksamhet debiteras en kostnad för måltider samt transport tur och retur.  
Kostnad för mat beräknas utifrån 0,1660 % av PBB och justeras årligen och egenavgift för 
transport motsvarar en zon med färdtjänst tur och retur. Kostnaden för transport följer Region 
Blekinge beslut om kostnad för färdtjänst och justeras årligen. 

Boende (8 kap 5 § SoL) 

Särskilt boende 
Bostäder i kommunens särskilda boendeformer upplåts med hyreskontrakt. Hyran följer 
Karlshamns bostäder (KABO) vid den årliga hyreshöjningen. I hyran på de särskilda 
boendena ingår värme och hushållsel. Hyran debiteras från och med hyreskontraktsdatum till 
och med den dag som lägenheten är slutbesiktigad. 
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Insatser som inte är avgiftsbelagda 
Insatser i form av dagverksamhet för personer med demenssjukdom, kontaktperson, 
telefonservice samt avlösning i hemmet upp till 16 timmar per månad medför ingen avgift för 
den enskilde. Insatser från hälso- och sjukvård. 

Justering av avgift  

Hjälp i hemmet 
Har insatser utförts som överstiger nivån för maxtaxan under del av månaden görs ingen 
justering vid frånvaro. Då insatser understiger nivån för maxtaxan under månaden debiteras 
timtaxa enligt schablontid för utförda insatser. För brukare med lägre avgiftsunderlag görs 
justering på liknande sätt efter insatser som understiger det beräknade avgiftsunderlaget. 

Trygghetslarm 
Ingen justering görs gällande abonnemangs avgift för trygghetslarm. 

Särskilt boende 
Justering av omvårdnadsavgift på särskilt boende görs inte då högsta nivå uppnås efter en 
dags vistelse utom i fall av frånvaro hel kalendermånad. 

Helkostabonnemang 
Kostnaden för helkostabonnemang reduceras vid anmälan om uppehåll i samband med 
frånvaro, sjukhusvistelse etc. Avdrag sker för varje helt dygn som kost uteblivit.  

Debitering 
Avgifter och kostnader för omvårdnad, mat och hyra i särskilt boende debiteras i efterhand.  
Faktura skickas till kund senast den 10:e varje ny kalendermånad med betalningsdatum sista 
vardagen i månaden. Vid start- eller slutdatum under del av kalendermånad debiteras 
insatserna med 1/30.  Möjlighet till autogiro eller e-faktura finns att tillgå. 

Retroaktiv debitering eller återbetalning av avgift 
Om uppgifter framkommer som visar att för låg avgift debiterats under en period kan 
kommunen komma att besluta om retroaktiv debitering. Dock inte längre än de tre senaste 
debiteringsmånaderna. 
 
Om uppgifter framkommer som senare visar att för hög avgift debiterats under en 
period, kan kommunen komma att besluta om retroaktiv återbetalning. Dock inte längre än för 
de tre senaste debiteringsmånaderna. 

Vistelse i annan kommun 
Då kund från vår kommun har en tillfällig vistelse i annan kommun där de får sina beviljade 
insatser utförda, debiterar Karlshamns Kommun kund som vanligt.  
 
Då kund från annan kommun tillfälligt vistas i vår kommun och får sina beviljade insatser 
utförda här, debiteras av sin hemkommun.  
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Dubbel boendekostnad 
Vid flytt till ett av kommuns särskilt boende kan man riskera att få två hyror som ska betalas 
med samma förfallodag. Då finns möjligheten att ansöka om jämkning avseende bostaden 
med den lägsta kostnaden under maximalt tre månader.  
 
Bor någon kvar i bostaden eller förmögenheten överstiger två basbelopp beviljas ingen 
jämkning. Som förmögenhet räknas kapital, fonder, aktier, obligationer etc. 
  
Ansökan ska vara inkommen senast 6 månader efter kontraktsdatum tillsammans med 
underlag av årsbesked från bank och kontoutdrag som styrker att hyran är betald. 

Dubbla boendekostnader vid byte mellan kommunens anvisade boende. 
För brukare i särskilt boende som flyttar mellan två av kommunens anvisade särskilda boende 
debiteras inte för dubbla hyror, förutsatt att lägenheten töms och slutstädas inom en vecka. 
Hyran för den gamla lägenheten avslutas den dagen överflytten sker och hyran för den nya 
startar samma dag. Om Överflytten tar mer än en vecka debiteras dubbel hyra för 
överskjutande dagar.  

Överklagan 
Beslut om avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4-9§ Socialtjänstlagen kan överklagas 
till förvaltningsrätten. Möjligheter att överklaga gäller individuella beslut enligt 8 kap. 
rörande avgifternas storlek. I samband med att beslutet om avgiften meddelats ska 
besvärshänvisning lämnas där det framgår hur och inom vilken tid kunden kan överklaga 
beslutet. 

Behandling av personuppgifter, GDPR-dataskyddsförordningen 
Kommunen värnar om att skydda den personliga integriteten med gällande 
integritetslagstiftning och dataskyddsförordning. Ytterligare information kan hittas på 
https://www.karlshamn.se/kommun-och-politik/kommunfakta/personuppgifter-gdpr/ 
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Beskrivning av förslag till ändringar i reviderade 
Tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 
 

Tillämpningsanvisningarna är senast reviderade 2016. Sedan dess har nämnden 
tagit olika beslut som gör att anvisningarna behöver revideras. Syftet med de 
reviderade tillämpningsanvisningarna är även att förenkla den idag ganska 
krångliga avgiftshandläggningen samt skapa en tydligare och enklare bild av 
avgifter för medborgaren.  

Nedan beskrivs de genomförda förändringarna i anvisningarna. Vid behov 
motiveras även varför förändringen bör ske. Beskrivningen följer upplägget från 
Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgsförvaltningen Karlshamns 
kommun.  

 

Begreppsförklaring 
I begreppsförklaring är det tillagt tre begrepp som vi ser är bra att ha där. Det är 
korttidsvistelse, parboende/medboende och schablontid. 

 

Högkostnadsskydd – Maxtaxa 
Inledningen är tillagd i syfte att visa på bakgrunden till beräkningen av maxtaket 
och att det är lagstyrt hur mycket vi får ta ut i avgift.  

En omstrukturering av insatserna är gjord för att skapa en ökad tydlighet. En 
insats är tillagd som inte ingår i högkostnadsskyddet: ”kostnader för mat och 
resor vid dagverksamhet”. Detta efter det nya beslut som tagits av 
omsorgsnämnden att det skulle gå från dagavgift till avgift för mat och transport. 

 

Handläggning av avgifter 
Formuleringen ” i  de fall den enskilde inte efter påminnelse återsänder 
blanketten inkomstförfrågan….” har tagits bort.  

I tidigare dokument stod det ”efter påminnelse” men det är inte längre praxis i det 
vardagliga arbetet. Det är ett stor administrativt arbete att kontrollera och skicka 
ut till de som inte inkommer med blanketten. Medborgaren informeras både på 
blankett och medföljande brev att blanketten inkomstförfrågan ska skickas in 
oavsett om man vill redovisa för sin inkomst eller inte (det finns en ruta där man 
väljer att inte redovisa utan accepterar maxtaxa), samt att maxtaxa kommer att 
läggas om blanketten och underlag inte inkommer. Det är medborgarens eget 
ansvar att fylla i och skicka in blanketten.  
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Beräkning av avgiftsunderlag (8 kap. 7 § SoL) 
Inledning tillagd för att öka tydligheten i vad som gäller för beräkning av 
avgiftsunderlaget. 

Ändrade inkomstförhållanden 
En punkt har lagts till som beskriver vad som gäller vid retroaktiv debitering eller 
återbetalning. Detta för att följa lagstiftningen. 

Minimibelopp (8 kap. 7 § SoL) 
I inledningen har summor och år tagits bort då vi inte vill precisera det i detta 
dokument utan bara redovisa för % av PBB som gäller. Här är procenten lagstyrt 
och inte ett förslag från vår sida. 

Övriga kostnader  
Texten ”principiella ärenden provas i nämnd” tagits bort.  

 

Nedsättning av minimibelopp 
Denna text är ny då i syfte att stärka likabehandlingsprincipen. Det ger oss 
möjlighet att sänka minimibeloppet om något som ingår i förbehållsbeloppet ingår 
i ex hyra. Ett exempel på detta är om det på något av våra särskilda boende ingår 
tvättmedel i hyran medan man på ett annat boende får köpa tvättmedel själv. 

 

Beräkning av boendekostnad 
Detta är ett nytt stycke i tillämpningsanvisningarna.  

Första stycket tydliggör att det är den permanenta bostaden som vi utgår ifrån 
och att man inte kan räkna med kostnader för ex sommarstuga eller om man har 
två bostäder. 

Texten förtydligar att vi använder oss av pensionsmyndighetens beräkningar 
när/om den enskilde inte kommer in med annat underlag. Detta har varit praxis 
även tidigare men inte stått beskrivet i tidigare tillämpningsanvisningar.  

 

Förändring av avgift (8 kap. 9 § SoL) 
Detta är ett nytt stycke i tillämpningsanvisningarna.  

Avsnittet tydliggör att avgiften får ändras utan föregående underrättelse, om 
ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet (PBB).  
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Avgifter inom högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § SoL) 
Under denna rubrik beskrivs den största förändringen i 
tillämpningsanvisningarna.  

I dag räknas timtaxan fram som faktiskt självkostnadspris där man tar hänsyn till 
bland annat personalens löneutveckling. Det innebär att det blir en onödig 
fördröjning när man ska sätta priset på maxtaxan då man behöver vänta in andra 
uträkningar som exempelvis lönesättning. Förslaget är att timtaxa framöver 
beräknas utifrån PBB. Det skulle ge avgiftshandläggarna bättre förutsättningar att 
förbereda i systemet för igångsättande av de nya avgifterna. Det innebär också 
att timtaxan inte längre behöver tas i nämnden varje år då beslutet är att timtaxan 
följer PBB. Det blir dessutom en tydlighet mot medborgaren då denne själv kan 
räkna ut vad den nya avgiften blir redan när PBB är klar för kommande år. Många 
andra kommuner använder sig av PBB idag ex. Hässleholm. 

Utifrån de beräkningar som ekonomienheten gjort ser vi att kostnadsutvecklingen 
blir något lägre om man utgår från PBB jämfört med den uträkningsmodell man 
har idag. Verksamheten avser därför att följa siffrorna under fem år för att kunna 
följa hur utvecklingen skiljer sig åt mellan de två olika sätten att räkna.  

Under denna rubrik finns förutom ovan ett förtydligande hur avgiften för 
trygghetslarm beräknas. Innehållet har fått en annan struktur för att skapa en 
tydligare översikt.   

 

Kostnader utom högkostnadsskyddet (8 kap. 2 § SoL) 
Här är inlagt förslag på att alla kostnader förutom sondnäring ska beräknas efter 
PBB. Det blir olika procentsatser på olika delar då ekonom har utgått ifrån 
tidigare prisutveckling och räknat om till procent av PBB. Denna förändring 
innebär inte några förskjutningar i kostnader utan landar på samma som tidigare 
beräkningsmodell.  

Sondnäring, särskilt boende 
Detta stycke är tillagt i syfte att förtydliga avgiftsberäkning för sondnäring, baserat 
på beslut från KF 2014-03-01 §11 då det saknades i tidigare dokument.  

Dagverksamhet:  

Innehållet är reviderat utifrån tidigare beslut att gå från dygnsavgift till en kostnad 
för mat och en kostnad för resa.   

 

Boende (8 kap. 5 § SoL) 

Särskilt boende:  
Under särskilt boende finns information om hur vi sätter igång hyran och hur vi 
bryter den. Hyran debiteras från och med hyreskontraktsdatum till och med den 
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dag som lägenheten är slutbesiktigad. Att hantera hyran på detta vis skapar ett 
incitament för att snabbare lämna lägenheten och därmed undvika fördröjningar 
vid utflytt vilket påverkar boendekön. 

 

Debitering 
Omskrivet då vi har ändrat i avgiftssystemet. Tidigare så debiterades det för 
matdistribution två månader efter och allt annat debiterades månaden efter. 
Framöver kommer all debitering att ske månaden efter för samtliga delar.  

 

Vistelse i annan kommun 
Denna är tillagd då det inte fanns med i tidigare dokument. Ingen förändring 
jämfört med tidigare tillämpning.  

 

Dubbel boendekostnad 
Stycke två är tillagt. Om någon bor kvar i bostaden har man inte rätt till jämkning. 

Dubbla boendekostnader vid byte mellan kommunens anvisade boenden:  

Denna är tillagd och förslag från förvaltningen är att brukaren inte ska behöva få 
två hyror om den flyttar inom våra boenden om det sker inom en vecka. Detta för 
att främja arbetet med byteslistan, och vid byte av bostad inom våra boende 
minska risken för fördröjning av boendekön.  

Från tidigare dokument har vi tagit bort en rubrik som hette ”annat boende”. Vi 
har inga sådana boende idag. Tidigare fanns sådana, där man ex kunde få bo i 
delat rum med någon annan.  

 

 

 

 

 

102



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka kulturnämndens driftbudget för att betala hyran för biblioteket i Citygallerian 
med 600 tkr 2022,  
 
att i budgetprocessen inför 2024 beakta kulturnämndens behov av utökad driftbudget för 
att betala hyra för biblioteket i Citygallerian med 850 tkr 2024.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att avsätta 1 000 tkr i investeringsbudgeten för 2022 och 1 500 tkr i 
investeringsbudgeten för 2024. Investeringsmedlen är för inredning samt 
hyresgästanpassningar. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbiblioteket flyttade 2015 in i Citygallerian för att göra plats åt Försäkringskassan 
som behövde nya lokaler. Tanken var att detta var en tillfällig lösning då det fanns 
planer på ett kultur- och bibliotekshus på Östra Piren. Planerna på ett kultur- och 
bibliotekshus skrinlades 2018. 
 
Ett avtal tecknades 2016 för att delar av den dåvarande omsorgsförvaltningen skulle 
flytta till nya lokaler i Citygallerian. Anledningen till flytten var trångboddhet och att 
arbetsmiljön var dålig. Lokalerna beräknades omfatta 1 019 – 1 200 kvm och skulle 
kosta mellan 1 936 – 2 280 tkr i kallhyra i 2016 års hyresnivå (1 900 kr/kvm). Lokalerna 
skulle inrymmas i nybyggnationen på Citygallerian. Men projektet drog ut på tiden och 
förvaltningen för arbete och välfärd lät meddela att de ej ville ha nämnda lokaler utan att 
de löst sina arbetsmiljöproblem i befintliga lokaler i Rådhuset istället. 
 
Bibliotekets placering har debatterats och det är framförallt alternativen Citygallerian och 
etapp 5 på Östra Piren, som Karlshamnsfastigheter nu bygger, som har varit 
alternativen. Våren 2020 meddelade koalitionen att biblioteket ska vara kvar i 
Citygallerian. Efter detta har arbete pågått med att få ändamålsenliga lokaler för 
biblioteket i Citygallerian. 
 
Sommaren 2020 tecknades ett avtal om utökning av bibliotekets yta i Citygallerian med 
250 kvm vilket gör att biblioteket idag har en yta på 1 597 kvm i Citygallerian till en 
kostnad om 2 500 tkr/år. 
 
Då Karlshamns kommun inte är i behov av den sedan tidigare inhyrda lokalen om drygt 
1 000 kvm har diskussion förts med fastighetsägaren för att hitta en lösning som båda 
parter kan nöja sig med. Lösningen är 1 400 tkr lägre i kostnad än om ursprunglig plan 
genomförts med att hyra lokalen för arbete och välfärd samt att låta biblioteket behålla 
nuvarande lokaler. Förslaget ser ut som följer: 
 

 Utökning av yta på plan tre med cirka 350 kvm för ny läshörna, sker under 2021. 
 Ombyggnation av dagens läshörna till en hörsal/multisal, sker under 2021 
 Utökning av yta på plan 4, som ännu ej är byggt, med cirka 450 kvm, sker när 

plan 4 är färdigt preliminärt 2024 
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 Minskning av yta där det är kontor idag med 112 kvm, sker när plan 4 är färdigt 
preliminärt 2024 

 Om hyresavtal tecknas enl ovanstående avslutas hyresavtalet från 2016 med 
nummer 1-18-401. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08, § 144, delegera till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att fatta beslut om nytt avtal för biblioteksverksamheten i Citygallerian efter 
det att kulturnämnden behandlat ärendet. Kulturnämnden yttrade sig i ärendet 2021-06-
30, § 51.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar efter hörande av kulturnämnden att ge 
fastighetschefen i uppdrag att gå vidare med liggande förslag rörande ändring av 
hyresavtal i Citygallerian. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 144/2021 Ersätta avtal för arbete och välfärd i Citygallerian 
med avtal för biblioteket 
Driftbudget och investeringsbudget bibliotek Citygallerian 2021-05-20 
Hyresavtal Citygallerian åt omsorgsnämnden 1-18-401 
Protokollsutdrag KN § 51/2021 Ersätta avtal för Arbete och Välfärd i citygallerian 
med avtal för biblioteket 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kulturnämnden 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka kulturnämndens driftbudget för att betala hyran för biblioteket i Citygallerian 
med 600 tkr 2022,  
 
att i budgetprocessen inför 2024 beakta kulturnämndens behov av utökad driftbudget för 
att betala hyra för biblioteket i Citygallerian med 850 tkr 2024.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avsätta 1 000 tkr i investeringsbudgeten för 2022 och 1 500 tkr i 
investeringsbudgeten för 2024. Investeringsmedlen är för inredning samt 
hyresgästanpassningar. 
 
Arbetsutskottet beslutar för egen del 
 
att delegera till fastighetschefen att teckna ett 15-årigt hyresavtal för bibliotekets lokaler i 
Citygallerian med en total yta om maximalt 2 300 kvm till en hyra om maximalt 1 900 
kr/kvm (4 370 tkr) exkl moms,  
 
att avsluta hyresavtal med nummer 1-18-401 för Citygallerian, samt  
 
att hyran för biblioteket i Citygallerian om 200 tkr för år 2021 belastar kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbiblioteket flyttade 2015 in i Citygallerian för att göra plats åt Försäkringskassan 
som behövde nya lokaler. Tanken var att detta var en tillfällig lösning då det fanns 
planer på ett kultur- och bibliotekshus på Östra Piren. Planerna på ett kultur- och 
bibliotekshus skrinlades 2018. 
 
Ett avtal tecknades 2016 för att delar av den dåvarande omsorgsförvaltningen skulle 
flytta till nya lokaler i Citygallerian. Anledningen till flytten var trångboddhet och att 
arbetsmiljön var dålig. Lokalerna beräknades omfatta 1 019 – 1 200 kvm och skulle 
kosta mellan 1 936 – 2 280 tkr i kallhyra i 2016 års hyresnivå (1 900 kr/kvm). Lokalerna 
skulle inrymmas i nybyggnationen på Citygallerian. Men projektet drog ut på tiden och 
förvaltningen för arbete och välfärd lät meddela att de ej ville ha nämnda lokaler utan att 
de löst sina arbetsmiljöproblem i befintliga lokaler i Rådhuset istället. 
 
Bibliotekets placering har debatterats och det är framförallt alternativen Citygallerian och 
etapp 5 på Östra Piren, som Karlshamnsfastigheter nu bygger, som har varit 
alternativen. Våren 2020 meddelade koalitionen att biblioteket ska vara kvar i 
Citygallerian. Efter detta har arbete pågått med att få ändamålsenliga lokaler för 
biblioteket i Citygallerian. 
 
Sommaren 2020 tecknades ett avtal om utökning av bibliotekets yta i Citygallerian med 
250 kvm vilket gör att biblioteket idag har en yta på 1 597 kvm i Citygallerian till en 
kostnad om 2 500 tkr/år. 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Då Karlshamns kommun inte är i behov av den sedan tidigare inhyrda lokalen om drygt 
1 000 kvm har diskussion förts med fastighetsägaren för att hitta en lösning som båda 
parter kan nöja sig med. Lösningen är 1 400 tkr lägre i kostnad än om ursprunglig plan 
genomförts med att hyra lokalen för arbete och välfärd samt att låta biblioteket behålla 
nuvarande lokaler. Förslaget ser ut som följer: 
 

 Utökning av yta på plan tre med cirka 350 kvm för ny läshörna, sker under 2021. 
 Ombyggnation av dagens läshörna till en hörsal/multisal, sker under 2021 
 Utökning av yta på plan 4, som ännu ej är byggt, med cirka 450 kvm, sker när 

plan 4 är färdigt preliminärt 2024 
 Minskning av yta där det är kontor idag med 112 kvm, sker när plan 4 är färdigt 

preliminärt 2024 
 Om hyresavtal tecknas enl ovanstående avslutas hyresavtalet från 2016 med 

nummer 1-18-401. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08, § 144, delegera till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att fatta beslut om nytt avtal för biblioteksverksamheten i Citygallerian efter 
det att kulturnämnden behandlat ärendet. Kulturnämnden yttrade sig i ärendet 2021-06-
30, § 51.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar efter hörande av kulturnämnden att ge 
fastighetschefen i uppdrag att gå vidare med liggande förslag rörande ändring av 
hyresavtal i Citygallerian. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 144/2021 Ersätta avtal för arbete och välfärd i Citygallerian 
med avtal för biblioteket 
Driftbudget och investeringsbudget bibliotek Citygallerian 2021-05-20 
Hyresavtal Citygallerian åt omsorgsnämnden 1-18-401 
Protokollsutdrag KN § 51/2021 Ersätta avtal för Arbete och Välfärd i citygallerian 
med avtal för biblioteket 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kulturnämnden 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2021-06-30 Dnr: 2021/1555 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-07-02 233 
Kommunstyrelsen 2021-09-21 182 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Ersätta avtal för arbete och välfärd i Citygallerian med avtal för biblioteket 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka kulturnämndens driftbudget för att betala hyran för biblioteket i Citygallerian 
med 600 tkr 2022,  
 
att i budgetprocessen inför 2024 beakta kulturnämndens behov av utökad driftbudget för 
att betala hyra för biblioteket i Citygallerian med 850 tkr 2024.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avsätta 1 000 tkr i investeringsbudgeten för 2022 och 1 500 tkr i 
investeringsbudgeten för 2024. Investeringsmedlen är för inredning samt 
hyresgästanpassningar. 
 
Arbetsutskottet beslutar för egen del 
 
att delegera till fastighetschefen att teckna ett 15 årigt hyresavtal för bibliotekets lokaler i 
Citygallerian med en total yta om maximalt 2 300 kvm till en hyra om maximalt 1 900 
kr/kvm (4 370 tkr) exkl moms,  
 
att avsluta hyresavtal med nummer 1-18-401 för Citygallerian, samt  
 
att hyran för biblioteket i Citygallerian om 200 tkr för år 2021 belastar kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsbiblioteket flyttade 2015 in i Citygallerian för att göra plats åt Försäkringskassan 
som behövde nya lokaler. Tanken var att detta var en tillfällig lösning då det fanns 
planer på ett kultur- och bibliotekshus på Östra Piren. Planerna på ett kultur- och 
bibliotekshus skrinlades 2018. 
 
Ett avtal tecknades 2016 för att delar av den dåvarande omsorgsförvaltningen skulle 
flytta till nya lokaler i Citygallerian. Anledningen till flytten var trångboddhet och att 
arbetsmiljön var dålig. Lokalerna beräknades omfatta 1 019 – 1 200 kvm och skulle 
kosta mellan 1 936 – 2 280 tkr i kallhyra i 2016 års hyresnivå (1 900 kr/kvm). Lokalerna 
skulle inrymmas i nybyggnationen på Citygallerian. Men projektet drog ut på tiden och 
förvaltningen för arbete och välfärd lät meddela att de ej ville ha nämnda lokaler utan att 
de löst sina arbetsmiljöproblem i befintliga lokaler i Rådhuset istället. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 
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Bibliotekets placering har debatterats och det är framförallt alternativen Citygallerian och 
etapp 5 på Östra Piren, som Karlshamnsfastigheter nu bygger, som har varit 
alternativen. Våren 2020 meddelade koalitionen att biblioteket ska vara kvar i 
Citygallerian. Efter detta har arbete pågått med att få ändamålsenliga lokaler för 
biblioteket i Citygallerian. 
 
Sommaren 2020 tecknades ett avtal om utökning av bibliotekets yta i Citygallerian med 
250 kvm vilket gör att biblioteket idag har en yta på 1 597 kvm i Citygallerian till en 
kostnad om 2 500 tkr/år. 
 
Då Karlshamns kommun inte är i behov av den sedan tidigare inhyrda lokalen om drygt 
1 000 kvm har diskussion förts med fastighetsägaren för att hitta en lösning som båda 
parter kan nöja sig med. Lösningen är 1 400 tkr lägre i kostnad än om ursprunglig plan 
genomförts med att hyra lokalen för arbete och välfärd samt att låta biblioteket behålla 
nuvarande lokaler. Förslaget ser ut som följer: 
 

 Utökning av yta på plan tre med cirka 350 kvm för ny läshörna, sker under 2021. 
 Ombyggnation av dagens läshörna till en hörsal/multisal, sker under 2021 
 Utökning av yta på plan 4, som ännu ej är byggt, med cirka 450 kvm, sker när 

plan 4 är färdigt preliminärt 2024 
 Minskning av yta där det är kontor idag med 112 kvm, sker när plan 4 är färdigt 

preliminärt 2024 
 Om hyresavtal tecknas enl ovanstående avslutas hyresavtalet från 2016 med 

nummer 1-18-401. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08, § 144, delegera till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att fatta beslut om nytt avtal för biblioteksverksamheten i Citygallerian efter 
det att kulturnämnden behandlat ärendet. Kulturnämnden yttrade sig i ärendet 2021-06-
30, § 51.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar efter hörande av kulturnämnden att ge 
fastighetschefen i uppdrag att gå vidare med liggande förslag rörande ändring av 
hyresavtal i Citygallerian. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 144/2021 Ersätta avtal för arbete och välfärd i Citygallerian 
med avtal för biblioteket 
Driftbudget och investeringsbudget bibliotek Citygallerian 2021-05-20 
Hyresavtal Citygallerian åt omsorgsnämnden 1-18-401 
Protokollsutdrag KN § 51/2021 Ersätta avtal för Arbete och Välfärd i citygallerian 
med avtal för biblioteket 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kulturnämnden 
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Daniel Wäppling 
Kommundirektör

109



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-06-08 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 18:30 
(ajournering klockan 15:40 – 16:00) 

Beslutande Per-Ola Mattsson, jäv § 157 Ordförande (S) 
Mats Dahlbom, ordf § 157 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, tom § 130 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson, jäv § 161 Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson, tom § 154 Ledamot (L) 
Annika Westerlund, jäv § 161 Ledamot (S) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp, tom § 148 Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Sofie Ekenberg (C), tom § 141 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M), from § 131 
Jan Bremberg (S), from § 142 
Ulla Sandgren (S) § 157 
Ulla Sandgren (S) from § 149, jäv § 161 
Emanuel Norén (L) from § 149-165 
Claes Jansson (MP) from § 155 
Johnny Persson (S) § 161 

 Marie Sällström (S) 
Magnus Gärdebring (M) 
Marie Sällström (S) 
Per-Ola Mattsson (S) 
Mats Dahlbom (C) 
Britt Jämstorp (KD) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 
Marco Gustavsson (C) 
 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Ulf Ohlsson (M), tom § 127 och Jan-Åke Berg (S), tom § 127 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Ulrika Hägvall Lundberg, redovisningschef § 126 
Anette Ericson, verksamhetscontroller § 126 
Joakim Hörnell, controller § 126 
Anders Strange, VD Karlshamn Energi AB § 127 
Mathias Roos, VD Kreativum i Blekinge AB § 128 
Susanne Norlindh, mark- och exploateringsingenjör § 130 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör § 131 
 

 

Paragrafer 124-171  

Utses att justera Charlott Lorentzen (MP) 
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Justeringsdatum  2021-06-10 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Per-Ola Mattsson (ej § 157) Mats Dahlbom (§ 157) 
   
Justerande Digital signatur  
                              Charlott Lorentzen  
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2021-06-08 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-06-10 

Tillkännages t.o.m.: 2021-07-02 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
_____________________________________________________________________ 
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§ 144 Ersätta avtal för arbete och välfärd i Citygallerian med avtal för biblioteket 
2021/1555 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet efter det att 
kulturnämnden behandlat detsamma.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsbiblioteket flyttade 2015 in i Citygallerian för att göra plats åt Försäkringskassan 
som behövde nya lokaler. Tanken var att detta var en tillfällig lösning då det fanns 
planer på ett kultur- och bibliotekshus på Östra Piren. Planerna på ett kultur- och 
bibliotekshus skrinlades 2018. 
 
Ett avtal tecknades 2016 för att delar av den dåvarande omsorgsförvaltningen skulle 
flytta till nya lokaler i Citygallerian. Anledningen till flytten var trångboddhet och att 
arbetsmiljön var dålig. Lokalerna beräknades omfatta 1 019 – 1 200 kvm och skulle 
kosta mellan 1 936 – 2 280 tkr i kallhyra i 2016 års hyresnivå (1 900 kr/kvm). Lokalerna 
skulle inrymmas i nybyggnationen på Citygallerian. Men projektet drog ut på tiden och 
förvaltningen för arbete och välfärd lät meddela att de ej ville ha nämnda lokaler utan att 
de löst sina arbetsmiljöproblem i befintliga lokaler i Rådhuset istället. 
 
Bibliotekets placering har debatterats och det är framförallt alternativen Citygallerian och 
etapp 5 på Östra Piren, som Karlshamnsfastigheter nu bygger, som har varit 
alternativen. Våren 2020 meddelade koalitionen att biblioteket ska vara kvar i 
Citygallerian. Efter detta har arbete pågått med att få ändamålsenliga lokaler för 
biblioteket i Citygallerian. 
 
Sommaren 2020 tecknades ett avtal om utökning av bibliotekets yta i Citygallerian med 
250 kvm vilket gör att biblioteket idag har en yta på 1 597 kvm i Citygallerian till en 
kostnad om 2 500 tkr/år. 
 
Då Karlshamns kommun inte är i behov av den sedan tidigare inhyrda lokalen om drygt 
1 000 kvm har diskussion förts med fastighetsägaren för att hitta en lösning som båda 
parter kan nöja sig med. Lösningen är 1 400 tkr lägre i kostnad än om ursprunglig plan 
genomförts med att hyra lokalen för arbete och välfärd samt att låta biblioteket behålla 
nuvarande lokaler. Förslaget ser ut som följer: 
 

 Utökning av yta på plan tre med cirka 350 kvm för ny läshörna, sker under 2021. 
 Ombyggnation av dagens läshörna till en hörsal/multisal, sker under 2021 
 Utökning av yta på plan 4, som ännu ej är byggt, med cirka 450 kvm, sker när 

plan 4 är färdigt preliminärt 2024 
 Minskning av yta där det är kontor idag med 112 kvm, sker när plan 4 är färdigt 

preliminärt 2024 
 Om hyresavtal tecknas enl ovanstående avslutas hyresavtalet från 2016 med 

nummer 1-18-401. 
 
Beslutsunderlag 
 
Driftbudget och investeringsbudget bibliotek Citygallerian 2021-05-20 
Hyresavtal Citygallerian åt omsorgsnämnden 1-18-401 
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Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Avdelningschef Maria Sköldqvist 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kulturnämnden 
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Driftbudgetökning biblioteket

2021 2022 2023 2024
3 månader för nya ytor och multisal 190 738
helår nya ytor och multisal inkl 2 % index 587 474
index 2 % 15 564
index 2 % 15 876
Ny yta kontor helår 2024 1 018 900
Lämnar dagens kontor -193 972
SUMMA 190 738 587 474 15 564 840 804

Investeringsbudget
2021 2022 2023 2024

Inredning och möbler 1 000 1 500
SUMMA 1 000 1 500
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FASTlGHETSÄGARNA

undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

:i..Hyresvärd

2. Hyresgäst

3. Lokalens adress

m.m

1,. Lokalens

användning

5. Lokalens

storlek och

omfattning

6. Hyrestid och

uppsägning/

förlängningstid

7. Hyra

8. Höjning av hyra

9.Fastighets-

skatt

10. El, va, värme,

varmvatten, kyla

och ventilation

:L:i..Mervä rdes-

skatt (moms)

Hyresgästens

momsplikt

Hyresvä rdens

momsplikt

12. Hyra ns

betalning

13.Ränta,betal-

ningspåminnelse

u.. Miljöpåverkan

Fastighetsägarna Sverig es formulär 12A.2 upprättat 2011,. Eftertryck förbjuds.

HYRESKONTRAKT
FÖR i FÖRSTA HAND KONTOR OCH
LOKALER AV ENKLARE BESKAFFENHET

Sid 1(1)

Nr: 1-18-401

Kryss  i  ruta innebär att den därefter följande texten gäller.

Namn: Personnr/orgnr:

J N von Bergen & Son AB 556025-9169

Namn: Personnr/orgnr:

Karlshamns Kommun 212000-0845

Aviseringsadress (om annan än neoan).

Adress:

Kyrkogatan 8, 374 36 Karlshamn

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut i befintligt skickför att användastill:

Lckalens nr:

1-18-401

Fastighetsbeteckning:

Uppsala 12

Trappor/hus:

Bil 4

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran

respektive hyresvärden ratt till högre hyra.

Lokalen omfattar ca camzoch ar belägeniplan  4

D Platsför skyltgOmfattningen av den förhyrdalokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bdaga: 2,3

Fr.o.m: T.o.m. Fr.o.m:

Bll 4 ochtillsvidare

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen tidigast

. .. . . ' "  k'f  '  "ff "9 manaderfore den avmade hyrestldensutgang till det manadss l te som intra ar narmast efter

l annat fall är kontrakt för varje gång förlängt med månader frå" uppsägningen'

X 5 år l:l

Kronor

månader

Enl.bil 4

Höjning av ovan angiven hyra sker

per är exklusive nedan markerade tillägg

E Perden ljanuari Varjearmed 1 procent, beräknat på föregående års hyra.

D  i  enlighet med bifogadindexklausul. Bilaga: 4

g  Fastighetsskatt ersätts med B” 1
kr per är.

Hyresgästen har lngär i hyran

eget abonnemang.

Hyresgästen betalar i enlighet med

bifogad driftskostnadsklausul. Bilaga.  4

E’ E l:l El
Va El Xi El
Värme D E D

Varmvatten D E D

Kyla D E] D

Ventilation E D

Xi Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

D Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamheti lokalen.

E] Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till momsfor uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle

gällande moms.

D Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bll skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid

varjetillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbeloppjämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på

hyran, på i förekommandefall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande-såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även

upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse-blirjämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen

fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av

hyresvärdensförlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

BankGir0 nr;

5255-9762

Hyran betalas utan anfordran I förskott senast sista vardagen före varje PlU5G"° m:

Z kalendermânads början kalenderkvartals början genom insättning på

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspâminnelse enligt

lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet for vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas pä ett

sådant satt att den uppfyller vid varjetidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljon. Hyresgästens ansvar for

miljöpåverkan galler även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap,.6]1§jordabalken.

L  i

Sign Sign  _

/7' ‘  /
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FASTIGHETSÄGARNA

undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

15. Brandskydd

16. Myndighets-

krav m.m.

17. Underhåll

18. Skötsel, drift

och ändrings-

arbeten

19. Försäkringar

20. Yttre åverkan

21. Lås-

anordningar

22. Nedsättning av

hyra

23. Återställa nde

vid avflyttning

24. Force majeure

25. Säkerhet

26.Person-

uppgiftslagen

27. Särskilda

bestämmelser

2B. Underskrift

Upplysning

HYRESKONTRAKT

FÖR l FÖRSTA HAND KONTOR OCH

LOKALER AV ENKLARE BESKAFFEN HET

Sid2(2)

Nr: 1-18-401

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.

Hyresgästen ska på eget ansvar och egen bekostnad anordna, installera och underhålla det brandskydd som krävs under hyrestiden för

hyresgästens verksamhet i lokalen.

Hyresgästen ska på eget ansvar och egen bekostnad svaraför de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu

gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning.

Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

E  Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt

underhåll avlokalen.

X: Hyresgästen ska utfora och bekosta erforderligt underhåll av ytskikt på golv,

väggar och tak.

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har

hyresvärden ratt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma

utrymmen.

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller

installations- eller andringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetensfunktion viktiga anläggningar eller

installationer såsom el, va och ventilation.

Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen är

belägen. Hyresgästen ar skyldig att teckna och vidmakthålla foretagsförsäkring för den verksamhet som bedrlvsl lokalen. Såväl hyresvärdens

som hyresgästensförsäkring ska omfatta skada orsakad avtredje man.

l:l Hyresvärden E Hyresgästen

ska svaraför skador på grund av åverkan på till lokalen tillhorandefönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar

som leder till eller från lokalen. l samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

[j Hyresvärden Xi Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästensföretagsförsäkring.

Hyresgästen har inte ratt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätt till följd av att hyresvärden låter utföra arbete for att

sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt angesi detta avtal. Hyresgästen har inte heller rätt till nedsättning av hyra för hinder

och men i nyttjanderätt till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock

hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och

återstallt lokalen i godtagbart skick.

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvardens åtaganden

inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,

eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

Hyresgästen ska till hyresvärden senast den

E] borgen

lämna säkerhet för sinaförplilctelser enligt detta kontrakt genom

[j bankgaranti om [j deposition om
kr kr

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden fore tillträdet så påfordrar.

El Information till hyresgäst om behandling av personuppgift och skriftligt samtycke, se bifogad

personuppgiftsklausul. (Gäller inte när hyresgästen är en juridisk person.) Bilaga:

Fastighetsskatt Bilaga:  1

PreLritning Bilaga; 2

Färdigställandegrad Bilaga: 3

Kompletterande bestämmelser Bilaga;  4

Bilaga:

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivandefâr inskrivas, har upprättatsi två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum:

Karlshamn 16-08-17

Ort/datum:

Karlshamn 1s-08-,ZQ
Hyresgästens namn:

Karlshamns Kommmun

Hyresvärden s namn:

J N von Bergen & Sgn AB

Namnteckninglfirmat cknl/ e/ombud): E Firmatecknare

I’ / Ö EOmbud enligt

/’ fullmakt   
[ÄFirmatecknare

:l Ombud enligt

_ y L;-—""* fullmakt

Nafänförtydli ande: 4

let-Öka (yta/Hmm

m cknare/ombud):rmfie

L’

N amnföørtxrdligan/dle

Peter /Nilgs/dn
I
L/

Observera att det i vissa fall förutom kryssi ruta också krävs att en bilaga fogastill kontraktet för att överenskommelsen i bilagan ska bli tillämplig.

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12A.: upprättat 2011,. Eftertryck förbjuds.
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FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL Sid”)
‘j’ FÖR LOKAL

FASTlGHETSÄGARNA B"a9a “" l

Kryss  i  ruta innebär att  den  därefterföljande texten gäller

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

1-18-401 Uppsala 12

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

J N v0n Bergen  8.  Son AB 556025-9169

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Karlshamns Kommun 212000-0845

Klausul
Tillämpligt alternativ markeras med kryssi ruta och ifyllande av nödvändiga uppgifter.

Iden mån de delar av fastigheten som utgörs av lokaler blir eller är skattepliktig till fastighetsskatt ska hyresgästen samtidigt med hyran till
hyresvärd en betala ersättning för skatten enligt markerat alternativ.

Hyresgästen ska utöver i avtalet angivet hyresbelopp årligen betala ersättning för sin andel av vid varje

tillfälle utgående fastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel ska anses vara procent.

Enligt de regler som gäller vid avtaletstecknande utgör ersättningen vid hyrestidens

början en] b" 4 kronor per år.

D Ersättning som för den andel avfastighetsskatten som belöper på lokalen ingåri det hyresbelopp som har angettsi hyresavtalet

och utgör vid avtalets tecknande kronor.

Lokalens andel av fastighetsskatten för Iokaler ska anses vara procent. Hyresgästen ska betala

ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträffade ändringar (oavsett skälet till dessa) av fastighetsskatten för lokaleri den mån
skatten överstiger den i hyran ingående ersättningen för fastighetsskatten.

Skullefastighetsskatten minska eller upphöra så att hyresgästens andel av ersättningen understiger den ersättning som enligt
ovan ingåri den i avtalet angivna hyran ska hyran likväl utgå med minst ursprungligt belopp. Sålunda medför: avtalet
förekommande andra klausuler (t.ex. index) att det totala hyresbeloppet hyresgästen betalar är eller kan vara högre än den i avtalet

angivna hyressumman.

Hyresgästens ovan angivna andel som ska vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligtföljande:

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Karlshamn 16-08-17 Karlshamn 16-08- 2,2,
Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

J N von Bergen  &  Son AB Karlshamn Kommun

A /\
Namnteckn'/g(f'r atecknare/ombud): Firmatecknare N *fnnteckn n firma ckna  /  mbud): wirmatecknare

l:]Ombud enligt  Z  L/ g Dombud enligt

fullmakt \ - fullmakt

Namnf' rty Igande: Namnförtydligande:

Peter N' sson 'jpg/Vr' (‘)’(:3/"’{".\
r

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 7B upprättat :L995 och reviderat 2011. Punkt  2i  Anvisningar reviderad 1997. Eftertryck förbjuds.
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, FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL sid 2  (2)
FÖR LOKAL 1

FASTIGHETSÄGARNA W398 "'=

Anvisningar

1.

Klausulen är utformad ijuni 1995, dvs före den tidpunkt (normalt den :ijanuari1996)från vilken fastighetsskatt gäller för lokaler. Klausulen har därför en

lydelse som gor att den kan införasi avtal som tecknas innan skatt utgår liksom i avtal som tecknas när skatt faktiskt utgår.

2.

Ersättningen ska kompensera för ökade kostnaderi förvaltningen oavsett vem som faktiskt är skattskyldig. skattskyldig ar fastighetsägare/hyresvärd. Om

handelsbolag är fastighetsägare/ hyresvärd var enligt tidigare regler delägarna skattskyldiga. Tillägget skulle givetvis ändå betalas till hyresvärden. Efter

den :ijanuari 1997 är däremot handelsbolag som ägare skattskyldigt till fastighetsskatt.

3.

Enligt 19 § hyreslagen ska hyran - med några undantag - vara till beloppet bestämd i hyresavtalet. Om hyrestiden är bestämd och minst tre år gäller

dessutom förbehåll om att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en "annan beräkningsgrund", t ex indexreglering. Det Innebär också att

hyrestiden måste vara bestämd och minst tre är för att hyresvärden ska kunna ta ut kompensation för fastighetsskatt med ett belopp som kan variera allt

efter som skatten ändras. Vidare måste beräkningsgrunden vara angiven i avtalet. Klausulen förutsätter därför att parterna anger hur stor andel av

skatten hyresgästen ska betala ersättning för.

Enligt de regler som gäller vid denna klausuls utarbetande utgör skatten en viss procent av taxeringsvärdet för lokaler (både mark och byggnader).

Uppgiften finns redovisad på taxeringsbeskedet. Hyresgästens andel av skatten för lokalen kan bestämmas som förhållandet mellan den area hyresgästen

hyr och uthyrningsbar lokalarea i fastigheten eller som förhållandet mellan hyresgästens hyra och detotala lokalhyrorna i fastigheten.

Det blir en förhandlingsfråga vilket beräkningssätt parterna väljer. Även andra beräkningsgrunder kan användas. För enkelhetens skull bör dock

hyresgästens andel vara oförändrad under hyrestiden och därmed oberoende av bl a hur skatten fortsättningsvis kan komma att beräknas och eventuella

förändringari uthyrningsläget.

Det är lämpligt att på därför avsett ställe ange hur lokalens andel har beräknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medföra att

överenskommelsen blir ogiltig. På en fastighet kan finnas olika byggnader med olika värdeår och olika typer av taxeringsenhet (smâhusenhet,

hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt -för vilken hyresgästen ska betala ersättning - ska endast avse den byggnad där lokalen är

belägen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behovliga uppgifter kan hämtas från den underrättelse om beslut om allmän

fastighetstaxering som skattemyndigheten skickat till fastighetsägaren. Den fastighetsägare som har problem med att beräkna hyresgästens andel bör ta

kontakt med sin fastighetsägareförening för att få hjälp.

Fyll i hyresgästens andel!

4.

Klausulen innehåller två alternativ. I det första utgår ersättning för skatten som ett tillägg "vid sidan" om det i avtalet angivna hyresbeloppet. Försvinner

skatten försvinner tillägget automatiskt. Det andra alternativet förutsätter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingår ersättning för den vid tillfället

gällande skatten. Skulle skatten höjas oavsett skälet härtill (t ex höjd skattesats, ökat taxeringsvärde m rn) ska hyresgästen dock betala ersättning för den

ökade kostnaden. Skulle skatten försvinna återgår hyran till ursprungsbeloppet, dvs den överenskomna hyran (som inkluderar ersättning for den

inledningsvis gällande skatten som upphört). Givetvis ska hyresgästen alltjämt betala andra förekommande tillägg såsom för indexförändringar, ändrade

bränslekostnader osv.

5.

Iden mån hyresgästen ska betalatillägg för fastighetsskatt bör tillägget redovisas separat på hyresavin.

6.
Markera med kryss vilket alternativ som väljs. ldet valda alternativet anges hyresgästens andel samt aktuellt belopp. Ange vidare hur hyresgästens andel

beräknats.
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FÄRDlGSTÄLLANDEGRAD FÖR KONTOR OMSORGEN, KARLSHAMNS KOMMUN, BlL3

CITYGALLERIAN, KV UPPSALA 12, KARLSHAMN.

Övrigt projekteras fastighetsägare och nyttjare tillsammans

Enl. bif.prel. Ritning bil 2

Entré:

Ventilation:

Värme:

Kraft:

EllBelysning:

Data[Tele:

Utgymning:

Pojektering:

Sgrinkler[Brandlarm

Ytskikt:

Ovrigt:

2016-06-28

Peter Nilsson

J N von Bergen & Son AB

Entré kommer att utföras som metallparti med över och underglas.

Beslagning för godkänd utrymning. Trapphus "torget" citygallerian

samt trapphus Kyrkogatan. Förberett för hyresgästs passagesystem

Mekanisk till- och frånluft med kyla. Anläggningen är dimensionerad för

40-50w/kvm kyla vid dimensionerad utetemperatur +25 grader, 50%

RFH, detta är prel. tekniska uppgifter som kan ändras vid projektering

Värme via ventilation  .

Elcentral och huvudledning är dimensionerat för 3x35 A

Avlämningspunkt för tele o data i elnisch i lokalen

Allmän belysning kontor, personal, övriga rum o WC

Anpassning av brandlarms och utrymningsinstallation.

Eluttag utföres enl. norm för kontor

Teleplint med 10par samt avlämningspunkt bredband ielnisch

Utförs enl. brandskyddsdokumentation

Underlag för utförande i form av måttsatta ritningar, el, vs, vent,

tages fram. lnredningsplan mm tages fram av nyttjaren.

Anpassad sprinkler/brandlarm kommer att utföras.

Golv: Klinker inkl sockel entréer samt wc, plastmatta

Teknikrum och arkiv övrigt textilmatta(lika bibliotek)

Väggar: Målning /väv beroende på utrymme

Tak: Kontor, personal undertaksplattor

Övrigt: Komplett inredning personal och wc

Byggstart beroende bygglov, startbesked o projektering.

Övrig anpassning av hyresgäst
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Bilaga 4

Kompletterande bestämmelser kontrakt Omsorgen Karlshamns Kommun Kv. Uppsala 12 Karlshamn

1. KALLHYRA

2. KO NTRAKTSTlD

3. F-SKATT

4. HÖJNlNG AV HYRA

5. DRlFTSKOSTNADER

6. FÄRDIGSTÄLLANDEGRAD

7. FÖRETAGARFÖRENING

ALLMÄNT

1-18-104 1019 kvm 61 kontorsplatser upp till önskemål om 71

kontorsplatser eller fler och då prel. 1200 kvm, beroende på

gestaltning av fasader och övriga ytor. Kallhyra 1900 kr/kvm

15 år, uppsägning 9 mån, 5 års förlängning. Prel. inflyttning

årsskifte 2018-19. Kontrakt kompletteras med exakt hyrestid

när lokalen är färdigställd.

Enl. av Skattemyndigheten fastställt tax.värde på lokaler Kv. Uppsala

12 Lokalens andel i  %  av total Iokalyta.

Höjning av angiven kallhyra sker per den 1 januari varje år med 1  %

beräknad på föregående års hyra. Alternativt om KPl ökar mer än

1  %  per år skall hyran höjas med indexökning, max 5 %, bashyra är

är den senast angivna kallhyran föregående år samt basindex är

okt. 2018. Kallhyran kan dock aldrig sättas lägre än året tidigare

Hyresgästen har eget elabonemang

Hyresvärdens självkostnad för uppvärmning, ventilation, kyla samt

Sophantering fördelas mellan lokalhyresgästerna efter hyrd yta i

förhållande till total yta för hyresgäster inom samma koncept.

Kostnaden för ovanstående erlägges med preliminärt belopp

tillsammans med kallhyran. Hyresvärden utför årsvis i efterskott

avräkning per den 31/12. l direkt anslutning till denna avräkning skall

reglering göras av över-resp. underskott.

BILAGA 3

Hyresgästen förbinder sig att vara ansluten till företaga rförening å

fastigheten vilken skall ha som huvudsakliga syfte att samordna

marknadsföring, öppettider, vakthållning etc. Föreningen ansvarar

även för upprättande av fördelningsplan mellan hyresgästerna

avseende de av föreningen vid varje tillfälle beslutande uppkomna

kostnader. Hyresgästen förbinder sig att följa de majoritetsbeslut

som fattas i föreningen.

Om det i fastigheten finns gemensam hantering av emballage och/

eller renhållning som hyresvärden ombesörjer för hyresgästerna

räkning, förbinder sig hyresgästen att deltaga i denna i enlighet med

vad myndigheterna vid varje tillfälle kräver och kan komma att

kräva. Detta inkluderar eventuella krav på källsortering.

Detta kontrakt kommer att finnas som bilaga till Blankett från Fastighetsägarna, Hyreskontrakt Lokal,

formulär 12 A upprättat 2004.

Bil. kontrakt 1 Fastighetsskatt, 2 Ritning, 3 Färdigställandegrad, 4 Kompletterande bestämmelser.

2016-08-17

Peter Nilsson/J N von Bergen & Son AB

k” f?”
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-06-30 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen samt Zoom, klockan 15:00 – 15:45 

Beslutande Lena Sandgren Ordförande (S) 
Claes Jansson 1:e vice ordf (MP) 
Ulla Olofsson 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Leif Gummesson Ledamot (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 
Laila Johansson Ledamot (KD) 

Närvarande 
ersättare 

Thomas Johansson (S), Sara Helgefalk (M), Anna Atmander (MP), 
Ulrika Berggren (SD), Britt Kilsäter (M) och Mattias Stiernerbielke (L) 

 

Övriga Daniel Wäppling, förvaltningschef/kommundirektör  
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Susanne Johnsson, bibliotekschef 
Fredrik Gustafsson, enhetschef musikskolan 
Pernilla Ekvall Liljekvist, kultursamordnare 
 

 

Paragrafer 49-54  

Utses att justera Mona Wettergren (SD) 

Justeringsdatum  2021-06-30 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Lena Sandgren  
   
Justerande Digital signatur  
                              Mona Wettergren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-06-30 

Sida 2(4) 

 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kulturnämnden 

Beslutsdatum: 2021-06-30 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-06-30 

Tillkännages t.o.m.: 2021-07-22 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-06-30 

Sida 3(4) 

 

§ 51 Ersätta avtal för arbete och välfärd i citygallerian med avtal för biblioteket 
2021/1555 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden lämnar nedanstående yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott, 
 
att driftbudget och investeringsbudget gällande bibliotek i Citygallerian inte ryms inom 
kulturnämndens budget, samt 
 
att kulturnämnden ansvarar för planeringen av verksamhetsinnehållet i lokalerna i 
Citygallerian.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 8 juni att utifrån bifogat underlag som på sikt skulle minska 
kostnaderna för kommunen i sin helhet delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att 
fatta beslut i ärendet. Då det avser kulturnämndens verksamhetsområde ska nämnden 
höras innan beslut tas för att säkerställa att biblioteksverksamhetens långsiktiga behov 
av multisal och arbetsutrymmen för personalen kvarstår. 
 
I kulturnämndens verksamhetsplan beslutad i februari 2021 lyfts detta som en prioriterad 
fråga men nämnden bör hantera frågan på nytt inför slutligt beslut. 
 
Stadsbiblioteket flyttade 2015 in i Citygallerian för att göra plats åt Försäkringskassan 
som behövde nya lokaler. Tanken var att detta var en tillfällig lösning då det fanns 
planer på ett kultur-och bibliotekshus på Östra Piren. Planerna på ett kultur-och 
bibliotekshus skrinlades 2018.  
 
Bibliotekets placering har debatterats och det är framför allt alternativen Citygallerian 
och etapp 5 på Östra Piren, som Karlshamnsfastigheter nu bygger, som har varit 
alternativen. Våren 2020 meddelade koalitionen att biblioteket ska vara kvar i 
Citygallerian. Efter detta har arbete pågått med att få ändamålsenliga lokaler för 
biblioteket i Citygallerian.  
 
Stadsbiblioteket har ett fortsatt behov av utökad yta. Plats saknas för personal-
utrymmen, konstförråd och multisal för bland annat klassbesök, kultur-evenemang, 
författarträffar, lokalutställningar.  
 
Ny kultur- och fritidsavdelning bildades 2020, gemensamma kontorslokaler är önskvärt i 
anslutning till stadsbiblioteket. 
 
Sommaren 2020 tecknades ett avtal om utökning av bibliotekets yta i Citygallerian med 
250 kvm vilket gör att biblioteket idag har en yta på 1597 kvm i Citygallerian till en 
kostnad om 2 500 tkr/år. 
 
Då Karlshamns kommun inte är i behov av den sedan tidigare inhyrda lokalen om drygt 
1000 kvm har diskussion förts med fastighetsägaren för att hitta en lösning som båda 
parter kan nöja sig med. Lösningen är 1 400 tkr lägre i kostnad än om ursprunglig plan 
genomförts med att hyra lokalen för arbete och välfärd samt att låta biblioteket behålla 
nuvarande lokaler. 
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Genom utökning och ombyggnad av ytor i Citygallerian ges förutsättningar för 
Karlshamns kommun att bedriva en modern och relevant bibliotek- och kultur-
verksamhet. 
 

 Utökning av yta på plan tre med cirka 350 kvm, sker under 2021. 
 Ombyggnation av delar av befintlig yta på plan 3, sker under 2021. 
 Utökning av yta på plan 4 med cirka 450 kvm, sker när plan 4 är färdigt, 

preliminärt 2024. 
 Minskning av yta på plan 3, kontorslandskap och personalrum med 112 kvm, 

sker när plan 4 är färdigt, preliminärt 2024. 
 Om hyresavtal tecknas enligt ovanstående avslutas hyresavtalet från 2016 med 

nummer 1-18-401. 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-22 
Protokollsutdrag KS § 144/2021 Ersätta avtal för arbete och välfärd i Citygallerian med 
avtal för biblioteket 
Driftbudget och investeringsbudget bibliotek Citygallerian 2021-05-20 
Hyresavtal Citygallerian åt omsorgsnämnden 1-18-401 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
 
 
 
 

125



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås,  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för 
rekrytering av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner. 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande 
familjehemsrekryteringar enligt motionens intentioner. 
 
Motionären skriver i motionen att ”genom kommunal samverkan mellan kommuner kan 
rekrytering och utbildning effektiviseras samt få bättre matchande placeringar. Kvaliteten 
kan höjas och tillgången till lämpliga familjehem kan öka, idag kan en familj som inte är 
lämplig flytta till grannkommunen och fortsätta verksamheten där, då informationen 
mellan socialtjänsterna inte följer med när man flyttar. Vidare kan kompetensen hos 
både familjehem och socialsekreterare inom familjehemsvården höjas.” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 33, att remittera motionen till 
nämnden för arbete- och välfärd för beredning. Nämnden för arbete- och välfärd 
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23, § 42 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.  
 
I sitt yttrande skriver nämnden att intentionen i skrivelsen är god. Karlshamns kommun 
har svårt att rekrytera egna familjehem. Nämnden tvingas ofta att välja konsulentstödda 
familjehem som är betydligt mer kostnadskrävande, men bedöms inte ge ett bättre 
resultat än egna familjehem. Något måste göras för att öka rekryteringen av familjehem 
och jourhem.  
 
Cura individutveckling har tidigare haft ett samordningsansvar för vissa av länets 
kommuner. I uppdraget ingick att rekrytera och utreda familjehem. Kommunerna drog 
sig ur detta samarbete, då resultatet inte var tillräckligt bra. Cura kunde ibland inte finna 
familjehem och kommunerna fick själva ansvara för rekryteringen. Det är därför mycket 
tveksamt om kommunerna i Blekinge vill genomföra ett liknande koncept.  
Rutinerna i Karlshamn vid placering i familjehem utanför kommunen är följande:  
 
Kommunen är skyldig att kontrollera med de kommuner som har pågående placeringar i 
familjehemmet och höra deras inställning till en placering från vår kommun. Kommunen 
är även skyldig att alltid göra en egen utredning oavsett hur nyligen en annan kommun 
har gjort en utredning. Dessutom skall en noggrann kontroll göras med de kommuner 
som tidigare har placerat i familjehemmet.  
 
Vid en enkel kontroll med övriga kommuner i länet, så finns det sannolikt ett intresse att 
samverka när det gäller rekrytering av familjehem. Det finns i länet en nätverksgrupp 
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med familjehemssekreterare. Denna nätverksgrupp skulle kunna få uppdraget att skapa 
en familjehemsbank som kommunerna i länet kan använda sig av.  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson och nämndens bedömning är att det är av vikt att 
ge nämnden för arbete och välfärd (nuvarande omsorgsnämnden) i uppdrag att 
tillsammans med länets kommuner ta fram förslag till samverkan kring rekryteringar av 
familjehem samt att utreda förutsättningarna för ett system för samverkan. Detta 
förutsätter att kommunerna i länet medverkar.  
 
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-13 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar – Björn T Nurhadi (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Bodil Frigren Ericsson (L), Tor Billing (SD), Magnus 
Gärdebring (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Magnus Sandgren (M) och Elin Petersson 
(M) yrkar bifall till motionen.  
 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Bodil Frigren Ericsson (L), Tor Billing (SD), Magnus 
Gärdebring (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Magnus Sandgren (M) och Elin Petersson 
(M) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås,  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för 
rekrytering av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner. 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande 
familjehemsrekryteringar enligt motionens intentioner. 
 
Motionären skriver i motionen att ”genom kommunal samverkan mellan kommuner kan 
rekrytering och utbildning effektiviseras samt få bättre matchande placeringar. Kvaliteten 
kan höjas och tillgången till lämpliga familjehem kan öka, idag kan en familj som inte är 
lämplig flytta till grannkommunen och fortsätta verksamheten där, då informationen 
mellan socialtjänsterna inte följer med när man flyttar. Vidare kan kompetensen hos 
både familjehem och socialsekreterare inom familjehemsvården höjas.” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 33, att remittera motionen till 
nämnden för arbete- och välfärd för beredning. Nämnden för arbete- och välfärd 
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23, § 42 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.  
 
I sitt yttrande skriver nämnden att intentionen i skrivelsen är god. Karlshamns kommun 
har svårt att rekrytera egna familjehem. Nämnden tvingas ofta att välja konsulentstödda 
familjehem som är betydligt mer kostnadskrävande, men bedöms inte ge ett bättre 
resultat än egna familjehem. Något måste göras för att öka rekryteringen av familjehem 
och jourhem.  
 
Cura individutveckling har tidigare haft ett samordningsansvar för vissa av länets 
kommuner. I uppdraget ingick att rekrytera och utreda familjehem. Kommunerna drog 
sig ur detta samarbete, då resultatet inte var tillräckligt bra. Cura kunde ibland inte finna 
familjehem och kommunerna fick själva ansvara för rekryteringen. Det är därför mycket 
tveksamt om kommunerna i Blekinge vill genomföra ett liknande koncept.  
Rutinerna i Karlshamn vid placering i familjehem utanför kommunen är följande:  
 
Kommunen är skyldig att kontrollera med de kommuner som har pågående placeringar i 
familjehemmet och höra deras inställning till en placering från vår kommun. Kommunen 
är även skyldig att alltid göra en egen utredning oavsett hur nyligen en annan kommun 
har gjort en utredning. Dessutom skall en noggrann kontroll göras med de kommuner 
som tidigare har placerat i familjehemmet.  
 
Vid en enkel kontroll med övriga kommuner i länet, så finns det sannolikt ett intresse att 
samverka när det gäller rekrytering av familjehem. Det finns i länet en nätverksgrupp 
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med familjehemssekreterare. Denna nätverksgrupp skulle kunna få uppdraget att skapa 
en familjehemsbank som kommunerna i länet kan använda sig av.  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson och nämndens bedömning är att det är av vikt att 
ge nämnden för arbete och välfärd (nuvarande omsorgsnämnden) i uppdrag att 
tillsammans med länets kommuner ta fram förslag till samverkan kring rekryteringar av 
familjehem samt att utreda förutsättningarna för ett system för samverkan. Detta 
förutsätter att kommunerna i länet medverkar.  
 
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-13 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar – Björn T Nurhadi (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
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Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 266 
Kommunstyrelsen 2021-09-21 196 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar – Björn T 
Nurhadi (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås,  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för 
rekrytering av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner. 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande 
familjehemsrekryteringar enligt motionens intentioner. 
 
Motionären skriver i motionen att ”genom kommunal samverkan mellan kommuner kan 
rekrytering och utbildning effektiviseras samt få bättre matchande placeringar. Kvaliteten 
kan höjas och tillgången till lämpliga familjehem kan öka, idag kan en familj som inte är 
lämplig flytta till grannkommunen och fortsätta verksamheten där, då informationen 
mellan socialtjänsterna inte följer med när man flyttar. Vidare kan kompetensen hos 
både familjehem och socialsekreterare inom familjehemsvården höjas.” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 33, att remittera motionen till 
nämnden för arbete- och välfärd för beredning. Nämnden för arbete- och välfärd 
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23, § 42 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.  
 
I sitt yttrande skriver nämnden att intentionen i skrivelsen är god. Karlshamns kommun 
har svårt att rekrytera egna familjehem. Nämnden tvingas ofta att välja konsulentstödda 
familjehem som är betydligt mer kostnadskrävande, men bedöms inte ge ett bättre 
resultat än egna familjehem. Något måste göras för att öka rekryteringen av familjehem 
och jourhem.  
 
Cura individutveckling har tidigare haft ett samordningsansvar för vissa av länets 
kommuner. I uppdraget ingick att rekrytera och utreda familjehem. Kommunerna drog 
sig ur detta samarbete, då resultatet inte var tillräckligt bra. Cura kunde ibland inte finna 
familjehem och kommunerna fick själva ansvara för rekryteringen. Det är därför mycket 
tveksamt om kommunerna i Blekinge vill genomföra ett liknande koncept.  
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Rutinerna i Karlshamn vid placering i familjehem utanför kommunen är följande:  
 
Kommunen är skyldig att kontrollera med de kommuner som har pågående placeringar i 
familjehemmet och höra deras inställning till en placering från vår kommun. Kommunen 
är även skyldig att alltid göra en egen utredning oavsett hur nyligen en annan kommun 
har gjort en utredning. Dessutom skall en noggrann kontroll göras med de kommuner 
som tidigare har placerat i familjehemmet.  
 
Vid en enkel kontroll med övriga kommuner i länet, så finns det sannolikt ett intresse att 
samverka när det gäller rekrytering av familjehem. Det finns i länet en nätverksgrupp 
med familjehemssekreterare. Denna nätverksgrupp skulle kunna få uppdraget att skapa 
en familjehemsbank som kommunerna i länet kan använda sig av.  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson och nämndens bedömning är att det är av vikt att 
ge nämnden för arbete och välfärd (nuvarande omsorgsnämnden) i uppdrag att 
tillsammans med länets kommuner ta fram förslag till samverkan kring rekryteringar av 
familjehem samt att utreda förutsättningarna för ett system för samverkan. Detta 
förutsätter att kommunerna i länet medverkar.  
 
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-13 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar – Björn T Nurhadi (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Nämndsekreterare

131



 

Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar  

Vid familjehemsplaceringar är det vanligt att kommuner placerar barn på annan ort. Det 
förekommer avtal kommuner emellan vilket gör att man ofta har koll på aktuella familje- 
hem; där man exempelvis gjort djupintervjuer och begärt utdrag ur  
belastningsregister. Många kommuner har rutiner för hur man agerar när ett nytt familjehem 
är aktuellt, det kan handla om att man kontaktar kommunen där det aktuella familjehemmet 
ligger och vissa kontaktar även andra placeringskommuner vilka redan har barn i 
familjehemmet. Detta för att försäkra sig om att allt står rätt till.  

Ett problem är dock att inte alla kommuner alltid agerar lika föredömligt vid placeringar som 
tillexempel Karlshamn, vilket gör att den säkerhetskoll som görs för barnen i praktiken blir 
godtycklig – barn som kommer från kommuner med goda rutiner får större chans att slippa bli 
placerade i olämpliga familjehem än andra. Ett annat problem är att olämpliga 
familjehemsföräldrar kan flytta flera gånger mellan olika kommuner, vilket medför att 
socialtjänsten inte alltid har all information om familjehemmens historik. Dessa problem 
tydliggör ett behov av en nationell samordningsinstans som kartlägger familjehem som av 
olika orsaker inte bedömts vara lämpliga eller som kanske till och med blivit fråntagna barn 
vid tidigare tillfällen p g a missförhållanden. Eftersom det inte alltid är brottsliga gärningar 
som är kriterier för att ett familjehem anses vara olämpligt; så blir det för placerande 
kommuner omöjligt att alltid få vetskap om dess historia genom ett utdrag ur 
belastningsregistret.  

Det är inte rimligt att olämpliga familjehem på nytt, och utan kommuners vetskap om dess 
historik, kan göra nya ansökningar som leder till att man får barn placerade hos sig trots att 
man inte borde. Det är heller inte rimligt att familjehem som tidigare fråntagits barn, 
exempelvis p g a vanskötsel, felaktigt ska kunna hävda att man aldrig tidigare tagit emot barn. 
Socialnämnder i enskilda kommuner kan omöjligt lösa dessa problem på egen hand trots att 
det står i lagen att man ska förebygga, upptäcka och åtgärda risker. Det är inte möjligt 
eftersom de "kryphål" som finns kräver en nationell övergripande helhetssyn för att kunna 
elimineras. Samordningen av detta borde ske nationellt eller genom SKR, men då denna 
funktion inte finns idag kan kommunen hjälpa ett steg på vägen. 

Genom kommunal samverkan mellan kommuner kan rekrytering och utbildning effektiviseras 
samt få bättre matchande placeringar. Kvaliteten kan höjas och tillgången till lämpliga 
familjehem kan öka, idag kan en familj som inte är lämplig flytta till grannkommunen och 
fortsätta verksamheten där, då informationen mellan socialtjänsterna inte följer med när man 
flyttar. Vidare kan kompetensen hos både familjehem och socialsekreterare inom 
familjehemsvården kan höjas. 

Flera kommuner i Blekinge har svårt att rekrytera familjehem till barn och ungdomar med bra 
matchning idag. Barn som placeras i familjehem gynnas av att det finns god tillgång till 
familjehem för att möjliggöra en bra matchning utifrån barnets behov. Genom samverkan 
mellan kommuner kan rekrytering och utbildning av familjehem effektiviseras. SKR har tagit 
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fram ett antal framgångsfaktorer som ett stöd de som har tankar på att starta upp kommunal 
samverkan. Framgångsfaktorerna som SKR har tagit fram vid kommunal samverkan är: 

• Större utbud av familjehem – bättre matchning efter barnets behov 

• Ökad stabilitet/hållbarhet 

• Erfarenhetsutbyte – ett naturligt nätverk 

• Kvalitet på familjehem ökar - samlad kompetens 

• Hållbara placeringar minskar risken för sammanbrott 

• Tidssparande – effektiviserar processen kring rekrytering 

• Hög tillgänglighet vid familjernas första kontakt 

• Ekonomiska fördelar - lägre kostnader och besparing av resurser 

• Egen kommunikatör - marknadsföra varumärket 

• Politisk förankring och beslut innan start 

• Regelbunden uppföljning 

Referens: https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/
placeradebarnochunga/familjehemsvard/framgangsfaktorervidrekryteringavfamiljehem.
25597.html  

 
Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige  
 
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för rekrytering 
av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande 
familjehemsrekruteringar enligt motionens intentioner  

Björn T Nurhadi (SD)  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Mona Wettergren (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om lugna måltider. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen inför konceptet ”hållbara måltiden” i de offentliga skolorna i 
Karlshamns kommun. 
 
att kommunstyrelsen inför schemalagda lunchtider på offentliga skolor i Karlshamns 
kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 36, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-09-29, § 67 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver utbildningsnämnden att det i motionen beskrivs vikten av att 
elevernas luncher sker i en lugn och trygg miljö, där barn och unga får äta utan stress i 
en naturlig takt.  
 
Betydelsen av att barn/elever äter en näringsriktig lunch på ett bra sätt, i en trygg miljö, 
är väl dokumenterad. Bra måltider i kombination med aktiv rörelse under dagen bidrar 
otvetydigt till ökad koncentration och bättre presterade resultat hos barn/elever. Därför 
strävar berörd personal, både från kostorganisationen och bland den pedagogiska  
personalen, på kommunens alla skolor efter att skapa en god miljö i skolrestaurangerna.  
 
Dock har det inte från verksamheternas perspektiv uttryckts ett behov av att fokusera 
särskilt på denna frågeställning, utöver det som redan görs, eller att detta skulle vara ett 
generellt definierat problem- eller utvecklingsområde inom kommunens skolverksam-
heter. Det kan vara vanskligt att genomföra ett generellt genomgripande koncept i 
organisationen, utan att först göra en analys om att det finns ett faktiskt behov av det.  
 
Eftersom förutsättningarna skiljer sig väldigt mycket åt mellan skolenheterna, så ser de 
praktiska lösningarna kring hur man schemalägger lunchtider också olika ut. Logistiken 
kring schemaläggningen är ofta mycket komplex, inte minst med anledning av att det är 
en mycket hög fyllnadsgrad av elever på flera av våra skolor och av att man som elev 
emellanåt har undervisning på andra skolor än sin egen (exempelvis slöjd, språkval, 
hemkunskap). I all schemaläggning måste man göra kompromisser och hantera olika 
parametrar (lokalers beskaffenhet, elevvolymer/antal klasser, timplan, medarbetares 
tjänstgöring/behörigheter etc.). Det finns en risk att sätta upp ett generellt särskilt 
prioriterat kriterium (exempelvis skollunch), som inte skulle ge utrymme för andra lokala 
prioriteringar som kan ha med enskilda skolors förutsättningar att göra.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Utöver detta så befinner vi oss just nu i en tid med Covid -19, som ställer särskilt stora 
krav på förutsättningarna i skolrestaurangerna. Detta är definierat som en särskilt utsatt 
situation och i organisationen har ett antal insatser gjorts för att uppfylla  
Folkhälsomyndighetens rekommendationer ur perspektivet att begränsa smittspridning, 
som ur en pedagogisk aspekt inte är de allra bästa (exempelvis fler matlag som innebär 
att man får sprida ut lunchtiderna för eleverna över tid med tidiga och sena lunchtider 
som konsekvens). Denna förutsättning kommer sannolikt att vara åtminstone över detta 
läsår.  
 
Således är nämndens och förvaltningens förslag till beslut att motionen avslås, även om 
intentionerna i motionen om att elever ska äta sin lunch under trygga och lugna former 
är i stor harmoni med de ambitioner som redan finns i organisationen.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-17 
Motion om lugna måltider – Björn T Nurhadi (SD) och Mona Wettergren (SD) 
Riktlinjer för måltidsverksamhet inom förskola, fritids, grund- o grundsärskola 
Kostpolicy för Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egen yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Mona Wettergren (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om lugna måltider. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen inför konceptet ”hållbara måltiden” i de offentliga skolorna i 
Karlshamns kommun. 
 
att kommunstyrelsen inför schemalagda lunchtider på offentliga skolor i Karlshamns 
kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 36, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-09-29, § 67 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver utbildningsnämnden att det i motionen beskrivs vikten av att 
elevernas luncher sker i en lugn och trygg miljö, där barn och unga får äta utan stress i 
en naturlig takt.  
 
Betydelsen av att barn/elever äter en näringsriktig lunch på ett bra sätt, i en trygg miljö, 
är väl dokumenterad. Bra måltider i kombination med aktiv rörelse under dagen bidrar 
otvetydigt till ökad koncentration och bättre presterade resultat hos barn/elever. Därför 
strävar berörd personal, både från kostorganisationen och bland den pedagogiska  
personalen, på kommunens alla skolor efter att skapa en god miljö i skolrestaurangerna.  
 
Dock har det inte från verksamheternas perspektiv uttryckts ett behov av att fokusera 
särskilt på denna frågeställning, utöver det som redan görs, eller att detta skulle vara ett 
generellt definierat problem- eller utvecklingsområde inom kommunens skolverksam-
heter. Det kan vara vanskligt att genomföra ett generellt genomgripande koncept i 
organisationen, utan att först göra en analys om att det finns ett faktiskt behov av det.  
 
Eftersom förutsättningarna skiljer sig väldigt mycket åt mellan skolenheterna, så ser de 
praktiska lösningarna kring hur man schemalägger lunchtider också olika ut. Logistiken 
kring schemaläggningen är ofta mycket komplex, inte minst med anledning av att det är 
en mycket hög fyllnadsgrad av elever på flera av våra skolor och av att man som elev 
emellanåt har undervisning på andra skolor än sin egen (exempelvis slöjd, språkval, 
hemkunskap). I all schemaläggning måste man göra kompromisser och hantera olika 
parametrar (lokalers beskaffenhet, elevvolymer/antal klasser, timplan, medarbetares 
tjänstgöring/behörigheter etc.). Det finns en risk att sätta upp ett generellt särskilt 
prioriterat kriterium (exempelvis skollunch), som inte skulle ge utrymme för andra lokala 
prioriteringar som kan ha med enskilda skolors förutsättningar att göra.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Utöver detta så befinner vi oss just nu i en tid med Covid -19, som ställer särskilt stora 
krav på förutsättningarna i skolrestaurangerna. Detta är definierat som en särskilt utsatt 
situation och i organisationen har ett antal insatser gjorts för att uppfylla  
Folkhälsomyndighetens rekommendationer ur perspektivet att begränsa smittspridning, 
som ur en pedagogisk aspekt inte är de allra bästa (exempelvis fler matlag som innebär 
att man får sprida ut lunchtiderna för eleverna över tid med tidiga och sena lunchtider 
som konsekvens). Denna förutsättning kommer sannolikt att vara åtminstone över detta 
läsår.  
 
Således är nämndens och förvaltningens förslag till beslut att motionen avslås, även om 
intentionerna i motionen om att elever ska äta sin lunch under trygga och lugna former 
är i stor harmoni med de ambitioner som redan finns i organisationen.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-17 
Motion om lugna måltider – Björn T Nurhadi (SD) och Mona Wettergren (SD) 
Riktlinjer för måltidsverksamhet inom förskola, fritids, grund- o grundsärskola 
Kostpolicy för Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
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Kommunstyrelsen 2021-09-21 198 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Motion om lugna måltider - Björn T Nurhadi (SD) och Mona Wettergren (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Mona Wettergren (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om lugna måltider. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen inför konceptet ”hållbara måltiden” i de offentliga skolorna i 
Karlshamns kommun. 
 
att kommunstyrelsen inför schemalagda lunchtider på offentliga skolor i Karlshamns 
kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 36, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-09-29, § 67 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver utbildningsnämnden att det i motionen beskrivs vikten av att 
elevernas luncher sker i en lugn och trygg miljö, där barn och unga får äta utan stress i 
en naturlig takt.  
 
Betydelsen av att barn/elever äter en näringsriktig lunch på ett bra sätt, i en trygg miljö, 
är väl dokumenterad. Bra måltider i kombination med aktiv rörelse under dagen bidrar 
otvetydigt till ökad koncentration och bättre presterade resultat hos barn/elever. Därför 
strävar berörd personal, både från kostorganisationen och bland den pedagogiska  
personalen, på kommunens alla skolor efter att skapa en god miljö i skolrestaurangerna.  
 
Dock har det inte från verksamheternas perspektiv uttryckts ett behov av att fokusera 
särskilt på denna frågeställning, utöver det som redan görs, eller att detta skulle vara ett 
generellt definierat problem- eller utvecklingsområde inom kommunens skolverksam-
heter. Det kan vara vanskligt att genomföra ett generellt genomgripande koncept i 
organisationen, utan att först göra en analys om att det finns ett faktiskt behov av det.  
 
Eftersom förutsättningarna skiljer sig väldigt mycket åt mellan skolenheterna, så ser de 
praktiska lösningarna kring hur man schemalägger lunchtider också olika ut. Logistiken 
kring schemaläggningen är ofta mycket komplex, inte minst med anledning av att det är 
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en mycket hög fyllnadsgrad av elever på flera av våra skolor och av att man som elev 
emellanåt har undervisning på andra skolor än sin egen (exempelvis slöjd, språkval, 
hemkunskap). I all schemaläggning måste man göra kompromisser och hantera olika 
parametrar (lokalers beskaffenhet, elevvolymer/antal klasser, timplan, medarbetares 
tjänstgöring/behörigheter etc.). Det finns en risk att sätta upp ett generellt särskilt 
prioriterat kriterium (exempelvis skollunch), som inte skulle ge utrymme för andra lokala 
prioriteringar som kan ha med enskilda skolors förutsättningar att göra.  
 
Utöver detta så befinner vi oss just nu i en tid med Covid -19, som ställer särskilt stora 
krav på förutsättningarna i skolrestaurangerna. Detta är definierat som en särskilt utsatt 
situation och i organisationen har ett antal insatser gjorts för att uppfylla  
Folkhälsomyndighetens rekommendationer ur perspektivet att begränsa smittspridning, 
som ur en pedagogisk aspekt inte är de allra bästa (exempelvis fler matlag som innebär 
att man får sprida ut lunchtiderna för eleverna över tid med tidiga och sena lunchtider 
som konsekvens). Denna förutsättning kommer sannolikt att vara åtminstone över detta 
läsår.  
 
Således är nämndens och förvaltningens förslag till beslut att motionen avslås, även om 
intentionerna i motionen om att elever ska äta sin lunch under trygga och lugna former 
är i stor harmoni med de ambitioner som redan finns i organisationen.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-17 
Motion om lugna måltider – Björn T Nurhadi (SD) och Mona Wettergren (SD) 
Riktlinjer för måltidsverksamhet inom förskola, fritids, grund- o grundsärskola 
Kostpolicy för Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Nämndsekreterare
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!   2019-12-16

Motion om lugna måltider 
 
En skola och en uppväxt som är trygg, stabil och lärorik är viktig för att vi ska ha en välfärd 
i framtiden och för det livslånga lärandet för individen. Flertalet studier har under en läng-
re tid visat den betydande vikten av ökad fysisk rörelse under skoldagarna, detta för det 
bland annat bidrar till bättre koncentration. En ökad koncentration leder i sin tur till lug-
nare klassrum med ökad måluppfyllelse. 
En annan fråga som inte diskuterats i lika stor omfattning men som är lika viktig är skolda-
garnas måltider. Alla elever ska ha möjlighet att äta lunch i skolan under lugna och trygga 
förhållanden och utan någon stress.  

För några år sedan började Region Örebro med projektet ”Hållbara måltider” som 
syftar till att utveckla, testa och sprida metoder för lustfyllda måltider och hållbar 
måltidsplanering inom offentliga kök. Göteborg har även haft likande projekt. I projektet 
ingår då även att utveckla den så kallade ”hållbara måltiden” som pedagogiskt verktyg. 
Projektet ska utveckla pedagogiken för att bidra till att skolans kunskapsmål inom flera 
ämnen nås genom den ”hållbara måltiden”. 
Projektet innehåller många delar både för kostpersonalen och för den pedagogiska perso-
nalen som deltagit i projektet. En del av projektet handlar om schemalagd lunch vilket  
innebär att lektionen bryts för att gå och äta lunch för att sedan återupptas direkt 
efter måltiden. Ingen rast schemaläggs i anslutning till lunchen. Fördelen med detta är en 
viktig 
del i arbetet med att barn och unga ska få sitta i en lugn miljö, utan stress, och då äta or-
dentligt i en naturlig takt. På så sätt blir det ingen stress med att behöva skynda sig ut till 
rasten för att få ta del av de roligaste lekarna. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Att kommunstyrelsen inför konceptet ”hållbara måltiden” i de offentliga skolorna i Karls-
hamns kommun 

Att kommunstyrelsen inför schemalagda lunchtider på offentliga skolor i Karlshamns kom-
mun 

Björn T Nurhadi (SD)     Mona Wettergren (SD)     
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Syfte och målsättning 

Syftet med dessa riktlinjer är att ge ett konkret stöd för att följa principerna i Karlshamns 
kommuns Kostpolicy.  
 
 
Maten och måltiden tjänar många syften under hela livet; den ger näring och kraft till att 
leva ett gott liv, den är en källa till njutning och glädje, den är ett sätt att mötas och den 
agerar som kulturbärare.   
 
Målsättningen är att uppfylla alla delar i Livsmedelsverkets måltidsmodell (bild 1) för alla 
individer där kommunen tillhandahåller måltider eller är behjälpliga vid 
måltidssituationen. Måltidsmodellen fokuserar på helhetsupplevelsen av måltiden och 
innebär att maten ska vara: god, säker, näringsriktig, trivsam, integrerad och 
hållbar. Måltiden ska vara en av höjdpunkterna på dagen och i största möjliga mån 
lagas från grunden.  
 
 

 
Bild 1 

Källa: Livsmedelsverket. 

 
 
Bra matvanor främjar en hälsosam livsstil och grunden för detta läggs redan i tidig ålder.  
Förskolan och skolan har stora möjligheter att på ett naturligt och positivt sätt ge barnen 
bra matvanor. Det grundläggande ansvaret för barnets matvanor ligger hos föräldrarna. 
Måltiderna integreras med den pedagogiska verksamheten och där läggs grunden för 
att principen om hållbar utveckling ska kunna genomföras, genom t.ex. minskad 
köttkonsumtion, minskat matsvinn och ökad andel ekologiska produkter samt 
vegetabiliska livsmedel. 
 
För barn/elever är en lunch med en god och näringsriktig måltid en nödvändighet för att 
de ska orka med eftermiddagens aktiviteter och för att inlärningen ska bli optimal.  
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God    
Mat som tillhandahålls av kommunen ska smaka gott. All mat som kommunen 

levererar ska vara av bra kvalité, varierande och i möjligaste mån lagad från grunden 
med bra råvaror. Varje enhet har ett stort ansvar för hur de förbereder, presenterar och 
serverar maten i respektive verksamhet.  
  
 

Säker 
All mat som serveras ska vara säker för individen att äta. Matgästerna ska kunna 

känna sig trygga i att de inte blir sjuka av maten som erbjuds. Det är därför viktigt att all 
personal som är inblandad i livsmedelshantering har kunskap om detta och att klara 
rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas finns i den egna 
verksamheten. Även i de fall då matgäster hjälper till med förberedelser inför måltid ska 
det finnas rutiner för detta.   
 
Vid servering har pedagogerna ett stort ansvar i att gällande hygienrutiner följs. 
Pedagogerna ansvarar även för att rätt person får rätt specialkost, medan köket 
ansvarar för att specialkosterna är tydligt uppmärkta. Det ska finnas klara rutiner för hur 
risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas i den egna verksamheten. (Se 
verksamheternas egenkontrollplan). 
 
Gemensamt för förskola, grundskola och gymnasium är att det inte får förekomma 
nötter, mandel, jordnötter, vallmofrö, sesamfrö och skaldjur varken i köket eller i 
förskolans och skolans lokaler. (Undantagna är de integrerade köken, där hantering av 
oöppnade förpackningar som innehåller dessa allergener tillåts). 
 

Näringsriktig 
Kommunen ska tillhandhålla god och näringsriktig mat, vilken ska baseras på de 

nordiska näringsrekommendationerna (NNR). I förskolan/fritidshem ska frukost, lunch 
och mellanmål ge 75 % av det dagliga energi- och näringsbehovet och i skolan ska 
lunchen ge 33 % av dagsbehovet.  
Söta drycker, bullar, kakor och godis bör inte förekomma. 
Det är viktigt att all personal som är inblandad i måltidsverksamheten har kunskaper om 
näringsriktig kost för den målgrupp man arbetar med.  
 
 

Trivsam  
Skolrestaurangerna ska vara utformade så att en trivsam miljö för elever och 
pedagoger kan erbjudas, vilket bidrar till att matgästen kan njuta av måltiden. En 

stor del i detta är att restaurangen eller matsalen där maten serveras är utformad 
på ett trivsamt sätt, t.ex. genom fräscha lokaler, bra belysning, behaglig 
ljudvolym, utsmyckning, dukning av bord m.m.  
 
Det är viktigt att barnen får tillräckligt med tid för att äta och att måltiderna 
serveras på fasta, regelbundna tider. Skollunchen bör därför serveras mellan 
11:00 och 13:00. Elever och barn behöver ha minst 20 minuter på sig att äta. 
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Integrerad 
Måltiden ska vara integrerad och ingå i det pedagogiska arbetet. Måltiden är exempelvis 
ett bra pedagogiskt verktyg för att förstå saker som hälsa, miljö, kultur, naturvetenskap 
och demokrati. Pedagoger och elever ska involveras i verksamheten och 
kvalitetsarbetet. Måltiden ska skapa en gemenskap, en delaktighet och ska vara en av 
höjdpunkterna på dagen. Pedagoger ska medverka vid måltiderna och kan med fördel 
även äta tillsammans med barnen, så kallade pedagogiska måltider på förskola och 
grundskola. (Se rubrik för pedagogisk måltid). 
 
 

Hållbar 
Alla verksamheter inom kommunen ska sträva efter en hållbar ekonomisk och 

ekologisk utveckling. Matsedlar ska gå i linje med hållbar utveckling med ökad andel 
vegetabilier och råvaror efter säsong. Vid upphandling ska kommunens miljömål 
beaktas för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. Kommunen har ett inriktningsbeslut 
att kontinuerligt öka andelen ekologiska livsmedel.  

För att öka andelen vegetabiliska livsmedel och främja nya smakupplevelser infördes 

under hösten 2016 två lunchalternativ.  

En vegetarisk rätt och en rätt innehållande kött, fisk eller fågel. En varierad salladsbuffé 
serveras alltid till lunch. Vid behov av specialkost på grund av allergi, överkänslighet 
eller särskilda hälsoskäl krävs intyg. 
 

Inom skolan görs mätningar av matsvinn två gånger per år samt temaveckor i 
skolrestaurangerna för att även uppmärksamma barnen på vikten av att minimera 
matsvinnet. 
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Kost/specialkost 
I förskolan ska läkarintyg angående specialkost lämnas till kökspersonal och 
förskolechef.  
I skolan skriver skolsköterskan intyg angående specialkost och meddelar därefter 
kökspersonalen. 
 
Berörd pedagogisk personal skall ha vetskap om barn/elev/elever i gruppen/klassen har 
specialkost och tillse att respektive barn/elev får rätt mat. 
 
 
Pedagogisk måltid 
Syftet med pedagogiska måltider är att skapa en måltidsmiljö som är lugn och 
balanserad och att på ett naturligt sätt skapa förutsättning för samtal kring mat, 
måltidsmiljö och hälsa samt att barn/elever får en positiv måltidsupplevelse.  
 
Vuxna ska vid pedagogisk måltid:   

 Vara en förebild. 

 Följa barnen till matsalen eller ta emot barnen i matsalen. 

 Handleda barnen när de lägger upp maten, så att de inte tar mera mat än de 
beräknas äta upp. 

 Sitta vid samma bord som barnen/eleverna. 

 Äta samma mat som barnen/eleverna. 

 Visa vad en balanserad måltid är enligt tallriksmodellen. 

 Göra barnen medvetna om ett gott uppträdande i matsalen, såsom hålla en 
behaglig ljudnivå och lämna borden i fint skick. 

 Personalen i skolan har tillsynsansvar för alla elever i matsalen. 

 Smaka på nya maträtter med en positiv inställning och påverka barnen att 
provsmaka. 

 Som vuxen föra en positiv dialog med barnen. 

 Hjälpa barn som har behov av det. 

 Ha vetskap om något barn har specialkost och försäkra sig om att respektive 
barn/elev serveras rätt mat. 

 Vara kvar i matsalen tills barnen/eleverna är klara. 
 
Omfattning på pedagogiska måltider 
Behovet av pedagogiska måltider ska utgå ifrån verksamhetens behov och 
förutsättningar. Faktorer som kan påverka är exempelvis lokalernas utformning, barn i 
behov av särskilt stöd och elevgruppernas sammansättning. Behovet minskar normalt 
efterhand som barnen blir äldre därför är utgångspunkten enligt nedanstående. 
Ansvarig chef kan fatta beslut om avvikelser från nedanstående budgeterade riktvärden. 
Orsaken till avvikelsen ska då motiveras och dokumenteras hos respektive chef samt 
bekostas av enheten. 
 

Verksamhet Pedagogiska måltider 
Förskola 1 personal per ca 3-6 barn 

Fritidshem 2 personal per grupp om ca 20 barn 

Årskurs F-3 2 personal per klass 

Årskurs 4-9 1 personal per klass 

Resursperson för enskilt barn/elev/grupp Deltar vid samtliga aktiviteter, även måltider 

Särskola Individuell bedömning utifrån 
verksamhetens behov 

145



5 

 

Priset på pedagogisk måltid är halva priset på fastställt måltidspris för den personal som 
inte äter pedagogisk lunch.  
 
Pedagogiska frukostar och mellanmål förekommer inte och personal som äter dessa 
måltider gör detta utan subvention. 
 
Medhavd mat får inte ätas tillsammans med barn/elever. 
 
Skatteverkets regler för pedagogisk måltid: 
”Fri eller subventionerad måltid för personal vid skola, daghem och fritidshem är 
skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet för barn under skolmåltid, 
eller i samband med s.k. pedagogisk måltid.” (prop. 1987/88:52 s. 62). 
 
Förskolechef/rektor beslutar om att frivilliga personer som medverkar i verksamheten, 
som t ex seniorer i förskolan och grundskolan, har rätt till att äta utan avgift de dagar de 
är i verksamheten. 
 
Elever årskurs 7-9 och gymnasielever som praktiserar på förskolor och grundskolor får 
äta utan avgift.  
 
Lärarstudenter och barnskötarelever från vuxenutbildningen som praktiserar på 
förskolor, fritidshem eller grundskolor får äta pedagogisk måltid utan avgift om de sitter 
med barnen/eleverna och följer de uppgjorda riktlinjerna för pedagogisk måltid. 
 
Vårdnadshavare har rätt att äta tillsammans med sitt barn i förskolan eller grundskolan 
en gång per termin utan avgift. 
 
Övriga betalar full avgift för frukost, mellanmål och lunch. 
 
 
Barn-/elevinflytande 
Matråd skall finnas vid varje förskola/skola och träffas minst en gång/termin. 
Förskolechef/rektor är ansvarig. I förskolans matråd ska det ingå förskolechef, 
måltidschef och förskolepersonal. I skolans matråd ska det ingå rektor, måltidschef, 
skolsköterska, skolpersonal och elever. 
Återkommande punkter som bör tas upp är måltidsmiljö, trivselregler och matsedel. 
Protokollen från skolans matråd tas upp på klassråden.  
 
 
Samarbete och ansvar 
För att skapa en fungerande matsituation krävs samarbete mellan måltidspersonal och 
pedagogisk personal. 
 
Måltidspersonalen och pedagogisk personal skall förmedla matglädje till matgästerna 
genom ett utpräglat servicetänkande. 
 
Måltidspersonalen (där sådan finns) ansvarar för tillagning och servering av lunch.  
 
Den pedagogiska personalen ansvarar, tillsammans med barnen/eleverna, för 
verksamheten i matsalen. 
 

146



6 

 

Riktlinjer angående måltider på förskolor och fritidshem 
 
Riktlinjerna baseras på Livsmedelsverkets rekommendationer. 
 
Frukost 
Varierande frukostalternativ: Gröt, naturell fil, naturell yoghurt, smörgås med pålägg, 
ägg. Dagligen ingår: fruktbit (istället för juice), grönsak, mjölk, mjukt och hårt bröd samt 
matfett. 
 
Lunch 
Meny skriven med variation på livsmedel. Råkost ska ingå i lunchen och det ska 
erbjudas minst två sorters råa grönsaker. 
 
Mellanmål 
Varierande mellanmålsalternativ: Naturell fil, naturell yoghurt, smörgås med pålägg, 
kokt ägg. Dagligen ingår: grönsak och frukt, mjölk, mjukt och hårt bröd samt matfett. 
  
Förstärkt mellanmål  
Två gånger per vecka serveras t.ex. pannkakor, korv med bröd, pizzabullar. De 
förstärka mellanmålen behöver inte alltid vara varma. 
 
Generella riktlinjer 
Sött serveras max en gång/månad ex. glass, söt kräm eller efterrätt. Tillbehör som t.ex. 
ketchup, senap, sylt och gelé räknas inte som sött. 
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Riktlinjer för lunch på förskola vid friluftsdagar och temadagar 
 
När anmälan görs till skolmåltidsköket i god tid, senast 14 dagar innan, kan skollunchen 
ersättas med något av följande alternativ: 
 
Att grilla       
Alternativ: 

 2 st. grillkorvar/wienerkorvar med bröd och tillbehör, 1 frukt  

 2 st. hamburgare/vegetariska burgare med bröd och grönsaker och 1 frukt  

 1-2 st. hamburgare/vegetarisk burgare med tillbehör och frukt till lågstadiet 
 
Kall mat        
Alternativ: 

 4 st. Pannkakor med sylt, 1 frukt  

 Pitabröd/tunnbröd, köttbullar, sallad och 1 frukt     

 Pastasallad, bröd och 1 frukt  

 Fylld baguette i mån av tid, ev. att ingredienser skickas med och eleverna fyller 
baguetten själva och 1 frukt.  

 
OBS!   
Dag efter söndag, helgdag eller annan lovdag kan vi endast erbjuda alternativen 
korv/vegetariska burgare eller pannkakor enl. ovan. 
 
Dryck  
Dryck med sugrör. Köket skickar endast med redskap till servering. 
 
Varm mat  
När läraren kan göra en överenskommelse med vaktmästaren finns det möjlighet att få 
varm mat (dagens lunch) levererad. 
 
Skola  
Det finns möjlighet att gå till närmsta skola och äta. Då ska köket på berörd skola 
kontaktas i god tid. Vid fler än 10 elever kontaktas skolan senast 14 dagar innan. 
 
Transport  
Måltidsservice ansvarar för maten fram tills av skolan utsedd transportör hämtar den i 
köket. Därefter övergår ansvaret, för att hålla maten kall/varm, till skolans personal. 
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Bakgrund 

Kostpolicyn ska fungera som ett styrande dokument i det dagliga arbetet och som stöd för all 

måltidsverksamhet i Karlshamns kommun.  

 

Syfte  

Maten och måltiden tjänar många syften under hela livet, den ger näring och kraft till att leva 

ett gott liv, den är en källa till njutning och glädje, den är ett sätt att mötas och den agerar som 

kulturbärare. 

 

Målsättningen är att uppfylla alla delar i Livsmedelsverkets måltidspussel (bild 1) för alla 

individer där kommunen tillhandahåller måltider eller är behjälpliga vid måltidssituationen. 

Måltidspusslet fokuserar på helhetsupplevelsen av måltiden och innebär att maten ska vara: 

god, säker, näringsriktig, hållbar, trivsam och integrerad. Måltiden ska vara en av 

höjdpunkterna på dagen och i största möjliga mån lagas från grunden.  

 

 

 
Bild 1 

Källa: Livsmedelsverket. 

 

God    
Mat som tillhandahålls av kommunen ska smaka gott. All mat som kommunen levererar ska 

vara av bra kvalité sen har varje enhet ett stort ansvar för hur de förbereder, presenterar och 

serverar maten i respektive verksamhet.  

  

 

Säker 
All mat som serveras ska vara säker för individen att äta. Matgästerna ska kunna 

känna sig trygga i att de inte blir sjuka av maten som erbjuds. Det är därför viktigt att 

all personal som är inblandad i livsmedelshantering har kunskap om detta. Tydliga rutiner för 

hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas ska finnas i den egna verksamheten. Även i 

de fall då matgäster hjälper till med förberedelser inför måltid ska det finnas rutiner för detta.   
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Näringsriktig 
De olika typerna av kost som kommunen tillhandahåller ska baseras på 

rekommendationer från Socialstyrelsen samt NNR1. Det är viktigt att all 

personal som är inblandad i måltidsverksamhet har kunskaper om 

näringsriktig kost för den målgrupp man arbetar med.  

 

 

Trivsam 
En trevlig måltidsmiljö bidrar till att matgästen kan njuta av maten. En stor del i 

detta är att restaurangen eller matsalen ger ett trivsamt intryck genom t.ex. bra 

belysning, ljuddämpande inredning och fin dukning.  

 

 

Integrerad 
Måltiden ska skapa en gemenskap, en delaktighet, en känsla av oberoende och bör vara en av 

höjdpunkterna på dagen. För att matgäster och personal ska känna sig tillfreds med måltiden i 

sin helhet är det också viktigt att kunna vara med och påverka utformning av miljön och 

maten som serveras. 

 

 

Hållbar 
Alla verksamheter inom kommunen ska aktivt arbeta med hållbar utveckling. Maten 

påverkar miljön på många sätt och i kommunens verksamheter ska personalen t.ex. 

källsortera avfall, sträva efter att minska matsvinn, andelen vegetabilier ska öka och 

matsedlar planeras efter säsong. Vid upphandlingar av livsmedel tas 

upphandlingsmyndighetens rekommendationer i beaktande. Kommunen har ett 

inriktningsbeslut att kontinuerligt öka andelen ekologiska livsmedel.  
 

                                                      
1 Nordiska näringsrekommendationer  
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Britt Karlsson (SD) och Mona Wettergren (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-17 lämnat in motion om att införa språktest 
vid anställning av förskolepersonal. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att utreda ett införande av språktest vid anställning av förskolepersonal.    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-09-01 § 244, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-12-08, § 84 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver utbildningsnämnden att i Skolverkets information angående 
Svenska för invandrare (SFI) kan man läsa att i den kommunala vuxenutbildningen SFI 
får elever betyg på varje avslutad kurs. Kunskapskraven är formulerade utifrån fem 
kunskapsområden: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion 
och skriftlig färdighet. Betygsskalan har sex steg. Betygen A–E är godkända betyg till 
skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Vid betygssättningen ska resultatet 
på nationella prov särskilt beaktas. Betygen från SFI borgar för en bra bild av den 
sökandes kunskaper i svenska som rektor kan beakta vid rekrytering.  
 
Det finns ett antal kommuner som har infört språktest vid anställning, men det rör sig 
mest om anställning inom vård och omsorg. Förskolan har krav på att det ska finnas 
legitimerade förskollärare på förskolan och övrig personal som tillsvidareanställs har 
barnskötarutbildning eller motsvarande utbildning. Det finns idag inga nationella 
språktest att använda vid anställning av förskolepersonal, så de huvudmän som avser 
att göra språktest måste själva ta fram dessa test.  
 
Botkyrka kommun har sedan 1 juli 2020 krav på att den som skall anställas inom vård- 
och omsorgsverksamheter samt förskola ska genomgå ett arbetsprov/språktest. Det är 
enbart de kandidater som de avser att erbjuda anställning som gör provet. Kommunen 
har tagit fram ett språktest som utförs via en digital enhet och ligger på SFI 
gymnasiekompetens. Testet är uppdelat i tre avsnitt; läsförståelse, hörförståelse och 
skriftlig förståelse. Den muntliga förmågan bedöms vid intervjutillfället. För införande av 
ett språktest som en del i rekryteringsprocessen för alla nyanställningar inom vård- och 
omsorgsverksamheter samt förskola har kommunen avsatt 2 miljoner kronor.  
Eftersom kommunen nyligen börjat med språktest, så har de inte ännu gjort någon 
utvärdering.  
 
Rektorer med ansvar för förskolor i Karlshamns kommun betonar att ett fungerande 
språk är viktigt för kommunikationen med barn, kollegor och vårdnadshavare. Minst lika 
viktigt är personalens förmåga att kommunicera, bemöta och utmana barn, skapa 
relationer m.m. Detta kan man inte mäta genom tester, utan rektor gör då en bedömning 
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utifrån referenser och intervjusituationen. Rektorerna menar att de tämligen tydligt i 
intervjusammanhanget kan avgöra om den sökande har ett adekvat språk eller inte.  
 
Blivande timanställda som anställs i Time Care Pool intervjuas också, men provas 
sedan som vikarier på våra förskolor och det sker sedan en naturlig gallring efter hand. 
Rektorerna understryker att det på deras förskolor finns många duktiga pedagoger som 
aktivt jobbar med barnens språkutveckling, så de ser i dagsläget ingen fara för att barn 
inte får den språkstimulans som de behöver för sin språkutveckling.  
 
Rektorerna ser inget behov av språktest vid anställning och menar att man måste ha tillit 
till rektors bedömning när de rekryterar personal. Slutligen konstateras att i förskolan 
tillsvidareanställs nästan uteslutande personal som har förskollärar- eller 
barnskötarutbildning. Förskolläraren har högskoleutbildning med hög kunskap i svenska. 
Barnskötaren ska, för att få anställning i Karlshamns kommun, ha genomgått det 
nationella yrkespaketet med kurser från Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet eller 
vuxenutbildningen.  
 
Visstidsanställd personal anställs för en tidsbegränsad period. Visstidsanställningen 
behöver inte förlängas om det skulle visa sig att medarbetaren har brister i svenska 
språket. Ofta har den visstidsanställde börjat arbeta i förskolan som timvikarie och är då 
väl känd av förskolans personal och rektor. Timvikarier anställs dag för dag och om 
brister upptäcks, så kommer personen inte att få fler vikariat.  
 
Utbildningsnämnden tillsammans med utbildningsförvaltningen har kommit fram till 
slutsatsen att det inte behövs språktest vid anställning av förskolepersonal.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18 
Motion om att införa språktest vid anställning av förskolepersonal –  
Björn T Nurhadi (SD) m fl. 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Tor Billing (SD), Bodil Frigren Ericsson (L) och Elin 
Petersson (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Tor Billing (SD), Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus 
Gärdebring (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Magnus Sandgren (M) och Elin Petersson 
(M) reserverar sig mot beslutet.   
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Nämndsekreterare Emma Håkansson
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Britt Karlsson (SD) och Mona Wettergren (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-17 lämnat in motion om att införa språktest 
vid anställning av förskolepersonal. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att utreda ett införande av språktest vid anställning av förskolepersonal.    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-09-01 § 244, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-12-08, § 84 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver utbildningsnämnden att i Skolverkets information angående 
Svenska för invandrare (SFI) kan man läsa att i den kommunala vuxenutbildningen SFI 
får elever betyg på varje avslutad kurs. Kunskapskraven är formulerade utifrån fem 
kunskapsområden: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion 
och skriftlig färdighet. Betygsskalan har sex steg. Betygen A–E är godkända betyg till 
skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Vid betygssättningen ska resultatet 
på nationella prov särskilt beaktas. Betygen från SFI borgar för en bra bild av den 
sökandes kunskaper i svenska som rektor kan beakta vid rekrytering.  
 
Det finns ett antal kommuner som har infört språktest vid anställning, men det rör sig 
mest om anställning inom vård och omsorg. Förskolan har krav på att det ska finnas 
legitimerade förskollärare på förskolan och övrig personal som tillsvidareanställs har 
barnskötarutbildning eller motsvarande utbildning. Det finns idag inga nationella 
språktest att använda vid anställning av förskolepersonal, så de huvudmän som avser 
att göra språktest måste själva ta fram dessa test.  
 
Botkyrka kommun har sedan 1 juli 2020 krav på att den som skall anställas inom vård- 
och omsorgsverksamheter samt förskola ska genomgå ett arbetsprov/språktest. Det är 
enbart de kandidater som de avser att erbjuda anställning som gör provet. Kommunen 
har tagit fram ett språktest som utförs via en digital enhet och ligger på SFI 
gymnasiekompetens. Testet är uppdelat i tre avsnitt; läsförståelse, hörförståelse och 
skriftlig förståelse. Den muntliga förmågan bedöms vid intervjutillfället. För införande av 
ett språktest som en del i rekryteringsprocessen för alla nyanställningar inom vård- och 
omsorgsverksamheter samt förskola har kommunen avsatt 2 miljoner kronor.  
Eftersom kommunen nyligen börjat med språktest, så har de inte ännu gjort någon 
utvärdering.  
 
Rektorer med ansvar för förskolor i Karlshamns kommun betonar att ett fungerande 
språk är viktigt för kommunikationen med barn, kollegor och vårdnadshavare. Minst lika 
viktigt är personalens förmåga att kommunicera, bemöta och utmana barn, skapa 
relationer m.m. Detta kan man inte mäta genom tester, utan rektor gör då en bedömning 
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utifrån referenser och intervjusituationen. Rektorerna menar att de tämligen tydligt i 
intervjusammanhanget kan avgöra om den sökande har ett adekvat språk eller inte.  
 
Blivande timanställda som anställs i Time Care Pool intervjuas också, men provas 
sedan som vikarier på våra förskolor och det sker sedan en naturlig gallring efter hand. 
Rektorerna understryker att det på deras förskolor finns många duktiga pedagoger som 
aktivt jobbar med barnens språkutveckling, så de ser i dagsläget ingen fara för att barn 
inte får den språkstimulans som de behöver för sin språkutveckling.  
 
Rektorerna ser inget behov av språktest vid anställning och menar att man måste ha tillit 
till rektors bedömning när de rekryterar personal. Slutligen konstateras att i förskolan 
tillsvidareanställs nästan uteslutande personal som har förskollärar- eller 
barnskötarutbildning. Förskolläraren har högskoleutbildning med hög kunskap i svenska. 
Barnskötaren ska, för att få anställning i Karlshamns kommun, ha genomgått det 
nationella yrkespaketet med kurser från Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet eller 
vuxenutbildningen.  
 
Visstidsanställd personal anställs för en tidsbegränsad period. Visstidsanställningen 
behöver inte förlängas om det skulle visa sig att medarbetaren har brister i svenska 
språket. Ofta har den visstidsanställde börjat arbeta i förskolan som timvikarie och är då 
väl känd av förskolans personal och rektor. Timvikarier anställs dag för dag och om 
brister upptäcks, så kommer personen inte att få fler vikariat.  
 
Utbildningsnämnden tillsammans med utbildningsförvaltningen har kommit fram till 
slutsatsen att det inte behövs språktest vid anställning av förskolepersonal.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18 
Motion om att införa språktest vid anställning av förskolepersonal –  
Björn T Nurhadi (SD) m fl. 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
 
 

157



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2021-08-18 Dnr: 2020/677 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 268 
Kommunstyrelsen 2021-09-21 197 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Motion om att införa språktest vid anställning av förskolepersonal – Björn 
T Nurhadi (SD) m fl. 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Britt Karlsson (SD) och Mona Wettergren (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-17 lämnat in motion om att införa språktest 
vid anställning av förskolepersonal. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att utreda ett införande av språktest vid anställning av förskolepersonal.    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-09-01 § 244, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-12-08, § 84 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver utbildningsnämnden att i Skolverkets information angående 
Svenska för invandrare (SFI) kan man läsa att i den kommunala vuxenutbildningen SFI 
får elever betyg på varje avslutad kurs. Kunskapskraven är formulerade utifrån fem 
kunskapsområden: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion 
och skriftlig färdighet. Betygsskalan har sex steg. Betygen A–E är godkända betyg till 
skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Vid betygssättningen ska resultatet 
på nationella prov särskilt beaktas. Betygen från SFI borgar för en bra bild av den 
sökandes kunskaper i svenska som rektor kan beakta vid rekrytering.  
 
Det finns ett antal kommuner som har infört språktest vid anställning, men det rör sig 
mest om anställning inom vård och omsorg. Förskolan har krav på att det ska finnas 
legitimerade förskollärare på förskolan och övrig personal som tillsvidareanställs har 
barnskötarutbildning eller motsvarande utbildning. Det finns idag inga nationella 
språktest att använda vid anställning av förskolepersonal, så de huvudmän som avser 
att göra språktest måste själva ta fram dessa test.  
 
Botkyrka kommun har sedan 1 juli 2020 krav på att den som skall anställas inom vård- 
och omsorgsverksamheter samt förskola ska genomgå ett arbetsprov/språktest. Det är 
enbart de kandidater som de avser att erbjuda anställning som gör provet. Kommunen 
har tagit fram ett språktest som utförs via en digital enhet och ligger på SFI 
gymnasiekompetens. Testet är uppdelat i tre avsnitt; läsförståelse, hörförståelse och 
skriftlig förståelse. Den muntliga förmågan bedöms vid intervjutillfället. För införande av 
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ett språktest som en del i rekryteringsprocessen för alla nyanställningar inom vård- och 
omsorgsverksamheter samt förskola har kommunen avsatt 2 miljoner kronor.  
Eftersom kommunen nyligen börjat med språktest, så har de inte ännu gjort någon 
utvärdering.  
 
Rektorer med ansvar för förskolor i Karlshamns kommun betonar att ett fungerande 
språk är viktigt för kommunikationen med barn, kollegor och vårdnadshavare. Minst lika 
viktigt är personalens förmåga att kommunicera, bemöta och utmana barn, skapa 
relationer m.m. Detta kan man inte mäta genom tester, utan rektor gör då en bedömning 
utifrån referenser och intervjusituationen. Rektorerna menar att de tämligen tydligt i 
intervjusammanhanget kan avgöra om den sökande har ett adekvat språk eller inte.  
 
Blivande timanställda som anställs i Time Care Pool intervjuas också, men provas 
sedan som vikarier på våra förskolor och det sker sedan en naturlig gallring efter hand. 
Rektorerna understryker att det på deras förskolor finns många duktiga pedagoger som 
aktivt jobbar med barnens språkutveckling, så de ser i dagsläget ingen fara för att barn 
inte får den språkstimulans som de behöver för sin språkutveckling.  
 
Rektorerna ser inget behov av språktest vid anställning och menar att man måste ha tillit 
till rektors bedömning när de rekryterar personal. Slutligen konstateras att i förskolan 
tillsvidareanställs nästan uteslutande personal som har förskollärar- eller 
barnskötarutbildning. Förskolläraren har högskoleutbildning med hög kunskap i svenska. 
Barnskötaren ska, för att få anställning i Karlshamns kommun, ha genomgått det 
nationella yrkespaketet med kurser från Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet eller 
vuxenutbildningen.  
 
Visstidsanställd personal anställs för en tidsbegränsad period. Visstidsanställningen 
behöver inte förlängas om det skulle visa sig att medarbetaren har brister i svenska 
språket. Ofta har den visstidsanställde börjat arbeta i förskolan som timvikarie och är då 
väl känd av förskolans personal och rektor. Timvikarier anställs dag för dag och om 
brister upptäcks, så kommer personen inte att få fler vikariat.  
 
Utbildningsnämnden tillsammans med utbildningsförvaltningen har kommit fram till 
slutsatsen att det inte behövs språktest vid anställning av förskolepersonal.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18 
Motion om att införa språktest vid anställning av förskolepersonal –  
Björn T Nurhadi (SD) m fl. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
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Nämndsekreterare
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!   2020-02-17

Språkkrav för förskolepersonal 
Inte alla föräldrar till barn har möjlighet att lära sina barn läsa böcker på svenska, eller ge 
barnen den annars naturliga möjligheten snappa upp svenska språket och dess ibland inte 
så bekymmersfria grammatik. Efter förskolan kommer grundskolan och senare också högre 
krav och betyg. Har man då inte erhållit en svensk språkgrund kommer det bli tuffa år, och 
utfallet blir osäkra barn som ”hatar skolan” i värsta fall.  

Enligt forskning är den mest så kallade kritiska perioden innan man fyllt 10 år. Följt av 
goda möjligheter fram till 17,4 år, därefter är det svårare. Åren i förskolan utgör alltså mer 
än hälften av åren då ett barn behöver höra och förstå språket de ska kunna tala flytande, 
och som nämns i motionens inledning så har inte alla föräldrar förutsättningen att ge bar-
nen den flytande svenska som man som barn ska kunna tala för att vidare lära sig kunna 
förstå de grammatiska regler som sen behövs i skolåldern.  

Barnen spenderar större delen av sin vakna tid i förskola och skola, och även om föräldrar-
na hemma talar flytande svenska så är timmarna i förskolan således mycket viktiga för att 
kunna lära sig allt från samarbete till svenska språket.  

Att på ett juste och jämlikt sätt kunna avgöra om någon talar den svenska som behövs för 
att ge barnen den rättvisa möjligheten att skapa sig ett svenskt vokabulär, och för åldern 
adekvat grammatiskt underlag inför framtiden, så vore det rimligt med ett formenligt 
språktest inför anställning av förskolepersonal.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta:  
– Att utreda ett införande av språktest vid anställning av förskolepersonal 

Björn T Nurhadi (SD)       Britt Karlsson (SD)            Mona Wettergren (SD)
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kommun 2021-09-22 Dnr: 2018/1270 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt - Britt 
Karlsson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Britt Karlsson (SD) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Blekinge 
tingsrätt för tiden till och med 2023 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Britt Karlsson (SD) har i mail 2021-08-31 avsagt sig uppdraget som nämndeman i 
Blekinge tingsrätt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Britt Karlsson (SD) 2021-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Anna Persson[anna.persson@karlshamn.se]
Skickat: 31.08.2021 14:39:20
Till: Kommunfullmäktige[kommunfullmaktige@karlshamn.se]
Ämne: VB: Entledigande 

Vänliga hälsningar,
Anna Persson
Utredare

______________________
Kommunkansliet
KARLSHAMNS KOMMUN
Rådhuset, 374 81 Karlshamn
Telefon: 0454-811 06
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.

Från: Britt Karlsson <britt.karlsson@curaindivid.se> 
Skickat: den 31 augusti 2021 14:37
Till: Anna Persson <anna.persson@karlshamn.se>
Ämne: Entledigande
Hej Anna
Jag avsäger mig uppdraget som Nämndeman i Blekinge Tingsrätt och som ersättare huvudmannaskap i Sparbanken
Karlshamn. Jag har fått en utmattningsdepression.
Mvh
Britt Karlsson SD
Hämta Outlook för Android
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-09-22 Dnr: 2018/3929 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som huvudman i Sparbanken i Karlshamn - 
Britt Karlsson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Britt Karlsson (SD) avsägelse från uppdraget som huvudman i Sparbanken i 
Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Britt Karlsson (SD) har i mail 2021-08-31 avsagt sig uppdraget som huvudman i 
Sparbanken i Karlshamn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Britt Karlsson (SD) 2021-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare

164



Från: Anna Persson[anna.persson@karlshamn.se]
Skickat: 31.08.2021 14:39:20
Till: Kommunfullmäktige[kommunfullmaktige@karlshamn.se]
Ämne: VB: Entledigande 

Vänliga hälsningar,
Anna Persson
Utredare

______________________
Kommunkansliet
KARLSHAMNS KOMMUN
Rådhuset, 374 81 Karlshamn
Telefon: 0454-811 06
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.

Från: Britt Karlsson <britt.karlsson@curaindivid.se> 
Skickat: den 31 augusti 2021 14:37
Till: Anna Persson <anna.persson@karlshamn.se>
Ämne: Entledigande
Hej Anna
Jag avsäger mig uppdraget som Nämndeman i Blekinge Tingsrätt och som ersättare huvudmannaskap i Sparbanken
Karlshamn. Jag har fått en utmattningsdepression.
Mvh
Britt Karlsson SD
Hämta Outlook för Android
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-08-09 Dnr: 2018/3824 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Timo 
Viippola (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Timo Viippolas (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i omsorgs-
nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Timo Viippola (SD) har i mail 2021-08-06 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Timo Viippola (SD) 2021-08-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör

166



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-08-17 Dnr: 2019/3579 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden – Ted 
Olander (MP)  
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Ted Olanders (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Ted Olander (MP) har i skrivelse 2021-08-12 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Ted Olander (MP) 2021-08-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Ted Olander[ted.olander@gmail.com]
Skickat: 12.08.2021 12:13:46
Till: Aili Martinsson[Aili.Martinsson@karlshamn.se]
Ämne: Uppsägning av uppdrag

Hej Aili,
Jag behöver tyvärr avsäga mig mina uppdrag i Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden.

Mvh,
Ted Olander
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-08-17 Dnr: 2018/3824 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Ted 
Olander (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Ted Olanders (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Ted Olander (MP) har i skrivelse 2021-08-12 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Ted Olander (MP) 2021-08-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Ted Olander[ted.olander@gmail.com]
Skickat: 12.08.2021 12:13:46
Till: Aili Martinsson[Aili.Martinsson@karlshamn.se]
Ämne: Uppsägning av uppdrag

Hej Aili,
Jag behöver tyvärr avsäga mig mina uppdrag i Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden.

Mvh,
Ted Olander
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-08-24 Dnr: 2019/3579 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden - Iman 
Omairat (L) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Iman Omairats (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Iman Omairat (L) har i skrivelse 2021-08-23 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
utbildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Iman Omairat (L) 2021-08-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Iman Omairat (Iman.Omairat@karlshamn.se)
Skickat: 23.08.2021 16:12:27
Till: Aili Martinsson
Kopia: 

Ämne: Avsägelse
Bifogad fil: 

Hej Aili!
Jag vill avsäga mig från uppdraget som ledamot på utbildningsnämnden och räddningstjänsten samt huvudman uppdraget på
Sparbanken i Karlshamn.

Mvh
Iman Omairat

Skickat från min iPad
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-08-24 Dnr: 2018/3929 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som huvudman i Sparbanken i Karlshamn - 
Iman Omairat (L) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Iman Omairats (L) entledigande från uppdraget som huvudman i Sparbanken 
i Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Iman Omairat (L) inkom den 23 augusti 2021 med begäran om att entledigas från sitt 
uppdrag som huvudman i Sparbanken i Karlshamn.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Iman Omairat (L) 2021-08-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Sparbanken i Karlshamn 
Matrikeln 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Iman Omairat (Iman.Omairat@karlshamn.se)
Skickat: 23.08.2021 16:12:27
Till: Aili Martinsson
Kopia: 

Ämne: Avsägelse
Bifogad fil: 

Hej Aili!
Jag vill avsäga mig från uppdraget som ledamot på utbildningsnämnden och räddningstjänsten samt huvudman uppdraget på
Sparbanken i Karlshamn.

Mvh
Iman Omairat

Skickat från min iPad
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kommun 2021-08-24 Dnr: 2018/3899 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Västra Blekinge - Iman Omairat (L) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Iman Omairats (L) entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge. 
 
Sammanfattning 
 
Iman Omairat (L) inkom den 23 augusti 2021 med begäran om att entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Iman Omairat (L) 2021-08-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Matrikeln 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Iman Omairat (Iman.Omairat@karlshamn.se)
Skickat: 23.08.2021 16:12:27
Till: Aili Martinsson
Kopia: 

Ämne: Avsägelse
Bifogad fil: 

Hej Aili!
Jag vill avsäga mig från uppdraget som ledamot på utbildningsnämnden och räddningstjänsten samt huvudman uppdraget på
Sparbanken i Karlshamn.

Mvh
Iman Omairat

Skickat från min iPad
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-09-22 Dnr: 2018/3816 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen - Emmanuel 
Norén (L) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Emmanuel Noréns (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Emmanuel Norén (L) har i skrivelse 2021-09-03 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Emmanuel Norén (L) 2021-09-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från:  Emanuel Norén[Emanuel.Noren@karlshamn.se] 
Skickat:  03.09.2021 08:46:48 
Till:  Kommunfullmäktige[kommunfullmaktige@karlshamn.se] 
Ämne:  Avsägelse 
 
 
 
 
Hej 
 
Härmed avsäger jag mig samtliga politiska uppdrag i Karlshamns kommun. 
 
Ledamot kommunfullmäktige 
Ersättare kommunstyrelsen 
Ledamot Utbildningsnämnden 
Ersättare VMAB 
 
/Emanuel Norèn 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-09-22 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - 
Emmanuel Norén (L) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Emmanuel Noréns (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
Emmanuel Norén (L) har i skrivelse 2021-09-03 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Emmanuel Norén (L) 2021-09-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från:  Emanuel Norén[Emanuel.Noren@karlshamn.se] 
Skickat:  03.09.2021 08:46:48 
Till:  Kommunfullmäktige[kommunfullmaktige@karlshamn.se] 
Ämne:  Avsägelse 
 
 
 
 
Hej 
 
Härmed avsäger jag mig samtliga politiska uppdrag i Karlshamns kommun. 
 
Ledamot kommunfullmäktige 
Ersättare kommunstyrelsen 
Ledamot Utbildningsnämnden 
Ersättare VMAB 
 
/Emanuel Norèn 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-09-22 Dnr: 2019/3579 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden - 
Emmanuel Norén (L) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Emmanuel Noréns (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Emmanuel Norén (L) har i skrivelse 2021-09-03 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
utbildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Emmanuel Norén (L) 2021-09-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare

181



Från:  Emanuel Norén[Emanuel.Noren@karlshamn.se] 
Skickat:  03.09.2021 08:46:48 
Till:  Kommunfullmäktige[kommunfullmaktige@karlshamn.se] 
Ämne:  Avsägelse 
 
 
 
 
Hej 
 
Härmed avsäger jag mig samtliga politiska uppdrag i Karlshamns kommun. 
 
Ledamot kommunfullmäktige 
Ersättare kommunstyrelsen 
Ledamot Utbildningsnämnden 
Ersättare VMAB 
 
/Emanuel Norèn 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-09-22 Dnr: 2018/3927 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Västblekinge 
Miljö AB - Emmanuel Norén (L) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Emmanuel Noréns (L) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare 
i styrelsen för Västblekinge Miljö AB. 
 
Sammanfattning 
 
Emmanuel Norén (L) har i skrivelse 2021-09-03 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
styrelsen för Västblekinge Miljö AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Emmanuel Norén (L) 2021-09-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Matrikeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från:  Emanuel Norén[Emanuel.Noren@karlshamn.se] 
Skickat:  03.09.2021 08:46:48 
Till:  Kommunfullmäktige[kommunfullmaktige@karlshamn.se] 
Ämne:  Avsägelse 
 
 
 
 
Hej 
 
Härmed avsäger jag mig samtliga politiska uppdrag i Karlshamns kommun. 
 
Ledamot kommunfullmäktige 
Ersättare kommunstyrelsen 
Ledamot Utbildningsnämnden 
Ersättare VMAB 
 
/Emanuel Norèn 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-09-22 Dnr: 2021/447 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-10-04  
 
 
Handlingar för kännedom oktober 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2021-06-11—2021-09-22. 
 

Ärendenr § Datum Ärende 
2017/1238 29/21 2021-06-29 Beslut BN § 175/2021 Detaljplan för fastigheterna 

Hällaryd 1:56 och 1:139 m fl 
2021/787 32/21 2021-07-08 Protokollsutdrag regionfullmäktige angående 

ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Finsam år 2020 
 

2021/1986 33/21 2021-07-15 20210519 Ägardirektiv Techtank AB 
 
2021/1986 

 
34/21 

 
2021-07-15 

 
20210519 Bolagsordning Techtank AB 

 
2020/3274 

 
35/21 

 
2021-08-30 

 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 23/2021Förslag rörande 
återgång till fysiska nämnd- och 
fullmäktigesammanträden 
 

2020/3262 37/21 2021-09-21 Techtank - Aktieöverlåtelse 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare

185


	Försättsblad 
	Ärendelista 
	Val av justerare /
	Fastställande av dagordning /
	Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Ulf Gustavsson (S) och Barbro Olsson (S) 2018/3268
	Tjänsteskrivelse

	Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Margaretha Lennarthsson (SD) och Anna Wihlstrand (SD) 2018/3268
	Tjänsteskrivelse

	Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Maj Johansson (SD) 2018/3268
	Tjänsteskrivelse

	Beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige samt avsägelse från uppdraget - Eva Alvhill (V) 2018/3268
	Tjänsteskrivelse

	Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 2021/2503
	Ärendeprotokoll KS
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Karlshamnskoalitionens budgetförslag 2022
	Karlshamnsoppositionens budgetförslag 2022
	Budget Revision 2022 och plan 2023-2024
	Protokollsutdrag KFPRES § 31/2021 Revisorernas budget 2022


	Valdistrikt vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige  2022 2021/2259
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	3.2021 VALN
	Valdistriktsindelning


	Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun 2021/2405
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag ON § 100 2021 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun
	Förslag till reviderade Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun
	Beskrivning av förslag till ändringar i reviderade Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgsförvaltningen Karlshamns kommun


	Ersätta avtal för arbete och välfärd i Citygallerian med avtal för biblioteket 2021/1555
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag KS § 144/2021 Ersätta avtal för arbete och välfärd i Citygallerian med avtal för biblioteket
	Driftbudget och investeringsbudget bibliotek Citygallerian 2021-05-20
	Hyresavtal Citygallerian åt omsorgsnämnden 1-18-401
	Protokollsutdrag KN § 51 2021 Ersätta avtal för Arbete och Välfärd i citygallerian med avtal för biblioteket(1)


	Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar - Björn T Nurhadi (SD) 2019/4002
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar


	Motion om lugna måltider - Björn T Nurhadi (SD) och Mona Wettergren (SD) 2019/4029
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Motion om lugna måltider
	Riktlinjer för måltidsverksamhet inom förskola, fritids, grund- o grundsärsk
	Kostpolicy för Karlshamns kommun


	Motion om att införa språktest vid anställning av förskolepersonal -Björn T Nurhadi (SD) m fl 2020/677
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Motion om att införa språktest vid anställning av förskolepersonal


	Entledigande från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt - Britt Karlsson (SD) 2018/1270
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Entledigande från uppdrag


	Entledigande från uppdraget som huvudman i Sparbanken i Karlshamn - Britt Karlsson (SD) 2018/3929
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Entledigande från uppdrag


	Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Timo Viippola (SD) 2018/3824
	Tjänsteskrivelse

	Entledigande från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden - Ted Olander (MP) 2019/3579
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Uppsägning av uppdrag


	Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Ted Olander (MP) 2018/3824
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Uppsägning av uppdrag


	Entledigande från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden - Iman Omairat (L) 2019/3579
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse


	Entledigande från uppdraget som huvudman i Sparbanken i Karlshamn - Iman Omairat (L) 2018/3929
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse från uppdraget som huvudman i Sparbanken i Karlshamn


	Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge - Iman Omairat (L) 2018/3899
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse


	Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen - Emmanuel Norén (L) 2018/3816
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen


	Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - Emmanuel Norén (L) 2018/3268
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige


	Entledigande från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden - Emmanuel Norén (L) 2019/3579
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden


	Entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Västblekinge Miljö AB - Emmanuel Norén (L) 2018/3927
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen för Västblekinge Miljö AB


	Handlingar för kännedom oktober 2021/447
	Tjänsteskrivelse


