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Karlshamns KALLELSE Sida 1(2) 
kommun Kommunfullmäktige  
 2022-02-21  
 

Dagordning 
 
Nr Ärende 
1.  Val av justerare 
2.  Fastställande av dagordning 
3.  Besked om ny ersättare i Kommunfullmäktige - Anette Höglund (L) 
4.  Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Helena Olofsson (V) 
5.  Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Stefan 

Sörensson (L) och Ros-Marie Strömblad 
6.  Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt uppstart av flyglinje 
7.  Införande av vård- och omsorgscollege 
8.  Bildande av stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond 
9.  Revidering av taxor och avgifter inom kulturnämndens 

verksamhetsområden 
10.  Antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden 

2022-10-15 - 2026-10-14 
11.  Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 
12.  Delårsrapport 2021 Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
13.  Delårsrapport 2021 Räddningstjänsten Västra Blekinge 
14.  Delårsrapport 2021 Miljöförbundet Blekinge Väst 
15.  Motion om klotter och skadegörelse - Emanuel Norén (L) 
16.  Motion om att stoppa släggor som kan gå fel - Görgen Lennartsson (SD) 

och Håkan Abrahamsson (SD) 
17.  Motion om upphandling av fastighetsmäklare - Magnus Gärdebring (M) 

m.fl. 
18.  Motion om krav på registerkontroll vid anställning inom vård, omsorg och 

LSS - Emanuel Norén (L), Lars-Olof Larsson (KD) och Irene Ahlstrand 
Mårlind (M) 

19.  Motion om trygghetsskapande åtgärd genom att ta hjälp av A-traktorer - 
Tommy Mikkelsen och Görgen Lennarthsson (SD) 

20.  Motion om att Karlshamns kommun ska följa Livsmedelsverkets 
rekommendation om att plus 75 ska inta D-vitamin - Björn T Nurhadi (SD) 
m.fl. 

21.  Motion om app för ökad trygghet - Emanuel Norén (L), Magnus 
Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) 

22.  Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogrammet - Britt 
Jämstorp (KD) 

23.  Motion om Hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion - Lars-Olof 
Larsson (KD) och Lennart Ung (KD) 

24.  Motion om utdrag för bidrag Björn T Nurhadi (SD) 
25.  Motion angående utredning av parkeringsskiva 
26.  Motion om att förändra strukturen i kommunpolitiken 
27.  Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M) 
28.  Motion om att kött från djur som slaktats med smärtsamma slaktmetoder 

ska inte köpas in av kommunen - Björn T Nurhadi (SD) och Görgen 
Lennarthsson (SD) 

29.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde kvartal 3 2021 - avdelning AV-förvaltningen 

30.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 2 2021 

31.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 3 2021 
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Karlshamns KALLELSE Sida 2(2) 
kommun Kommunfullmäktige  
 2022-02-21  
 

32.  Fyllnadsval av ledamot och ersättare i utbildningsnämnden – Kousai Al 
Haji (C) och Iman Omairat (C) 

33.  Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB - 
Markus Lindberg (C) 

34.  Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Kreativum i Blekinge AB - 
Charlott Lorentzen (MP) 

35.  Entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Johan 
Ingemanssons hjälpfond för Mörrum - Maria Hjelm Nilsson (C) 

36.  Entledigande från uppdraget som ersättare i Johan Ingemanssons 
hjälpfond för Elleholm 2019-2022 - Maria Hjelm Nilsson (C) 

37.  Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Britt 
Karlsson (SD) 

38.  Entledigande från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden - Diez 
Nobach (S) 

39.  Handlingar för kännedom februari 2022 
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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-01-07 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Anette Höglund (L) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna 
 
Sammanfattning 
  
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 4 januari 2022 till och med den 14 
oktober 2022 Anette Höglund (L) till ny ersättare efter Mohamed Albuhaisi (L) 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-01-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-01-07 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Helena Olofsson (V) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 4 januari 2022 till och med den 14 
oktober 2022 Helena Olofsson (v) till ersättare efter Ingrid Ericsson (V). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-01-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-01-07 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Stefan 
Sörensson (L) och Ros-Marie Strömblad (L) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 5 januari 2022 till och med den 14 
oktober 2022 Stefan Sörensson (L) till ny ledamot efter Iman Omairat (-) och Ros-Marie 
Strömblad (L) till ny ersättare efter Stefan Sörensson (L). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-01-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun ska delta i marknadsföringsinsatsen. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande har haft överläggningar med företrädare för övriga 
kommuner i länet samt ledningen för Region Blekinge. Det kan konstateras att det inte 
finns något intresse hos övriga kommuner eller Region Blekinge att i nuläget 
medfinansiera Kreativum i Blekinge AB. 
 
Med detta som grund behöver frågan om Karlshamns kommuns medfinansiering av 
samverkansprojekt uppstart av flyglinje till Frankfurt behandlas av kommunfullmäktige 
på nytt. 
 
Upplägget för flyglinjen bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som avsätter 
30 mkr till projektet. För Blekinges del handlar det om 15 mkr där finansiering via privata 
näringslivet är 50 % och finansiering via Region Blekinge och Blekinges kommuner är 
50 %. Den offentliga finansieringen används till marknadsföring av medverkande 
kommuner. För Karlshamns kommuns del innebär det medfinansiering över tre år på 
totalt 750 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 81/2020 Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt 
uppstart av flyglinje 
Nämndinitiativ från moderaterna gällande Karlshamns kommuns medverkan i 
flyglinjen till Frankfurt 
Protokollsutdrag KS § 202/2021 Nämndinitiativ från moderaterna gällande 
Karlshamns kommuns medverkan i flyglinjen till Frankfurt 
 
Yrkanden 
 
Charlott Lorentzen (MP) och Marie Sällström (S) yrkar följande:  
 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna föreslår satsning på hållbar turism. Genom att 
avsätta 250 000 kr årligen under tre år, till marknadsföringsinsatser, vill vi stärka den 
lokala turistnäringen inom området outdoorturism med särskild inriktning mot 
landsbygds- och skärgårdsturism. Utvärdering görs under tredje året och därefter tas 
beslut om eventuell fortsatt satsning. 
 
De senaste åren har besöksnäringen fått stor uppmärksamhet och på landsbygden ses 
turism som en viktig möjliggörare för lokal och regional tillväxt. Många tillfälliga besökare 
under delar av året skapar underlag för service och gynnar det lokala näringslivet. Med 
denna satsning får våra fantastiska företag inom landsbygds-, skärgårds- och 
outdoorturism goda förutsättningar att växa.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Besöksnäringen gynnar det lokala entreprenörskapet och andelen företagare och 
nyföretagare är högre i utpräglade besöksnäringskommuner än i övriga 
landsbygdskommuner. En stark besöksnäring kan innebära ökad inflyttning och 
befolkningstillväxt. 
 
Besöksnäringskommunernas tillgång till rekreationsmöjligheter, natur, företagande och 
attraktiva boendemiljöer ger goda förutsättningar för livskvalitet. Det finns flera exempel 
på destinationer i Sverige där turism idag används som ett medel för att nå målet om fler 
inflyttare och en livskraftig bygd. 
 
Besöksnäringen är säsongsbetonad och trots att turismen under högsäsong kan 
generera stora inkomster finns det utmaningar med att få dessa inkomster att täcka de 
årliga utgifterna. Vår ambition med satsningen är att förlänga säsongen och se över 
behovet av kommunikationer till besöksmålen, för att företagen ska våga och vilja satsa 
och utveckla sin verksamhet. 
 
Vi vet att intresset för outdoorturism ökar inom Sverige, men även i övriga Europa. Den 
satsningen som vi föreslår, istället för marknadsföring av en flyglinje, handlar om hållbar 
turism. Vi vill förstärka marknadsföringen på de geografiska områden från vilka vår 
region faktiskt får besökare. Såsom Norra Tyskland, Holland och Danmark. Genom att, i 
ett tätt samarbete med Visit Blekinge och våra lokala aktörer, göra satsningar i dessa 
länder skulle vår lokala besöksnäring stärkas och utvecklas.  
 
Marknadsföringen ska göras i nära samarbete med våra lokala företag och tillsammans 
bestämma om exempelvis utökad skärgårdstrafik, framtagande av broschyrer och kartor 
samt att nyttja kommunens natur och friluftsmöjligheter, såsom Ark-56, Ire Natur- och 
kulturskola, Mörrums Kronolaxfiske och Eriksberg. 
 
Säsongsförlängningen är också ett sätt att stärka kompetensförsörjningen och skapa 
möjligheter för personal att få heltidsjobb året runt. Det gör landsbygden mindre 
beroende av tillfällig personal och möjligheten öppnas upp för fler att bosätta sig 
permanent på landsbygden. 
 
Vi yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

 att Karlshamns kommun avsätter 250 000 kr årligen i tre år som ett 
tilläggsuppdrag till Visit Blekinge för att marknadsföra ovanstående objekt, samt 
 

 att utvärdering görs under tredje året och därefter tas beslut om eventuell fortsatt 
satsning. 

 
Magnus Gärdebring (M), Mats Dahlbom (C), Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus 
Sandgren (M), Elin Petersson (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  
 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till Marie Sällströms och Charlott Lorentzens förslag samt 
avslag till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Ordförande ställer proposition på Charlott Lorentzens och Marie Sällströms yrkande mot 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun ska delta i marknadsföringsinsatsen, samt 
 
att Elin Peterssons nämndinitiativ i frågan ska biläggas ärendet inför dess behandling i 
kommunstyrelsen. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Marie Sällström (S) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande har haft överläggningar med företrädare för övriga 
kommuner i länet samt ledningen för Region Blekinge. Det kan konstateras att det inte 
finns något intresse hos övriga kommuner eller Region Blekinge att i nuläget 
medfinansiera Kreativum i Blekinge AB. 
 
Med detta som grund behöver frågan om Karlshamns kommuns medfinansiering av 
samverkansprojekt uppstart av flyglinje till Frankfurt behandlas av kommunfullmäktige 
på nytt. 
 
Upplägget för flyglinjen bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som avsätter 
30 mkr till projektet. För Blekinges del handlar det om 15 mkr där finansiering via privata 
näringslivet är 50 % och finansiering via Region Blekinge och Blekinges kommuner är 
50 %. Den offentliga finansieringen används till marknadsföring av medverkande 
kommuner. För Karlshamns kommuns del innebär det medfinansiering över tre år på 
totalt 750 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 81/2020 Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt 
uppstart av flyglinje 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att Karlshamns kommun ska delta i 
marknadsföringsinsatsen.  
 
Elin Petersson (M) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings yrkande.  
 
Elin Petersson (M) yrkar vidare att hennes nämndinitiativ i frågan ska läggas som bilaga 
inför ärendets behandling i kommunstyrelsen.  
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings yrkande.  
 
Charlott Lorentzen (MP) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på Magnus Gärdebrings 
yrkande.  
 
Beslutsgång 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebring med fleras yrkande mot Charlott 
Lorentzen med fleras yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit Magnus Gärdebrings 
yrkande.  
 
Ordförande ställer vidare proposition på Elin Peterssons yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-12-02 Dnr: 2020/1701 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 399 
Kommunstyrelsen 2021-12-21 306 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt uppstart av flyglinje 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande har haft överläggningar med företrädare för övriga 
kommuner i länet samt ledningen för Region Blekinge. Det kan konstateras att det inte 
finns något intresse hos övriga kommuner eller Region Blekinge att i nuläget 
medfinansiera Kreativum i Blekinge AB. 
 
Med detta som grund behöver frågan om Karlshamns kommuns medfinansiering av 
samverkansprojekt uppstart av flyglinje till Frankfurt behandlas av kommunfullmäktige 
på nytt. 
 
Upplägget för flyglinjen bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som avsätter 
30 mkr till projektet. För Blekinges del handlar det om 15 mkr där finansiering via privata 
näringslivet är 50 % och finansiering via Region Blekinge och Blekinges kommuner är 
50 %. Den offentliga finansieringen används till marknadsföring av medverkande 
kommuner. För Karlshamns kommuns del innebär det medfinansiering över tre år på 
totalt 750 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 81/2020 Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt 
uppstart av flyglinje 
Nämndinitiativ från moderaterna gällande Karlshamns kommuns medverkan i 
flyglinjen till Frankfurt 
Protokollsutdrag KS § 202/2021 Nämndinitiativ från moderaterna gällande 
Karlshamns kommuns medverkan i flyglinjen till Frankfurt 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-12-02 Dnr: 2020/1701 

 

 
 
Per-Ola Mattsson  
Kommunstyrelsens ordförande
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-06-15 

Sida 1(5) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00—18:00  

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S)  
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C)  
Per-Ola Mattsson Ledamot (S)  
Annika Westerlund Ledamot (S)  
Leif Håkansson Ledamot (S)  
Monika Nobach Ledamot (S)  
Jan Bremberg Ledamot (S)  
Jan-Åke Berg Ledamot (S)  
Lena Sandgren Ledamot (S)  
Marco Gustavsson Ledamot (C)  
Mats Dahlbom Ledamot (C)  
Charlott Lorentzen Ledamot (MP)  
Magnus Gärdebring Ledamot (M)  
Elin Petersson Ledamot (M)  
Magnus Sandgren Ledamot (M)  
Magnus Arvidsson Ledamot (M)  
Catarina Flod Ledamot (M)  
Ulf Ohlsson Ledamot (M) Ej § 92 
Anna Arild  Ledamot (M) § 92 
Emanuel Norén Ledamot (L)  
Britt Jämstorp Ledamot (KD)  
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD)  
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD)  Ej § 80 
Ulrika Berggren Ledamot (SD)  
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) Ej § 92 
Tommy Larsson Ledamot (V)  

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Jonas Lingvärn (SD)  Gudrun Johansson (SD)   
Margaretha Lennarthsson (SD)  Tommy Mikkelsen (SD) § 92 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare  
Anna Persson, utredare  

Paragrafer §§ 70-92  

Utses att justera Jan-Åke Berg (S) och Magnus Arvidsson (M) 

Justeringsdatum  2020-06-18 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-06-15 

Sida 2(5) 

 

Sekreterare Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande ………………………………………… 

Jan-Åke Berg (S)  
………………………………………… 
Magnus Arvidsson (M) 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2020-06-15 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-06-22 

Tillkännages t.o.m.: 2020-07-13 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-06-15 

Sida 3(5) 

 

 
§ 81 Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt uppstart av flyglinje 
2020/1701  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra 
förhandlingar med övriga kommuner och Region Blekinge för att finna 
samfinansieringsmodell för flyghubben och Kreativum. 
 
Reservation 
 
Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut till förmån sina egna yrkanden.  
 
Sammanfattning 
 
Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som 
avser att avsätta 30 mkr till projektet. För Blekinges del handlar det om 15 mkr där 
finansiering via privata näringslivet är 50 % och finansiering via Region Blekinge och 
Blekinges kommuner är 50 %. 
 
Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 
finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 
Sannolik uppstart i nuläget är under våren 2021. 
 
Finansiering 
Totalt innan projektets uppstart förbinder sig Blekinge att tillföra 15 mnkr sammanlagt 
under en 3-årsperiod. Fördelning för att inte drabbas av EU statsstödsregler innebär att 
halva summan, (7,5 mnkr), måste komma från det privata näringslivet. Resterande del 
finansieras av Region Blekinge och Blekinges kommuner. För Karlshamns Kommuns 
del innebär detta en medfinansiering över tre år på totalt 750 000 kr. 
 
Summan är ett takbelopp för att täcka uppstartskostnader av flyglinjen vilket innebär 
avräkning gentemot de flygbolag som blir aktuellt för att upprätthålla trafiken under den 
avsedda tidsperioden. Alltså en förlusttäckningsgaranti med maxbelopp. Konceptet 
bygger på antagandet att linjen efter 3 år ska bära sig själv på kommersiella grunder. 
 
Detta kan innebära att vid en mycket positiv utveckling av flyglinjen, inte hela det 
garanterade beloppet behöver tas i anspråk. 
 
Nuläge privat finansiering 
I slutet av februari 2020 uppgår den privata delen till 6, 2 mnkr av de 7,5 mnkr som 
måste säkras. Arbetet pågår med stöd av anlitad konsult och rapporteras löpande. 
Utöver det så här långt garanterade beloppet har näringslivet också utlovat att via 
direktavtal med det flygbolag som blir aktuellt förbinda sig till ett sammanlagt biljettköp 
om 3,0 mkr. Detta kan dock inte räknas in i de 7,5 mnkr som är nödvändiga för 
grundfinansieringen. 
 
Samverkanspart 
Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som 
avser att avsätta 30 mnkr till projektet. 
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Aktuella flygbolag 
Kalmar Öland Airport för i nuläget förhandlingar med två olika flygbolag som visat 
intresse för flyglinjen. Båda väl etablerade i branschen varav det ena närstående 
Lufthansa. Tidplanen är att förhandlingarna skall vara avslutade under april månad vilket 
innebär att det är först då tidtabell och uppstart av linjen kan presenteras. 
 
Sannolik uppstart i nuläget under våren 2021.  
 
Organisation för samverkan 
Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 
finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 
 
I de förslag som nu diskuterar är det detta bolag som tecknar avtal med Kalmar Öland 
Airport eller bolag som de avser använda. Det är Kalmarbolaget som i sin tur tecknar 
avtal med aktuellt flygbolag. Förslag till organisationsmodell arbetas fram gemensamt 
med Kalmar Öland Airport. 
 
Arbetsgång 
I nuläget anlitad konsult med uppdrag att säkerställa den privata 
grundfinansieringen, är gemensamt finansierad av Karlskrona och Ronneby kommun. 
 
När denna del av uppdraget är slutförd finns behov av ytterligare insatser som då 
handlar om administration och juridik. Denna del är i nuläget inte finansierad eller 
kvantifierad. 
 
När Blekingeföretaget sedan fått sin organisatoriska hemvist så krävs ytterligare 
resurser, då till stor del inriktad mot marknadsföring av flyglinjen. Samordning med 
Kalmar Öland Airport är sannolikt fördelaktig. Här kan även Visit Blekinge ha en framtida 
roll. 
 
Offentlig finansiering 
För att arbetet enligt nuvarande tidplan skall kunna fortlöpa är det viktigt att även den 
offentliga finansieringen säkerställs i närtid. Med anledning av att projektet bygger på en 
affärsmässig förhandling och uppgörelse kan det vara lämpligt att de offentliga 
finansiella åtagandena villkoras av att de privata medel som krävs är säkerställda. 
 
Detta innebär att det upplägg med detaljer som presenteras efter förhandling med 
aktuellt flygbolag måste få accept från vårt privata näringsliv! 
 
Miljö 
Kalmar Öland Airport har fattat beslut om att alla linjer till/från flygplatsen senast 2030 
skall vara fossilfria. Detta innebär att samma villkor gäller i avtalet för en framtida 
internationell flygaktör. 
 
Beredning 
Ärendet är hanterat i det regionala samverkansrådet där samtliga kommuner och 
Region Blekinge deltar via respektive ordförande i regionstyrelse och kommunstyrelser. 
För beredning till regionala samverkansrådet har regionchefsgruppen hanterat frågan. 
Kommunernas näringslivschefer har varit drivande i att ta fram beslutsunderlagen och 
arbetet har hållits samman av Ronneby kommun och dess näringslivschef. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
Protokoll KSAU 2020-05-26 § 191 
Protokoll KS 2020-06-02 § 143 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra förhandlingar med övriga kommuner och 
Region Blekinge för att finna samfinansieringsmodell för flyghubben och Kreativum. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att kommunfullmäktige principiellt ska ställa sig bakom 
samverkansprojekt för uppstart av flyglinje och att ärendet remitteras till 
kommunstyrelsen för beslut gällande finansieringen.  
 
Magnus Gärdebring (M) med instämmande av Britt Jämstorp (KD), Elin Petersson (M) 
och Emanuel Norén (L) yrkar att Karlshamns kommun ska medfinansiera 
samverkansprojekt för uppstart av flyglinje och i andra hand bifall till björn Tenland 
Nurhadis yrkande.  
 
Tommy Larsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och i andra hand bifall till 
Per-Ola Matssons förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons yrkande om återremiss till 
kommunstyrelsen och finner kommunfullmäktige besluta enligt det. Ordförande 
konstaterar att övriga yrkanden därmed faller.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Blekinges kommuner 
Regionala utvecklingsnämnden 
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Nämndinitiativ 
Kommunstyrelsen 2021-09-21 
Angående Beslut om Karlshamns deltagande i flyglinjen till Frankfurt 

Äntligen har den internationella flyglinjen till Frankfurt invigts. Det helägda 

Lufthansabolaget Air Dolomiti trafikerar nu Ronneby/Kalmar – Frankfurt fem dagar 

per vecka. Flyglinjen är en otroligt viktig insats för näringslivet i Blekinge och 

Karlshamn, speciellt efter en långdragen pandemi. 

 

Flyglinjen har även en enorm påverkan att attrahera besökare till Karlshamn. 

Tyskland är till exempel en enormt stor marknad för besöksnäringen. Med flyglinjen 

får vi även tillgång till den sydtyska marknaden, såväl som norra Frankrike och 

Italien. Något besöksnäringen i Karlshamn verkligen förtjänar. Det är därför mycket 

besvärande att Karlshamn står vid sidan om och inte aktivt deltar i 

samverkansprojektet. 

 

Flyglinjen mellan Ronneby Airport och Frankfurt bygger på samverkan mellan Kalmar 

Öland Airport. För Blekinges del handlar det om 15 miljoner kronor där finansieringen 

via näringslivet är 50 procent och finansieringen från Region Blekinge och Blekinges 

kommuner är 50 procent under en treårsperiod. För Karlshamns del innebär det totalt 

750 000 kronor över tre år, alltså 250 000 kronor om året. De ekonomiska medlen 

från det offentliga i Blekinge ska finansiera marknadsföring av besöksmål i Blekinge 

och Kalmar län. 

 

Näringslivet, Region Blekinge, Karlskrona, Ronneby, Olofström och Sölvesborg är 

med på medfinansieringen, men inte Karlshamn. Det innebär att besöksmålen i 

Karlshamn inte kommer marknadsföra ute i Europa, vilket är ett hårt slag mot en 

bransch som drabbas hårt det senaste året. 

 

Det är ytterst allvarligt och rent av pinsamt att Karlshamn ännu inte fattat ett formellt 

beslut i ärendet. På kommunfullmäktige 2020-06-15 återremitterades ärendet 
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”Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt uppstart av flyglinje 202/1701”. 

Normalt behandlas ett återremitterat ärende på nästkommande sammanträde. 

Avsaknaden av formellt beslut har helt rimligt tolkats som att Karlshamn inte vill vara 

med, men nu ser vi hur flyglinjen kommit igång och vi menar att Karlshamns kommun 

kan reparera skadan genom att ompröva det ickebeslut som kommunfullmäktige tog 

och där med agera för att få vara med i samverkansprojektet. Inte minst förtjänar 

besöksnäringen i Karlshamn ett tydligt besked från kommunfullmäktige. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunstyrelsen besluta: 
 

Att: Kommunstyrelsen bereder det återremitterade ärendet 2020/1701 

skyndsamt till kommunfullmäktige för beslut av kommunfullmäktige 

 

 

 

Elin Petersson (M) 
Ledamot kommunstyrelsen 
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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 16:00 
(ajournering klockan 14:40 – 14:55) 

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

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Iréne Ahlstrand Mårlind (M)  Britt Jämstorp (KD)  

Närvarande 
ersättare 

  
Leif Håkansson (S), Sofie Ekenberg (C), Jan Bremberg (S), Ulla Sandgren (S), 
Ulf Ohlsson (M), Claes Jansson (MP), Lena Sandgren (S), Johnny Persson 
(S), Lars-Olof Larsson (KD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Lars Beckman, revisor § 174 
Bengt Olofsson, revisor § 174 
Lars Eriksson, revisor Ernst & Young § 174 
Victor Klügel, revisor Ernst & Young § 174 
Cecilia Bernhardsson, nämndkontorschef § 174 
Maria Wallman, teletekniker § 175 
Kristin Martinsson, upphandlare § 175 
Ulrika Hägvall Lundberg, redovisningschef § 176 

 

Paragrafer 172-202  

Utses att justera Elin Petersson (M) 

Justeringsdatum  2021-09-23 

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

Beslutsdatum: 2021-09-21 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-09-23 

Tillkännages t.o.m.: 2021-10-15 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 202 Nämndinitiativ från moderaterna gällande Karlshamns kommuns medverkan 
i flyglinjen till Frankfurt 2021/2618 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera nämndinitiativet till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Moderaterna har genom Elin Petersson 2021-09-21 inkommit med nämndinitiativ 
gällande Karlshamns kommuns medverkan i flyglinjen till Frankfurt. I nämndinitiativet 
föreslås att formellt beslut i ärende 2020/1701, Beslut om medfinansiering av 
samverkansprojekt uppstart av flyglinje, fattas skyndsamt. 
 
I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen beslutar:  
 
att bereda det återremitterade ärendet 2020/1701, Beslut om medfinansiering av 
samverkansprojekt uppstart av flyglinje, skyndsamt till kommunfullmäktige för beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativ flyglinjen 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiva till införandet av ett vård- och omsorgscollege i Karlshamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Det pågår sedan en längre tid tillbaka en dialog i Blekinge om att etablera ett vård- och 
omsorgscollege, vilket finns i de allra flesta län i Sverige. För att kunna starta ett vård- 
och omsorgscollege krävs att minst tre kommuner samt regionen ingår. 
 
Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna 
verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår 
från tio kvalitetskriterier. Vård- och omsorgscollege arbetar för att öka intresset för 
utbildningar och yrken inom vård och omsorg, och det innebär även en kvalitetsstämpel 
på utbildningen. 
 
Omsorgsnämnden ser positivt på att i samverkan med flera kommuner och regionen 
arbeta för att införa vård- och omsorgscollege i Blekinge och därigenom möjligheten till 
att ytterligare förbättra samarbetet kring utbildningsfrågor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 211, att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsnämnden beslutade 2021-11-23, § 66, att 
ställa sig positiva till Karlshamns kommuns medverkan i vård- och omsorgscollege. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 124 2021 Vård- och omsorgscollege 
Protokollsutdrag UN § 66 2021 Yttrande över införande av vård- och 
omsorgscollege i Blekinge 
Beslut kommunfullmäktige Karlskrona 2021-10-28, § 184 Etablering av ett vård- 
och omsorgscollege i Blekinge 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Marie Sällström (S), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp 
(KD), Leif Håkansson (S), Bodil Frigren Ericsson (L), Tor Billing (SD) och 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 
 
Omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
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Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiva till införandet av ett vård- och omsorgscollege i Karlshamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Det pågår sedan en längre tid tillbaka en dialog i Blekinge om att etablera ett vård- och 
omsorgscollege, vilket finns i de allra flesta län i Sverige. För att kunna starta ett vård- 
och omsorgscollege krävs att minst tre kommuner samt regionen ingår. 
 
Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna 
verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår 
från tio kvalitetskriterier. Vård- och omsorgscollege arbetar för att öka intresset för 
utbildningar och yrken inom vård och omsorg, och det innebär även en kvalitetsstämpel 
på utbildningen. 
 
Omsorgsnämnden ser positivt på att i samverkan med flera kommuner och regionen 
arbeta för att införa vård- och omsorgscollege i Blekinge och därigenom möjligheten till 
att ytterligare förbättra samarbetet kring utbildningsfrågor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 211, att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsnämnden beslutade 2021-11-23, § 66, att 
ställa sig positiva till Karlshamns medverkan i vård- och omsorgscollege. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 124 2021 Vård- och omsorgscollege 
Protokollsutdrag UN § 66 2021 Yttrande över införande av vård- och 
omsorgscollege i Blekinge 
Beslut kommunfullmäktige Karlskrona 2021-10-28, § 184 Etablering av ett vård- 
och omsorgscollege i Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 21 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 16 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Införande av vård- och omsorgscollege 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiva till införandet av ett vård- och omsorgscollege i Karlshamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Det pågår sedan en längre tid tillbaka en dialog i Blekinge om att etablera ett vård- och 
omsorgscollege, vilket finns i de allra flesta län i Sverige. För att kunna starta ett vård- 
och omsorgscollege krävs att minst tre kommuner samt regionen ingår. 
 
Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna 
verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår 
från tio kvalitetskriterier. Vård- och omsorgscollege arbetar för att öka intresset för 
utbildningar och yrken inom vård och omsorg, och det innebär även en kvalitetsstämpel 
på utbildningen. 
 
Omsorgsnämnden ser positivt på att i samverkan med flera kommuner och regionen 
arbeta för att införa vård- och omsorgscollege i Blekinge och därigenom möjligheten till 
att ytterligare förbättra samarbetet kring utbildningsfrågor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 211, att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsnämnden beslutade 2021-11-23, § 66, att 
ställa sig positiva till Karlshamns medverkan i vård- och omsorgscollege. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 124 2021 Vård- och omsorgscollege 
Protokollsutdrag UN § 66 2021 Yttrande över införande av vård- och 
omsorgscollege i Blekinge 
Beslut kommunfullmäktige Karlskrona 2021-10-28, § 184 Etablering av ett vård- och 
omsorgscollege i Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 13:15—17.10. 
Ajournering kl. 15.45-16.00.  

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Sofie Svensson Ledamot (S) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
Emma Andersson § 116-130 Ledamot (SD) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulla Olofsson (M) 
Mikael Erdman (S) 

 Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 
Emma Andersson (SD) § 131 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Nils Sjöström (C) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Dan Munther (KD) 
 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Rebecca Welander, verksamhetschef  
Maria Bengtsson, verksamhetschef  
Helen Ahlberg, verksamhetschef  
Valdemar Rush, verksamhetschef  
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef 
Anna Ardegård, verksamhetschef  
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 118 
John Andén, controller § 119 
Jessica Lindström, HR-specialist § 119 

 

Paragrafer § 116-131  

Utses att justera Monica Nobach (S) 

Justeringsdatum  2021-09-28 
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Sekreterare Lena Mattsson   
   
Ordförande Digital signatur   
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur   
                              Monica Nobach  
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-09-22 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-09-29 

Tillkännages t.o.m.: 2021-10-20 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

____________________________________________________________________ 
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§ 124 Vård- och omsorgscollege 2021/2427  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiva till införandet av vård- och omsorgscollege i Karlshamns kommun 
och föreslå kommunfullmäktige att besluta detsamma.  
 
Sammanfattning  
 
Det pågår sedan en längre tid tillbaka en dialog i Blekinge om att etablera ett vård- och 
omsorgscollege, vilket finns i de allra flesta län i Sverige. För att kunna starta ett vård- 
och omsorgscollege krävs att minst tre kommuner samt regionen ingår. 
 
Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna 
verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår 
från tio kvalitetskriterier. Vård- och omsorgscollege arbetar för att öka intresset för 
utbildningar och yrken inom vård och omsorg, och det innebär även en kvalitetsstämpel 
på utbildningen.  
 
Omsorgsförvaltningen ser positivt på att i samverkan med flera kommuner och regionen 
arbeta för att införa vård- och omsorgscollege i Blekinge och därigenom möjligheten till 
att ytterligare förbättra samarbetet kring utbildningsfrågor. 
 
Frågan ska behandlas i det regionala samverkansrådet i slutet av september.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:15--15:00. 

Beslutande Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Sofie Ekenberg 1:e vice ordf (C) 
Magnus Sandgren 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Sten Wijkander Ledamot (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
David Alfredsson Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ann-Christine Svensson (S) 
André Nord (SD) 
Margareta Norander (L) 
Siri Näslund (S) 
Kousai Al Haji (C) 
 

 Bengt-Olof Björck (S) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
Niklas Ek (L) 
Anette Darlén (S) 
Maria Hjelm Nilsson (C) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Anna Arlid (M) 
Britt Jämstorp (KD) 
Kenneth Svanberg (MP) 

Övriga Tomas Ringberg, förvaltningschef  
Sofia Olsson, verksamhetschef skola 
Torsten Berg, verksamhetschef förskola  
Daniel Malmros, verksamhetschef förskola  
Lena Mattsson, nämndsekreterare  

 

Paragrafer §§ 63 - 78  

Utses att justera Sten Wijkander (S) 

Justeringsdatum  2021-11-26 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande Digital signatur 

Sten Wijkander 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Utbildningsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-11-23 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-11-29 

Tillkännages t.o.m.: 2021-12-20 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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2021-11-23 
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§ 66 Yttrande över införande av vård- och omsorgscollege i Blekinge 2021/3031 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att utbildningsnämnden ställer sig positiva till Karlshamns medverkan i vård- och 
omsorgscollege. 
 
Sammanfattning 
 
Det pågår sedan en längre tid tillbaka en dialog i Blekinge om att etablera ett vård- och 
omsorgscollege. Detta är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningar, med ambitionen att tillsammans skapa attraktiva och 
moderna verksamheter med hög kvalité. 
 
Omsorgsförvaltningen i Karlshamn har uttryckt sig positiva till denna samverkan. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat remittera ärendet till utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Utbildningsnämnden ser positivt på denna samverkan och deltagande i vård- och 
omsorgscollege. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
KS § 211/2021 Införande av vård- och omsorgscollege 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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Sammanträdesdatum Blad 

28 oktober 2021 81 
    

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
Region Blekinge     KS 2021/9663 
Ronneby kommun 
Karlshamns kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Äldrenämnden 
 
 
 

§ 184 
Etablering av ett vård- och omsorgscollege i Blekinge 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. att ansluta sig till ett vård- och omsorgscollege i Blekinge i enlighet 
 med de riktlinjer som gäller vid utformningen av ett vård- och 
 omsorgscollege 
 
2. att utse Karlskrona kommun som huvudansvarig för att projektleda 
 etableringen av ett vård- och omsorgscollege i länet, och att 
 äldrenämnden är projektansvarig i kommunen, 
 
3. att gemensamt finansiera total kostnad för projektledning och 
 certifiering år 1 à 900 tkr och därefter löpande kostnad för 
 samordnare och serviceavgifter à 850 tkr/år 
 
4. att fördelningsnyckel ska följa enligt princip för Region Blekinges 
 FOU så att halva kostnaden finansieras av regionen och den andra 
 halvan av deltagande kommuner, med fördelning att Karlskrona 
 kommun står för hälften och övriga deltagande kommuner för en 
 fjärdedel vardera 
 
5. att Karlskrona kommuns andel av kostnaden för projektet år 2022 
 och framåt finansieras genom ianspråktagande av medel (225 tkr) 
 från ks reserv för oförutsett och att motsvarande justering av 
 äldrenämndens ram görs, 
 
6. att detta gäller under förutsättning att minst 3 av länets kommuner 
 och Regionen fattar motsvarande beslut och deltar. 
 
Yrkanden 
Börje Dovstad (L) yrkar att i attsats 3 ändra lydelse till att gemensamt 
finansiera total kostnad för projektledning och certifiering år 1 à 900 tkr 
och därefter löpande kostnad för samordnare och serviceavgifter à  
850 tkr/år samt bifall till Jan-Åke Nordins (M) ändringsyrkande. 
      forts. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
§ 184 forts. 
Etablering av ett vård- och omsorgscollege i Blekinge 
 
Jan- Åke Nordin (M) yrkar i attsats 6 ändra lydelse till att detta gäller 
under förutsättning att minst 3 av länets kommuner och Regionen fattar 
motsvarande beslut och deltar samt bifall till Börje Dovstads (L) 
ändringsyrkande. 
 
Håkan Eriksson (S), Eva Strömqvist (S), Lotta Antman (SD),  
Ingrid Hermansson (C), Camilla Persson (S) Bengt Jönsson (KD), 
Christer Leksell (SD) yrkar bifall till Börje Dovstads (L) och  
Jan-Åke Nordins (M) ändringsyrkanden. 
 
Ronnie Nilsson (SD) yttrar sig. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till attsats 3 
mot Börje Dovstads (L) m.fl. ändringsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Börje Dovstads (L) m.fl. förslag. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till 
attsats 6 mot Jan-Åke Nordins (M) m.fl. ändringsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Jan-Åke Nordins (M) m.fl. förslag. 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 oktober 2021 § 243 
föreslagit kommunfullmäktige besluta 
 
1. att ansluta sig till ett vård- och omsorgscollege i Blekinge i enlighet 
 med de riktlinjer som gäller vid utformningen av ett vård- och 
 omsorgscollege 
 
2. att utse Karlskrona kommun som huvudansvarig för att projektleda 
 etableringen av ett vård- och omsorgscollege i länet, och att 
 äldrenämnden är projektansvarig i kommunen, 
 
3. att gemensamt finansiera total kostnad för projektledning och 
 certifiering år 1 à 900 tkr och därefter löpande kostnad för 
 samordnare och serviceavgifter à 850 kr/år 
 
4. att fördelningsnyckel ska följa enligt princip för Region Blekinges 
 FOU så att halva kostnaden finansieras av regionen och den andra 
 halvan av deltagande kommuner, med fördelning att Karlskrona 
 kommun står för hälften och övriga deltagande kommuner för en 
 fjärdedel vardera 
      forts. 
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    Sign  
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§ 184 forts. 
Etablering av ett vård- och omsorgscollege i Blekinge 
 
5. att Karlskrona kommuns andel av kostnaden för projektet år 2022 
 och framåt finansieras genom ianspråktagande av medel (225 tkr) 
 från ks reserv för oförutsett och att motsvarande justering av 
 äldrenämndens ram görs, 
 
6. att detta gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet och 
 Regionen fattar motsvarande beslut och deltar.   
 
Sammanfattning 
Det pågår sedan en längre tid tillbaka en dialog i Blekinge om att 
etablera ett vård- och omsorgscollege, vilket finns i de allra flesta län i 
Sverige.  
 
Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan 
arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans 
skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. 
Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår från tio 
kvalitetskriterier. Vård-och omsorgscollege arbetar för att öka intresset 
för utbildningar och yrken inom vård och omsorg, och det innebär även 
en kvalitetsstämpel på utbildningen.  
 
För att kunna starta ett vård- och omsorgscollege krävs att minst tre 
kommuner samt regionen ingår. Karlskrona kommun och Region 
Blekinge har sedan en tid tillbaka ett politiskt beslut på att verka för att 
etablera ett vård- och omsorgscollege i länet.  Föreliggande förslag till 
beslut syftar till att klargöra om intresse finns i kommunerna för att 
säkerställa en etablering av vård- och omsorgscollege i Blekinge.  
__________  
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bilda Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond,   
 
att kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen att utgöra stiftelsens styrelse,  
 
att kommunstyrelsen utses att förvalta stiftelsens förmögenhet och tillgångar i övrigt,  
 
att kommunstyrelsen utser firmatecknare för stiftelsen, två i förening,  
 
att kommunstyrelsen, i dialog med Föreningen för utvecklingsstörda Barn, Unga och 
Vuxna i västra Blekinge (FUB), får uppdraget att upprätta stadgar för stiftelsen 
Sörgårdens aktivitetsfond, samt 
 
att rikta ett tack till föreningen för gåvan och initiativet att bilda aktivitetsfonden.. 
 
Sammanfattning 
 
Inkommen begäran från Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna i 
västra Blekinge (FUB) om bildande av Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond har föregåtts 
av dialog med föreningen. Föreningen har även inkommit med förslag på fondens 
inriktning och underlag för upprättande av stadgar.  
 
Fonden riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 
eller förståndshandikapp folkbokförda i västra Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg eller 
Olofströms kommuner). Sölvesborgs och Olofströms kommuner föreslås därför ges 
möjlighet att ha representanter/ kontaktpersoner för dialog kring beslut om att bevilja 
bidrag ur fonden.  
 
Bakgrund 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna i västra Blekinge (FUB) har 
inkommit med begäran om att kommunen bildar en stiftelse för donationsfond. 
Föreningen har avyttrat fritidsanläggningen Sörgården och avser donera intäkterna från 
försäljningen till en donationsfond. Förslaget på fondens namn är Sörgårdens 
aktivitetsfond. 
 
Fonden riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 
eller förståndshandikapp folkbokförda i västra Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg eller 
Olofströms kommuner). Målet är att ge personer i denna grupp bidrag till att kunna 
genomföra en semesterresa eller gå på kultur- eller sportarrangemang. 
 
Bedömning 
Utifrån dialogerna med företrädare för föreningen samt föreningens förslag till inriktning 
är bedömningen att det finns goda förutsättningar för att aktivitetsfonden under en 
längre tid kommer att kunna bidra till positiva upplevelser för de personer fonden riktar 
sig till. 
 
Administrationen av sökande inklusive beslut föreslås hanteras på tjänstemannanivå i 
kommunen för att få en snabb samt effektiv hantering. Då fondens målgrupp även 
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omfattar boende i Sölvesborgs och Olofströms kommuner bör dessa kommuner ha 
kontaktpersoner som även blir delaktiga i besluten om att bevilja bidrag ur fonden. 
Kommunen har sedan tidigare upphandlat stiftelseadministration vad gäller den 
ekonomiadministrativa delen som även denna stiftelse skulle kunna omfattas av.  
 
Den samlade bedömningen är därmed att stiftelsen bör bildas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Begäran om bildande av stiftelse för donationsfond 
Bilaga 1 Formalia bilande av stiftelse 
Bilaga 2 Förslag till stadgar för Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond 
 
Beslutet skickas till 
 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna i västra Blekinge (FUB) 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Nämndkansliet  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att bilda Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond,   
 
att kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen att utgöra stiftelsens styrelse,  
 
att kommunstyrelsen utses att förvalta stiftelsens förmögenhet och tillgångar i övrigt,  
 
att kommunstyrelsen utser firmatecknare för stiftelsen, två i förening,  
 
att kommunstyrelsen, i dialog med Föreningen för utvecklingsstörda Barn, Unga och 
Vuxna i västra Blekinge (FUB), får uppdraget att upprätta stadgar för stiftelsen 
Sörgårdens aktivitetsfond, samt 
 
att rikta ett tack till föreningen för gåvan och initiativet att bilda aktivitetsfonden.. 
 
Sammanfattning 
 
Inkommen begäran från FUB om bildande av Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond har 
föregåtts av dialog med föreningen. Föreningen har även inkommit med förslag på 
fondens inriktning och underlag för upprättande av stadgar.  
 
Fonden riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 
eller förståndshandikapp folkbokförda i västra Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg eller 
Olofströms kommuner). Sölvesborgs och Olofströms kommuner föreslås därför ges 
möjlighet att ha representanter/ kontaktpersoner för dialog kring beslut om att bevilja 
bidrag ur fonden.  
 
Bakgrund 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna i västra Blekinge (FUB) har 
inkommit med begäran om att kommunen bildar en stiftelse för donationsfond. 
Föreningen har avyttrat fritidsanläggningen Sörgården och avser donera intäkterna från 
försäljningen till en donationsfond. Förslaget på fondens namn är Sörgårdens 
aktivitetsfond. 
 
Fonden riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 
eller förståndshandikapp folkbokförda i västra Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg eller 
Olofströms kommuner). Målet är att ge personer i denna grupp bidrag till att kunna 
genomföra en semesterresa eller gå på kultur- eller sportarrangemang. 
 
Bedömning 
Utifrån dialogerna med företrädare för föreningen samt föreningens förslag till inriktning 
är bedömningen att det finns goda förutsättningar för att aktivitetsfonden under en 
längre tid kommer att kunna bidra till positiva upplevelser för de personer fonden riktar 
sig till. 
 
Administrationen av sökande inklusive beslut föreslås hanteras på tjänstemannanivå i 
kommunen för att få en snabb samt effektiv hantering. Då fondens målgrupp även 
omfattar boende i Sölvesborgs och Olofströms kommuner bör dessa kommuner ha 
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kontaktpersoner som även blir delaktiga i besluten om att bevilja bidrag ur fonden. 
Kommunen har sedan tidigare upphandlat stiftelseadministration vad gäller den 
ekonomiadministrativa delen som även denna stiftelse skulle kunna omfattas av.  
 
Den samlade bedömningen är därmed att stiftelsen bör bildas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Begäran om bildande av stiftelse för donationsfond 
Bilaga 1 Formalia bilande av stiftelse 
Bilaga 2 Förslag till stadgar för Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond 
 
Beslutet skickas till 
 
FUB 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Nämndkansliet 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-12-09 Dnr: 2021/3341 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 20 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 15 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Bildande av stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att bilda Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond,   
 
att kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen att utgöra stiftelsens styrelse,  
 
att kommunstyrelsen utses att förvalta stiftelsens förmögenhet och tillgångar i övrigt,  
 
att kommunstyrelsen utser firmatecknare för stiftelsen, två i förening,  
 
att kommunstyrelsen, i dialog med Föreningen för utvecklingsstörda Barn, Unga och 
Vuxna i västra Blekinge (FUB), får uppdraget att upprätta stadgar för stiftelsen 
Sörgårdens aktivitetsfond, samt 
 
att rikta ett tack till föreningen för gåvan och initiativet att bilda aktivitetsfonden.. 
 
Sammanfattning 
 
Inkommen begäran från FUB om bildande av Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond har 
föregåtts av dialog med föreningen. Föreningen har även inkommit med förslag på 
fondens inriktning och underlag för upprättande av stadgar.  
 
Fonden riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 
eller förståndshandikapp folkbokförda i västra Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg eller 
Olofströms kommuner). Sölvesborgs och Olofströms kommuner föreslås därför ges 
möjlighet att ha representanter/ kontaktpersoner för dialog kring beslut om att bevilja 
bidrag ur fonden.  
 
Bakgrund 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna i västra Blekinge (FUB) har 
inkommit med begäran om att kommunen bildar en stiftelse för donationsfond. 
Föreningen har avyttrat fritidsanläggningen Sörgården och avser donera intäkterna från 
försäljningen till en donationsfond. Förslaget på fondens namn är Sörgårdens 
aktivitetsfond. 
 
Fonden riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 
eller förståndshandikapp folkbokförda i västra Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg eller 
Olofströms kommuner). Målet är att ge personer i denna grupp bidrag till att kunna 
genomföra en semesterresa eller gå på kultur- eller sportarrangemang. 
 

46



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-12-09 Dnr: 2021/3341 

 

Bedömning 
Utifrån dialogerna med företrädare för föreningen samt föreningens förslag till inriktning 
är bedömningen att det finns goda förutsättningar för att aktivitetsfonden under en 
längre tid kommer att kunna bidra till positiva upplevelser för de personer fonden riktar 
sig till. 
 
Administrationen av sökande inklusive beslut föreslås hanteras på tjänstemannanivå i 
kommunen för att få en snabb samt effektiv hantering. Då fondens målgrupp även 
omfattar boende i Sölvesborgs och Olofströms kommuner bör dessa kommuner ha 
kontaktpersoner som även blir delaktiga i besluten om att bevilja bidrag ur fonden. 
Kommunen har sedan tidigare upphandlat stiftelseadministration vad gäller den 
ekonomiadministrativa delen som även denna stiftelse skulle kunna omfattas av.  
 
Den samlade bedömningen är därmed att stiftelsen bör bildas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Begäran om bildande av stiftelse för donationsfond 
Bilaga 1 Formalia bilande av stiftelse 
Bilaga 2 Förslag till stadgar för Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond 
 
Beslutet skickas till 
 
FUB 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Nämndkansliet 
 
 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg 
Redovisningschef
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Vår beteckning

Er betecknirrg

Karlshamns kommun
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Ulrika Hägvall Lundberg

BEGARAN OM BILDANDET AV EN STIFTBLSE FOR DONNATIONSFON

FUB (Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna i västra Blekinge), har
tidigare varit ägare till fritidsanläggningen Sörgården. Föreningen har nu sålt anläggningen
och avser donera intäkterna från försäljningen i en donationsfond.

Förslag på fondens namn är Sörgårdens aktivitetsfond.

FUB lämnar härmed en begäran till kommunen om att skapa en stiftelse for förvaltning av en

sådan fbnd.

Med vänlig hälsning

FUB i Västra Blekinge

t/a
P-O Johansson
Kassör

Tel 0706780661
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Karlshamns  Sida 1(2) 
kommun  Dnr: 2021/3341 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Bilaga 1 Formalia bildande av stiftelse   
 
En donationsfond är en typ av stiftelse, Stiftelselagen föreskriver att ordet stiftelse ska 
ingå i donationens/ fondens namn. 
 
Steg 1 
Kommunfullmäktige 
Förslag Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond bildas av Kommunfullmäktige. 
Förslag att KF utser KS att utgöra stiftelsens styrelse samt att KS utses att förvalta 
Stiftelsens förmögenhet och tillgångar i övrigt. 
 
Kommunstyrelsen 
Förslag Kommunstyrelsen utser firmatecknare (två i förening ?) i Stiftelsen 
Beslut om stadgar, dialog kommunen – FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn och 
vuxna). 
Förslag Kommunstyrelsen utser Nordea sköter ekonomiadministrationen bl a upprätta 
årsredovisning samt utbetalningarna till de som beviljats bidrag ur de olika fonderna 
kommunen idag förvaltar. Tjänsten har upphandlats men det behövs ett avtal mellan 
Nordea och kommunen för att Nordea även ska kunna administrera denna fond. 
Löpande ansökningar samt beslut föreslås hanteras på tjänstemannanivå inom 
kommunen för att få en snabbare och effektivare hantering. 
 
Steg 2 
FUB överlämnar gåvan till kommunen genom insättning på särskilt konto i stiftelsens 
namn. Krävs sannolikt protokoll på stiftelsens bildande samt vilka som tecknar stiftelsen. 
 
Steg 3  
Stiftelsen registreras hos Länsstyrelsen i Skåne senast 6 månader efter att stiftelsen 
bildats. Stiftelsens styrelse eller förvaltare anmäler stiftelsen för registrering 
 
Underlag/uppgifter till Länsstyrelsen i Skåne 
Stiftelsens namn: Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond  
Stiftelsens säte: Karlshamns kommun, Blekinge län 
Organisationsnummer: 212 000-0845 (Karlshamns kommun) 
Postadress: Rådhuset, 374 81 Karlshamn 
Telefonnummer: 0454-81 000 
Ordförande i stiftelsen: Behöver ej anges då förvaltaren är juridisk person 
Förvaltarens namn, postadress och telefonnummer: Karlshamns kommun, Rådhuset, 
374 81 Karlshamn, 0454-81 000 
Revisor: Namn på revisor, personnummer, postadress, Företagsnamn revisionsbyrå org 
nummer XXXXXXXX 
Firmatecknare: Två i förening XXXXXX,  
Stiftelsens tillgångar: XXXXX kr 
Räkenskapsår: 2021 
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  Sida 2(2) 
  Dnr: 2021/3341-1 

 

Bifogas till anmälan till Länsstyrelsen: 
Stiftelseförordnande d v s Protokoll/ gåvobrev eller liknande undertecknat av stiftarna 
(Från FUB Västra Blekinge) 
Kopia av stadgar (se nedan förslag till innehåll).  
Undertecknad bekräftelse på att revisorn åtagit sig uppdraget, förslag samma revisor 
som övriga stiftelser i kommunen 
Styrelseprotokoll som visar vem eller vilka som tecknar stiftelsens firma 
Handling som visar stiftelsens tillgångar ex stiftelsens räkenskaper eller senaste 
årsredovisning. Nybildad stiftelse ska bifoga kontoutdrag eller motsvarande i stiftelsens 
namn.
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Bilaga 2 Förslag till stadgar för Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond 
 
Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond har bildats i samband med att FUB Västra Blekinge 
upphörde som förening och Sörgården såldes 2021. 
 
Fonden riktar sig till personer med Intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 
eller förståndshandikapp, folkbokförda i Västra Blekinge (Karlshamn Olofström eller 
Sölvesborg). Målet är att ge personer i denna grupp bidrag till att kunna genomföra en 
semesterresa eller gå på kultur- eller sportarrangemang.   
 
Bidrag får sökas för reskostnad, övernattning och entréavgifter. Om behov finns av en 
ledsagare få motsvarande kostnader för denna också ingå i ansökan.  
Man kan inte få bidrag till mat, kläder eller andra kostnader som normalt ingår i 
vardagen. 
 
Bidrag kan sökas för hjälpmedel. Dock inte hjälpmedel som normalt skall tillhandahållas 
av offentlig sektor. 
 
Sökanden skall i ansökan ange vilken aktivitet ansökan avser samt lämna en 
kostnadskalkyl. 
 
Ideella föreningar eller privatpersoner som ideellt arrangerar aktiviteter för denna grupp 
kan också söka bidrag. Dessa aktiviteter kan vara motionsaktiviteter, teatergrupper, 
läsgrupper eller liknande fritidsaktiviteter. Bidrag kan då sökas för lokalhyra, rekvisita, 
lättare förtäring i samband med aktiviteten. 
 
Bidrag ges inte till kostnader som normalt finansieras på annat sätt eller som ersättning 
för tidigare finansiering om inte nöjaktig motivering till varför denna upphört kan ges. 
 
Bidrag ges inte heller till verksamhet/ kostnader som enligt lagar och beslut är offentlig 
verksamhet. 
 
Medel från fonden kan sökas för perioden januari- juni samt juli-december och 
ansökningarna kan lämnas in löpande. 
 
Beslut om att bevilja ansökan tas löpande av någon i tjänsteorganisationen, förslagsvis 
någon inom Socialnämndens verksamhetsområde. Skälet till detta är att minimera 
administrationen samt att kunna bevilja ansökan med kortare framförhållning. Även 
representanter från Olofström och Sölvesborg bör utses. 
 
Den maximala utdelningen från fonden är 2 basbelopp för varje period (4 basbelopp per 
år). Förslag max 0,10 prisbasbelopp/ deltagare/period. Vid bedömning/ beslut har de 
som ej erhållit medel ur fonden företräde framför de som redan erhållit medel under 
kalenderåret i de fall prioritering måste ske. 
 
Återredovisning av hur erhållit bidrag använts ska ske efter genomförd aktivitet. Sker ej 
återredovisning kommer detta att förhindra framtida ansökningar. 
 
Ej uttagen utdelning samt fondens avkastning återförs till fonden.
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde. 
 
Sammanfattning 
 
Taxor och avgifter för kulturnämndens verksamheter bibliotek och kultur uppdaterades 
senast 2018. Sedan dess har musikskolan tillförts kulturnämnden med de taxor och 
avgifter som ingår i den verksamheten. 
 
I slutet av 2020 slog Karlshamns, Olofströms, Ronnebys och Sölvesborgs kommuner 
ihop sina bibliotekskataloger och bildade Blekingebiblioteken. I samverkan mellan 
biblioteken är det önskvärt med så lika förutsättningar som möjligt för alla låntagare i de 
fyra kommunerna. 
 
Avgifternas storlek avseende det som rör Blekingebibliotekens verksamhet i Karlshamns 
kommun kommer fortsättningsvis att följa ändringar i samverkan med Olofströms, 
Ronnebys och Sölvesborgs kommuner så att lika förutsättningar ges för alla låntagare i 
de fyra kommunerna. 
 
I det samlade dokumentet för taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde 
ska författarbesök 1 (besök av mer kända författare) läggas till med avgift 90 kr. 
Författarbesök 2 (besök av mindre kända samt lokala författare) ska läggas till med 
avgift 50 kr. Dessa avgifter finns med i tidigare taxa och är oförändrade. 
 
Kulturnämndens taxor och avgifter ska fortsättningsvis revideras en gång per år. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och beslutet bedöms inte påverka barns 
rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 99/2021 Taxor och avgifter inom kulturnämndens 
verksamhetsområden 
Förslag till taxor och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområden 
 
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 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Enhetschef musikskolan Fredrik Gustafsson 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde. 
 
Sammanfattning 
 
Taxor och avgifter för kulturnämndens verksamheter bibliotek och kultur uppdaterades 
senast 2018. Sedan dess har musikskolan tillförts kulturnämnden med de taxor och 
avgifter som ingår i den verksamheten. 
 
I slutet av 2020 slog Karlshamns, Olofströms, Ronnebys och Sölvesborgs kommuner 
ihop sina bibliotekskataloger och bildade Blekingebiblioteken. I samverkan mellan 
biblioteken är det önskvärt med så lika förutsättningar som möjligt för alla låntagare i de 
fyra kommunerna. 
 
Avgifternas storlek avseende det som rör Blekingebibliotekens verksamhet i Karlshamns 
kommun kommer fortsättningsvis att följa ändringar i samverkan med Olofströms, 
Ronnebys och Sölvesborgs kommuner så att lika förutsättningar ges för alla låntagare i 
de fyra kommunerna. 
 
I det samlade dokumentet för taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde 
ska författarbesök 1 (besök av mer kända författare) läggas till med avgift 90 kr. 
Författarbesök 2 (besök av mindre kända samt lokala författare) ska läggas till med 
avgift 50 kr. Dessa avgifter finns med i tidigare taxa och är oförändrade. 
 
Kulturnämndens taxor och avgifter ska fortsättningsvis revideras en gång per år. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och beslutet bedöms inte påverka barns 
rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 99/2021 Taxor och avgifter inom kulturnämndens 
verksamhetsområden 
Förslag till taxor och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Enhetschef musikskolan Fredrik Gustafsson 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 24 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 19 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Revidering av taxor och avgifter inom kulturnämndens 
verksamhetsområden 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde. 
 
Sammanfattning 
 
Taxor och avgifter för kulturnämndens verksamheter bibliotek och kultur uppdaterades 
senast 2018. Sedan dess har musikskolan tillförts kulturnämnden med de taxor och 
avgifter som ingår i den verksamheten. 
 
I slutet av 2020 slog Karlshamns, Olofströms, Ronnebys och Sölvesborgs kommuner 
ihop sina bibliotekskataloger och bildade Blekingebiblioteken. I samverkan mellan 
biblioteken är det önskvärt med så lika förutsättningar som möjligt för alla låntagare i de 
fyra kommunerna. 
 
Avgifternas storlek avseende det som rör Blekingebibliotekens verksamhet i Karlshamns 
kommun kommer fortsättningsvis att följa ändringar i samverkan med Olofströms, 
Ronnebys och Sölvesborgs kommuner så att lika förutsättningar ges för alla låntagare i 
de fyra kommunerna. 
 
I det samlade dokumentet för taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde 
ska författarbesök 1 (besök av mer kända författare) läggas till med avgift 90 kr. 
Författarbesök 2 (besök av mindre kända samt lokala författare) ska läggas till med 
avgift 50 kr. Dessa avgifter finns med i tidigare taxa och är oförändrade. 
 
Kulturnämndens taxor och avgifter ska fortsättningsvis revideras en gång per år. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och beslutet bedöms inte påverka barns 
rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 99/2021 Taxor och avgifter inom kulturnämndens 
verksamhetsområden 
Förslag till taxor och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområden 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-12-15 Dnr: 2021/3431 

 

Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Enhetschef musikskolan Fredrik Gustafsson 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-12-08 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen digitalt via Zoom, klockan 15:00—16.15 

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)  
§§ 96-113, Anna Atmander (MP), Anette Darlén (S), 
Britt Kilsäter (M) 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör/förvaltningschef  
Emma Håkansson, nämndsekreterare  
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef  
Susanne Johnsson, bibliotekschef  
Fredrik Gustafsson, enhetschef musikskolan §§ 93-95, 107  
Pernilla Ekvall Liljeqvist, kultursamordnare §§ 100-113  
Ulf Bjäreborn Olsson, projektledare/lokalsamordnare §§ 93-95  

Paragrafer §§ 93-113  

Utses att justera Ingrid Hagberg-Hake (S) 

Justeringsdatum  2021-12-10 

   
Sekreterare Emma Håkansson  
   
   
Ordförande Lena Sandgren  
 Digitalt signerat  
   
Justerande Ingrid Hagberg Hake  
 Digitalt signerat 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kulturnämnden 

Beslutsdatum: 2021-12-08 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-12-13 

Tillkännages t.o.m.: 2022-01-03 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-12-08 

Sida 3(3) 

 

§ 99 Taxor och avgifter inom Kulturnämndens verksamhetsområden 2021/3169 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter inom kulturnämndens 
ansvarsområde. 
 
att taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde revideras en gång per år. 
 
Sammanfattning 
 
Taxor och avgifter för kulturnämndens verksamheter bibliotek & kultur uppdaterades 
senast 2018. Sedan dess har musikskolan tillförts kulturnämnden med de taxor och 
avgifter som ingår i den verksamheten. 
 
I slutet av 2020 slog Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg ihop sina 
bibliotekskataloger och bildade Blekingebiblioteken. I samverkan mellan biblioteken är 
det önskvärt med så lika förutsättningar som möjligt för alla låntagare i de fyra 
kommunerna. 
 
Avgifternas storlek på det som rör Blekingebibliotekens verksamhet i Karlshamns 
kommun kommer fortsättningsvis att följa ändringar i samverkan med Olofström, 
Ronneby och Sölvesborgs kommuner, så att lika förutsättningar ges för alla låntagare i 
de fyra kommunerna. 
 
I det samlade dokumentet för taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde 
ska författarbesök 1, dvs besök av mer kända författare, läggas till med avgift 90 kr. 
Författarbesök 2, dvs besök av mindre kända samt lokala författare, ska läggas till med 
avgift 50 kr. Dessa avgifter finns med i tidigare taxa och är oförändrade. 
 
Kulturnämndens taxor och avgifter ska fortsättningsvis revideras en gång per år. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och beslutet bedöms inte påverka barns 
rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-15 
Taxor och avgifter KN  
Protokollsutdrag KF § 160/2017 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter 
inom kulturnämndens verksamhetsområde 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef/kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Enhetschef musikskolan Fredrik Gustafsson 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Lijleqvist 
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2021-12-10
Text Nuvarande avgift Ny text Ny avgift 

Kultur

Filmrullen 120 kr/5 tillfällen Filmrullen, en filmklubb för barn mellan 11-14 år 150 kr/5 tillfällen

Bio Metropol 70 kr vuxen Bio Metropol, kvalitetsfilm för vuxna 90 kr vuxen

50 kr studerande 70 kr studerande

Teckna och måla kurs och  Skaparverkstad 250 kr/termin Skapande kurs för barn 400 kr/10 ggr

Familjeföreställning/teater, musik 60 kr Familjeföreställning/teater, musik, dans 60 kr/person

Deltagaravgift Östersjöfestival, Vinkelgatan (slöjdgata) 600 kr Deltagaravgift Östersjöfestival, Vinkelgatan (slöjdgata) 600 kr

Amatörsalongen 200 kr vuxen Amatörsalongen i Konsthallen 300 kr vuxen

100 kr studerande 150 kr studerande

Bibliotek

Författarbesök 1 90 kr Författarbesök 1 90 kr

Författarbesök 2 50 kr Författarbesök 2 50 kr

Kopiering 4 kr färgkopia Kopiering A4 4 kr färgkopia

Kopiering 2 kr svartvit kopia Kopiering A4 2 kr svartvit kopia

Kopiering A3 4 kr färgkopia Kopiering A3 8 kr färgkopia

Kopiering A3 2 kr svartvit kopia Kopiering A3 4 kr svartvit kopia

DVD film för uthyrning 0 kr DVD film för uthyrning 0 kr

Utställningar på biblioteken 15 % provision Utställningar på biblioteken 15 % provision

Övertidsavgifter vuxenmedia 1 kr/dag Övertidsavgifter vuxenmedia 2 kr/dag

Övertidsavgifter, barn 0 kr Övertidsavgifter barn 0 kr

Max övertidsavgift/exemplar 30 kr Max övertidsavgift/exemplar 30 kr

Max övertidsavgift/tillfälle 200 kr Max övertidsavgift/tillfälle 200 kr

Artikelkopia 60 kr Artikelkopia 60 kr

Fjärrlån 10 kr Fjärrlån 10 kr

Spärr av låntagare 200 kr Spärr av låntagare 200 kr

Taxor och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområden 
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Räkningsavgift 15 kr Räkningsavgift 30 kr

Ersättningsavgift vuxenmedia 200 kr Ersättningsavgift vuxenmedia 250 kr

Ersättningsavgift barnmedia 0 kr Ersättningsavgift barnmedia 0 kr

Ersättningsavgift musikCD 150 kr Ersättningsavgift musik CD 150 kr

Ersättningsavgift DVD 400 kr Ersättningsavgift DVD 400 kr

Ersättningsavgift TV-spel barn och vuxen 400 kr Ersättningsavgift TV-spel 400 kr

Ersättningsavgift tidskrift vuxen 50 kr Ersättningsavgift tidskrift för vuxen 50 kr

Ersättningsavgift pocketbok 0 kr Ersättningsavgift pocketbok 50 kr

Ersättningsavgift förlorat lånekort vuxen 10 kr Ersättningsavgift förlorat lånekort vuxen 20 kr

Ersättningsavgift förlorat lånekort barn 5 kr Ersättningsavgift förlorat lånekort barn 5 kr

Musikskolan

Terminsavgift ÅK 4-GY 600 kr Terminsavgift ÅK 4-GY 600 kr

Terminsavgift ÅK 3 300 kr Terminsavgift ÅK 3 300 kr

Instrumenthyra ÅK4- 200 kr Instrumenthyra ÅK4- 200 kr

61



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 51, samt  
 
att antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje 
parti får i kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 5 kap. 5 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige hur många ledamöter 
som kommunfullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 51 i 
kommuner med över 24 000 upp till och med 36 000 röstberättigade.  
Antalet röstberättigade ska, enligt 5 kap. 6 § kommunallagen, beräknas på grundval av 
uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av 
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret. 
Enligt uppgifter från Valmyndighetens hemsida hade Karlshamns kommun 25 774 
röstberättigade detta datum.  
 
Om kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska ändras, 
ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. Beslutet 
ska fattas före utgången av februari månad valåret och länsstyrelsen ska genast 
underrättas om beslutet (5 kap. 7 § kommunallagen).  
 
Kommunfullmäktige ska vidare, enligt 5 kap. 8 § kommunallagen, bestämma hur många 
ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal 
platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari 
månad valåret och länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet. Av 14 kap. 17 § 
vallagen framgår att det för ett parti med en eller två ledamöter i kommunfullmäktige 
alltid kommer utses två ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Valnämnden 
Länsstyrelsen Blekinge 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 51, samt  
 
att antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje 
parti får i kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 5 kap. 5 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige hur många ledamöter 
som kommunfullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 51 i 
kommuner med över 24 000 upp till och med 36 000 röstberättigade.  
Antalet röstberättigade ska, enligt 5 kap. 6 § kommunallagen, beräknas på grundval av 
uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av 
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret. 
Enligt uppgifter från Valmyndighetens hemsida hade Karlshamns kommun 25 774 
röstberättigade detta datum.  
 
Om kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska ändras, 
ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. Beslutet 
ska fattas före utgången av februari månad valåret och länsstyrelsen ska genast 
underrättas om beslutet (5 kap. 7 § kommunallagen).  
 
Kommunfullmäktige ska vidare, enligt 5 kap. 8 § kommunallagen, bestämma hur många 
ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal 
platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari 
månad valåret och länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet. Av 14 kap. 17 § 
vallagen framgår att det för ett parti med en eller två ledamöter i kommunfullmäktige 
alltid kommer utses två ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Valnämnden 
Länsstyrelsen Blekinge 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-01-05 Dnr: 2022/125 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 35 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 29 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  

 
 
Antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden 
2022-10-15 – 2026-10-14 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 51.  
 
att antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje 
parti får i kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 5 kap. 5 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige hur många ledamöter 
som kommunfullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 51 i 
kommuner med över 24 000 upp till och med 36 000 röstberättigade.  
Antalet röstberättigade ska, enligt 5 kap. 6 § kommunallagen, beräknas på grundval av 
uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av 
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret. 
Enligt uppgifter från Valmyndighetens hemsida hade Karlshamns kommun 25 774 
röstberättigade detta datum.  
 
Om kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska ändras, 
ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. Beslutet 
ska fattas före utgången av februari månad valåret och länsstyrelsen ska genast 
underrättas om beslutet (5 kap. 7 § kommunallagen).  
 
Kommunfullmäktige ska vidare, enligt 5 kap. 8 § kommunallagen, bestämma hur många 
ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal 
platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari 
månad valåret och länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet. Av 14 kap. 17 § 
vallagen framgår att det för ett parti med en eller två ledamöter i kommunfullmäktige 
alltid kommer utses två ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Valnämnden 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-01-05 Dnr: 2022/125 

 

Länsstyrelse 
n 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Nämndkontorschef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 483 000 kronor till Karlshamns 
socialdemokratiska arbetarkommun, samt 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Kristdemokraterna i 
Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 87, fastställt och 2018-03-19, § 37, reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. I 2 § i de lokala 
reglerna för kommunalt partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av prisbasbeloppet och 
mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet. 
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2022: 
 
Grundstöd:    Mandatbundet stöd: 
100 % av basbeloppet 48 300 kronor  50 % av basbeloppet 24 150 kronor 
 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget 
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj. 
 
Karlshamns socialdemokratiska arbetarkommun har 2022-01-10 inkommit med skriftlig 
redovisning samt granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan 
(48 300 + 18 x 24 150 = 483 000) ska 483 000 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Kristdemokraterna i Karlshamn har 2022-01-10 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 x 24 
150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13 
Ansökan om kommunalt partistöd för 2022 - Karlshamns Socialdemokratiska 
Arbetarekommun 
Granskningsintyg 
Ansökan om kommunalt partistöd för 2022 - Kristdemokraterna i Karlshamn 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg  
Controller Susanne Andersen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-01-13 Dnr: 2022/190 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 30 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 483 000 kronor till Karlshamns 
socialdemokratiska arbetarkommun, samt 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Kristdemokraterna i 
Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 87, fastställt och 2018-03-19, § 37, reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. I 2 § i de lokala 
reglerna för kommunalt partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av prisbasbeloppet och 
mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet. 
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2022: 
 
Grundstöd:    Mandatbundet stöd: 
100 % av basbeloppet 48 300 kronor  50 % av basbeloppet 24 150 kronor 
 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget 
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj. 
 
Karlshamns socialdemokratiska arbetarkommun har 2022-01-10 inkommit med skriftlig 
redovisning samt granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan 
(48 300 + 18 x 24 150 = 483 000) ska 483 000 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Kristdemokraterna i Karlshamn har 2022-01-10 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 x 24 
150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-01-13 Dnr: 2022/190 

 

Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13 
Ansökan om kommunalt partistöd för 2022 - Karlshamns Socialdemokratiska 
Arbetarekommun 
Granskningsintyg 
Ansökan om kommunalt partistöd för 2022 - Kristdemokraterna i Karlshamn 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg  
Controller Susanne Andersen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Karlshamn 2022-OL-I0

Till

KARTSH"AMNS KÖM MUN
KOIV1 MUNKÄNSIrcr

rN K 2022 -01 - 1 0
t

DI.IR., i??24*. l. I 3..Q,.,.,., *, rr **r..

476.000

288707

25.663

18.875

6.204

26.542

LL.626

61.833

87.760

527.355

Karlshamns Kom munfullmäktige

Redovisning av erhållit partistöd 2021

Erhållit partistöd

Kostnader:

Lokalkostnader

It kostnader

Utbildningskostnader

Mötesverksamhet

Kontorsmateria l,tele, porto

lnköp av material

Rese ers

Lönekostnader

Valkostnader

Summa

Med vänlig hälsni

dreas Sa

L46

Ordförande

kog
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Karlshamn 2022-01 .-1 0

G RANSKN I NGSI NTYG

U nde rtecknade utsedda revisorer för Ka rlsha m ns Socia lde mokratiska

Arbetarekommun har granskat redovisning av erhållit partistöd för

Äret 2021 .

Vi intygar att redovisningen av partistödet är korrekt.

6*, , {*Å"**, J

Rune Andersson Lars-l Kjell rg
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Dan Munther <danmunther@gmail.com>
Till: Dan Munther <danmunther@gmail.com>

Ansökan om kommunalt partistöd för 2022 .

Kristdemokraterna i Karlshamn ( 836200-6549)

Redovisning av partistödets användning 2021.

Erhållet partistöd 2021
Summa intäkter

Användning
Lokalkostnader
Kontorskostnader
Utbildning, konferenser, möteskostnader.
lnköpta tjänster
Annonser, reklam
Valkostnader
Summa kostnader

Aterstår

Karlshamn den .3.q. -0 -loaa

8 januari 2022 18:54

95 200 kr
95 200 kr

-14 900 kr
-500 kr

-7 861 kr
-23 333 kr

-660 kr
- 10 000 kr
- 57 254 kr

37 946 kr

A*"
Dan Munther Ordforande

Ovanstående redovisning av partistödets användning under 2021
intygas. Datum som ovan ,

Revisor
https://mail.google.com/mail/u lol?ik=770dt441b0&view=ptfos%äåA€#Iö8Pr$tftd=thread-a%3A16635129289460961231&simpt=msg-a%3ArffiiM..6.0-LQfZz\z,
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Utgivare: Kansli  
Gäller från: 2019-01-01 
Antagen: KF § 87, 2014-06-16 
Reviderad: KF § 37, 2018-03-19 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Regler för kommunalt partistöd 

 
 

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

 
Rätt till partistöd 

 
1 § 

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

 
Grundstöd och mandatstöd 

 
2 § 

 
Partistödet består av 

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

prisbasbeloppet 
 

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

 
Fördelning av partistöd 

3 § 
 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilka en vald ledamot är fastställd enligt 14 
kap vallagen (2005:837). Om ett parti innehar ett mandat som besätts av en ledamot som lämnat 
partiet, tillfaller partistödet ändock det parti som ursprungligen tilldelats mandatet.  

 
Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för partistöd 

 
 
 

Redovisning och granskning 

4 § 
 

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

 
Årlig utbetalning 

5 § 
 

Partistöd betalas ut årligen, i förskott, efter beslut av fullmäktige. 
 
Partistödet utbetalas efter det att partiet har lämnat in redovisning och granskningsintyg och saken 
prövats i kommunfullmäktige. Utbetalningarna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
februari och maj.  

 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
 
att godkänna delårsrapporten.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har tillsänt förbundets medlemmar 
delårsbokslut för perioden januari-augusti 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas utlåtande gällande Curas delårsrapport per 2021-08-31 
Beslut om delårsrapport för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta   
 
att godkänna delårsrapporten.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har tillsänt förbundets medlemmar 
delårsbokslut för perioden januari-augusti 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas utlåtande gällande Curas delårsrapport per 2021-08-31 
Beslut om delårsrapport för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-01-12 Dnr: 2021/2551 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Delårsrapport 2021 Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta   
 
att godkänna delårsrapporten.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har tillsänt förbundets medlemmar 
delårsbokslut för perioden januari-augusti 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas utlåtande gällande Curas delårsrapport per 2021-08-31 
Beslut om delårsrapport för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten.  
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-18, § 32, att överlåta till 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ärendet inför behandling i 
kommunstyrelsen 2022-01-25 ska kompletteras med delårsrapport 2021 för 
Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Ärendet har nu kompletterats med aktuell delårsrapport.  
 
Beslutsunderlag 
 
Delårsrapport 2021 
Utlåtande avseende delårsrapport 2021 
Granskning av delårsrapport 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 32/2022 Delårsrapport 2021 Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-01-19 Dnr: 2021/2551 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 26 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Delårsrapport 2021 Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten.  
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-18, § 32, att överlåta till 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ärendet inför behandling i 
kommunstyrelsen 2022-01-25 ska kompletteras med delårsrapport 2021 för 
Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Ärendet har nu kompletterats med aktuell delårsrapport.  
 
Beslutsunderlag 
 
Delårsrapport 2021 
Utlåtande avseende delårsrapport 2021 
Granskning av delårsrapport 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 32/2022 Delårsrapport 2021 Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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  Delårsrapport med bokslutsprognos 2021 

   

   

 
 

 

D E L Å R S R A P P O R T 

O C H 

B O K S L U T S P R O G N O S 

2 0 2 1 
 

 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Kommunalförbund 

Org nr 222000-0935 

       

       

       

       

Direktionen avlämnar härmed delårsrapport för perioden 

2021-01-01 – 2021-07-31 
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  Delårsrapport med bokslutsprognos 2021 
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1. Verksamhetsberättelse 

1.1 Ändamål och vision  

 

Kommuner skall ha en räddningstjänst för att 

kunna utföra räddningsinsatser i samband med 

bland annat bränder, översvämningar, ras, 

skred, trafikolyckor, tågolyckor och utsläpp av 

olja eller kemikalier på land eller i inre vatten. I 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor definieras 

vad som utgör en räddningsinsats och enligt 

lagen skall en kommun "ansvara för en 

räddningsinsats endast om detta är motiverat 

med hänsyn till behovet av ett snabbt 

ingripande, det hotade intressets vikt, 

kostnaderna för insatsen och omständigheterna 

i övrigt."  

 

För kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och 

Olofström samordnas ansvaret i 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 

Blekinge. Vi arbetar utifrån visionen: ”Området, 

som Räddningstjänsten Västra Blekinge verkar 

inom, skall vara skadefritt”.  

 

Räddningstjänsten Västra Blekinges 

huvudsakliga uppgifter anges i 

förbundsordningen som beslutas av 

medlemskommunernas 

fullmäktigeförsamlingar. I förbundsordningen 

anges att räddningstjänsten ska fullfölja de 

skyldigheter som åvilar medlemskommunerna 

enligt lag om skydd mot olyckor. Förbundet ska 

också utöva den tillsyn som åligger 

kommunerna enligt lag om brandfarliga och 

explosiva varor och även pröva tillstånd enligt 

samma lag.  

 

I lag om skydd mot olyckor anges att 

kommunen ska ha ett handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

Utifrån förbundsordningen och de nationella 

målen har räddningstjänsten fastställt en 

vision, en verksamhetsidé samt 

verksamhetsmål i handlingsprogrammet. 

Handlingsprogrammet är antaget av 

kommunalförbundets direktion. 

Räddningstjänstens verksamhetsmål indelas i 

tre nivåer, inriktningsmål, prestationsmål samt 

mål kopplade till god ekonomisk hushållning. 

Målen har utgångspunkt i det nationella målet 

som anges i 1 kap 3§ LSO, räddningstjänstens 

ändamål, vision och verksamhetsidé. 

Prestationsmålen samt målen kopplade till god 

ekonomisk hushållning anger det resultat som 

skall uppnås för att tillgodose inriktningsmålen 

och de nationella målen. 

 

1.2 Kommunalförbundets 

medlemmar 

 

Kommunalförbundets medlemmar är 

Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms 

kommuner och medlemmarnas andel i 

förbundet fördelas enligt följande: Karlshamn: 

57,80 %, Sölvesborg: 24,90 % och Olofström: 

17,30 %. 

Förbundet styrs av en förbundsdirektion 

bestående av nio ordinarie ledamöter, med 

personliga ersättare, varav tre ledamöter från 

respektive medlemskommun.   

Mål kopplade till god 

ekonomisk 

hushållning 

Nationella mål 

Ändamål, vision och 

verksamhetsidé 

Inriktningsmål 

Prestationsmål 
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1.3 Verksamhetsplan och budget 

2021 

 

Detaljerade prestationsmål och mål kopplade 

till god ekonomisk hushållning för 

verksamheten ska årligen upprättas i budget- 

och verksamhetsplanen och direktionen ska, 

vid budgetmötet i oktober, fastställa dessa. 

2021 års budgetdokument fastställdes på 

direktionsmötet i december månad år 2020. 

Detta beslut innebar ett avsteg från 

förbundsordningen. På grund av rådande 

pandemi blev medlemskommunernas 

budgetprocesser försenade och ett förslag på 

budgetram lämnades först i slutet av 

september månad. På uppmaning av samrådet 

Blekinge Väst flyttade därför direktionen 

budgetbeslutet till mötet i december månad. 

Detta med hänvisning till särskilda skäl på 

grund av rådande pandemi. 

Uppföljning av prestationsmålen ska ske två 

gånger per år i förbundets delårsrapport samt 

årsredovisning. 

 

 

, övriga aktiviteter har en god prognos att kunna 

uppfyllas till årets slut, övriga aktiviteter har en 

god prognos aktiviteter har anpassats utefter 

rådande situation. Fyra aktiviteter har en osäker 

prognos att kunna uppfyllas till årets slut, övriga 

aktiviteter har en god prognos 

 uppfylla de 10 prestationsmålen.  året för att 

uppfylla de 10 prestationsmålen.  

10 av de 13 aktiviteterna är påbörjade. Vissa 

aktiviteter kommer inte att kunna genomföras 

som planerat på grund av Covid-19, andra 

aktiviteter har anpassats utefter rådande 

situation. Fyra aktiviteter har en osäker prognos 

att kunna uppfyllas till årets slut, övriga 

aktiviteter har en god prognos 

020 

Förklaringar av figurer i verksamhetsplanens 

uppföljning 

 

 

 

 

 

 

Uppfyllt 

 

 

 

 

 

Delvis uppfyllt 

 

 

 

 

 

Ej uppfyllt 
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1.3.1 Prestationsmål 

 

Inriktningsmål Prestationsmål Målbeskrivning Status 

/kommentar 

2021-07-31 

Prognos 2021-

12-31 

Sätta 

medborgaren i 

fokus med hög 

tillgänglighet för 

de som bor, vistas 

och verkar i 

kommunerna. 

 

Jämlikhet. 

 

Tillföra kunskap i 

ämnet vid två 

tillfällen under året. 

Utfört ett 

utbildnings-

tillfälle. 

Ambition  

att genomföra 

ett utbildnings-

tillfälle under 

hösten, 

smittspridninge

n av covid-19 i 

samhället 

avgör. 

SONA1 ska 

användas vid två 

tillfällen. 

Ej genomförts p g 

a covid-19. 

Ambition att 

genomföra vid 

minst ett 

tillfälle, se ovan. 

Ny brandstation 

i Karlshamn. 

 

Kontinuerligt 

samverka med 

Karlshamns 

kommun. 

Deltagit efter 

behov som har 

framställts av 

Karlshamns 

kommun. 

Osäker 

prognos, då det 

i nuläget inte 

finns politiska 

beslut som 

fastställer 

fortsättningen. 

 
1 Samtal Om Normer och Attityder. 
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Aktivt arbeta med 

att identifiera 

risker samt 

förebygga 

oönskade 

händelser för att 

på ett bra sätt 

planera för 

åtgärder vid 

sådana händelser. 

 

Civilt försvar. 

 

 

 

 

 

 

Kontinuerligt 

arbeta med att 

förbereda 

organisationen för 

uppgifter inom det 

civila försvaret.  

Tidplanen är 

reviderad, då vissa 

aktiviteter har 

senarelagts med 

anledning av 

pandemin. Om påverkan 

av pandemin 

minskar 

kommer arbetet 

med det civila 

försvaret att 

återupptas 

enligt reviderad 

tidplan under 

hösten. 

Handlingsprogra

m enligt LSO2. 

 

 

 

Upprätta samt ta 

beslut om ett nytt 

handlingsprogram. 

Arbetet är 

påbörjat. Tidplan 

är redovisad för 

direktionen. 

 

Medverka till att 

stärka den 

enskildes förmåga 

att själv förebygga 

och minska 

effekterna av 

oönskade 

händelser. 

Individanpassat 

brandskydd. 

Upprätta 

övergripande plan. 

Arbetet med 

planen har stått 

stilla på grund av 

sjukskrivning.  

 

Ambitionen är 

att få till en 

övergripande 

plan innan 

årsskiftet men 

allt beror på 

resurser och om 

vi eventuellt 

kommer att 

behöva 

prioritera tiden 

med arbete 

kring den nya 

tillsynsföreskrift

en.  

 
2 Lagen om skydd mot olyckor 
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Kommunicera 

med rätt 

målgrupp på rätt 

sätt. 

Kommunikationsin

satser ska göras 

enligt 

kommunikationspl

an. 

Kommunikationsp

lanen har följts så 

långt det är 

möjligt. 

Deltagande vid 

fysiska 

evenemang har 

dock inte skett, på 

grund av 

pandemin så 

dessa insatser 

samt inlägg direkt 

relaterade till 

dessa har utgått. 

Utöver planlagd 

aktivitet har det 

gjorts många 

extra inlägg om 

verksamheten på 

sociala medier. 

 

 

Utbildningsinsat

serna ska stärka 

den enskildes 

förmåga att 

förebygga 

olyckor. 

Samtliga årskurs 4 

och årskurs 7 ska 

erbjudas 

utbildning. 

Skolutbildningar 

har inte 

genomförts enligt 

plan med 

anledning av 

pandemin. Under 

våren utbildades 

dock 76 elever i 

årskurs 7. 

 

På ett snabbt och 

effektivt sätt 

genomföra 

räddningstjänstup

pdrag vid 

oönskade 

händelser. 

 

Utveckla 

förmåga och 

organisation på 

systemledningsn

ivå.  

Införa en ny 

organisation. 

 

Arbetet är 

påbörjat. 

Undertecknat 

avtal. Tidplan är 

redovisad för 

direktionen.  

Samövningar 

med 

Räddningstjänst

en Östra 

Blekinge. 

Genomföra fyra 

stycken övningar. 

Planeringen är 

påbörjad. 
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Aktivt analysera, 

återföra och sprida 

erfarenheter från 

inträffade 

oönskade 

händelser. 

 

Genomföra 

utredningar och 

analyser 

Utredningar och 

analyser ska 

utföras enligt 

styrdokument och 

sedan följas upp 

vid varje 

verksamhetsmöte 

(fyra gånger/år). 

Minst tre 

olycksundersöknin

gar och minst tio 

återkopplingar till 

enskild ska 

genomföras. 

Två 

olycksundersöknin

gar och tio 

återkopplingar till 

enskild är 

genomförda.  

1.3.2 Mål kopplade till god ekonomisk hushållning 

1.3.2.1 Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning 

Inriktningsmål Verksamhetsmål 

kopplat till god 

ekonomisk 

hushållning 

Målbeskrivning Status 2021-

07-31 

Prognos 2021-

12-31 

Sätta medborgaren 

i fokus med hög 

tillgänglighet för de 

som bor, vistas och 

verkar i 

kommunerna. 

 

Långtidssjukskrivni

ng i förhållande till 

total sjukfrånvaro 

ska max uppgå till 

20%. 

Statistik från 

löneprogram. 

Långtidssjukfrån

varon uppgår 

till 13,60 %. 

Tidigt insatta 

åtgärder 

resulterar i färre 

långtidssjukskriv

na medarbetare. 

 

Aktivt arbeta med 

att identifiera risker 

samt förebygga 

oönskade 

händelser för att på 

ett bra sätt planera 

för åtgärder vid 

sådana händelser. 

Vi ska årligen 

genomföra 200 

tillsyner enligt Lag 

om skydd mot 

olyckor (LSO) samt 

Lagen om 

brandfarliga och 

explosiva varor 

(LBE). 

Statistik ur 

Räddningstjänste

n Västra 

Blekinges 

verksamhetssyste

m. 

Halvårsmålet är 

delvis uppfyllt. 

Anledningen är 

att 

pandemiregler 

har hindrat oss 

från att 

genomföra 

tillsyner under 

större delen av 

året. 

 

111



  Delårsrapport med bokslutsprognos 2021 

 

9 

 

Medverka till att 

stärka den 

enskildes förmåga 

att själv förebygga 

och minska 

effekterna av 

oönskade 

händelser. 

 

Antal deltagare på 

våra utbildningar 

ska motsvara 5% 

av 

kommuninvånaran

talet i 

medlemskommun

erna (cirka 63 000 

invånare). 

Sammanställning 

från den 

förebyggande 

enheten. 

Utbildning och 

kurser har inte 

kunnat 

genomföras på 

ett normalt sätt 

vilket gjort att 

halvårsmålet har 

varit svårt att 

uppfylla.  

Prognosen är 

svår att göra 

men 

bedömningen är 

att målet ej 

kommer vara 

uppfyllt vid 

helår. 

På ett snabbt och 

effektivt sätt 

genomföra 

räddningstjänstupp

drag vid oönskade 

händelser. 

 

Omsättningen på 

RiB ska understiga 

5% (cirka 6 

personer).  

 

Statistik ur 

Räddningstjänste

n Västra 

Blekinges 

personalsystem. 

Fyra (4) 

medarbetare, 

3,60 %, har 

avslutat sin 

anställning. 

Anledningarna 

är antingen 

medicinska skäl 

eller svårigheten 

att kombinera 

arbetet hos 

huvudarbetsgiv

aren och fritiden 

med arbetet på 

räddningstjänst

en.   

 

 

Prognosen är 

svår att göra 

men 

bedömningen är 

att målet ej 

kommer vara 

uppfyllt vid 

helår. 

 

 

Aktivt analysera, 

återföra och sprida 

erfarenheter från 

inträffade 

oönskade 

händelser. 

 

Vi ska utföra minst 

tre stycken 

insatsutvärderinga

r. 

Statistik ur 

Räddningstjänste

n Västra 

Blekinges 

verksamhetssyste

m. 

En 

insatsutvärderin

g är färdigställd 

och en är 

påbörjad. 
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1.3.2.2 Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning 

Finansiellt mål kopplat till 

god ekonomisk 

hushållning 

Mätningsmetod Status 2021-07-31 Prognos 2021-12-

31 

Räddningstjänsten Västra 

Blekinge skall bibehålla ett 

positivt eget kapital på kort 

sikt. På lång sikt ska det 

egna kapitalet uppgå till 3 

mkr för att få ett hållbart 

finansiellt arbete samt för 

att ha en buffert vid 

exceptionellt ekonomiskt 

ansträngande år. 

 

Balansräkning Eget kapital uppgår till 5,8 

Mkr per delår. Prognos för 

helår innebär att eget 

kapital uppgår till 7,7 Mkr 

 

Kommunalförbundet skall 

årligen göra fullständiga 

avsättningar till 

pensionsskulden i 

balansräkningen, enligt 

beräkningar från 

pensionsförvaltare. I dessa 

beräkningar skall 

försiktighetsprincipen vara 

gällande. 

Avstämning mot 

underlag från 

KPA. 

Förbundet har, per den 31 

juli 2021, gjort full 

avsättning enligt underlag 

från KPA, 

försiktighetsprincipen är 

beaktad. Målet är uppnått. 

Målet förväntas uppnås 

även per den 31 december.  

 

 

 

1.3.3 Prognos måluppfyllelse 

 

Förbundet har sju mål kopplade till god 

ekonomisk hushållning. Två av dessa är 

finansiella mål och resterande fem är 

verksamhetsmål. De finansiella målen är 

uppfyllda per 2021-07-31 och förväntas även 

vara uppfyllda vid årets slut. Av 

verksamhetsmålen som är kopplade till god 

ekonomisk hushållning är två av fem mål 

prognostiserade som uppfyllda per 2021-12-

31. Anledningen till att tre mål ej förväntas bli 

uppfyllda är att pandemin har påverkat den 

förebyggande enhetens förutsättningar att 

bedriva tillsyns- och utbildningsverksamhet. 

Förbundet har även drabbats av en större 

personalomsättning på RIB-personal än 

förväntat. Personalomsättningen har dock 

berott på medicinska skäl eller svårigheten att 

kombinera arbetet hos huvudarbetsgivaren 

och fritiden med arbetet på räddningstjänsten. 

Dessa är faktorer som är svåra att råda över. 

Därmed anser förbundet att verksamheten har 

bedrivits med god ekonomisk hushållning och 

prognosen är densamma för helår 2021-12-31. 

Förutom målen kopplade till god ekonomisk 

hushållning finns även elva prestationsmål där 

åtta mål förväntas vara uppfyllda per 2021-12-

31, ett förväntas ej vara uppfyllt och två 

förväntas vara delvis uppfyllda.  Bedömningen 

är att förbundet har en god måluppfyllelse av 

prestationsmålen.
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1.4 Verksamhetstal 

 

1.4.1 Myndighetsutövande 

 

Antalet tillsyner följer inte tillsynsplanen och 

förväntas inte uppnå de 200 tillsyner som är 

planerade. Detta beror på att pandemin 

begränsat möjligheterna till att utföra tillsyner 

samtidigt som enheten har haft begränsad 

resurstillgång pga sjukskrivning. Antalet 

tillstånd LBE är något lägre för perioden jämfört 

med föregående år vilket kan bero på att 

tillfälliga tillstånd minskat på grund av inställda 

festivaler till följd av Covid-19. 

 

1.4.2 Utbildningar  

 

Utbildningsverksamheten har minskat på grund 

av Covid-19 men det har blivit en bra uppgång 

i år då de digitala utbildningarna kommit igång 

väldigt bra.  

 

1.4.3 Utryckningsstatistik  

 

Antalet insatser har ökat jämfört med samma 

period föregående år. Bränder i skog och mark 

har varit fler och det är insatser som kräver 

mycket resurser vilket förklarar att antalet 

faktiska larmtimmar har ökat med 1 941 

timmar. 

  

Myndighetsutövande   210731 200731 201231 

Tillsyn enl. LSO    47 89 113 

Tillsyn enl. LBE   18 26 44 

Tillstånd LBE   39 34 55 

   104 149 212 

Utbildningar   210731 200731 201231 

Extern utbildning*:   27 32 45 

kurser/info        
* Här ingår både utbildningar för skolor som övriga externa 

kurser 

 

Utryckningsstatistik   210731 200731 201231 

Brand i byggnad    52 44 75 

Brand i skog och mark   56 23 37 

Annan brand    46 45 70 

Trafikolycka   95 69 139 

Annan räddning    48 56 113 

Automatlarm, ej brand   124 134 244 

Övrigt    126 111 210 

Totalt    547 482 888 

      

Antal faktiska larmtimmar   5 725 3 784 6 853 

 

”Annan räddning” innefattar olyckor med farligt gods, utflöde, trafikolycka, 

naturolycka, vattenskada, nödställd person, djurräddning, ras, drunkning och 

översvämning. Kategorin ”övrigt” är i stort händelser som inte är 

räddningstjänsthändelser enligt Lagen om skydd mot olyckor samt händelser 

som faller under Hälso- och sjukvårdslagen.  
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2. Förvaltningsberättelse  
 

2.1 Översikt över verksamhetens 

utvecklig 

Arbetet med att förbättra den interna 

uppföljningen av verksamheten pågår löpande. 

En tydlig och lättöverskådlig uppföljning är 

viktigt för att kunna överblicka och analysera 

verksamheten och hjälpa oss att göra rätt saker 

i rätt omfattning. Det är en svår process att 

hitta relevanta nyckeltal både för vårt interna 

arbete såväl som nyckeltal att jämföra med 

andra räddningstjänster, vi har valt att fortsätta 

att arbeta med de nyckeltal som tagits fram 

tidigare.

Verksamheten i siffror  210731 200731 201231 

Verksamhetens intäkter             3 008                    2 482              4 745     

Verksamhetens kostnader -         37 329     -            30 845     -     55 203     

Årets resultat (tkr) -           1 402                    3 548              4 226     

Självfinansieringsgrad (%)                    8                           8                    8     

Soliditet (%)                  19                         20                  22     

Investeringar             4 538                       920              1 354     

Antal invånare             63 148                   63 340            63 200     

Totala medlemsavg / inv (kr)                 540                       528                907     

Resultat exkl.avg / inv (kr)  -              562     -                 472     -          840     

Antal anställda                 191                       192                183     

    

    
Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader, 

avskrivningar och finansiellt resultat.     
Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.   
Antal invånare avser folkmängden i förbundets tre medlemskommuner, hämtat från SCB per 30/6 

innevarande år.  
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2.2 Händelser av väsentlig betydelse  

 

Pandemin fortsätter att hålla sitt grepp om 

landet och omvärlden, vilket också fortsätter att 

påverka vår verksamhet. Det rör sig om 

påverkan på vår förebyggande verksamhet, 

interna utbildningar samt ökat antal 

sjukskrivningar, Sjukskrivningar inom den 

operativa verksamheten har satt 

personalplaneringen på prov. I det stora hela 

har vi kunnat bibehålla vår beredskap, men viss 

störning har funnits under semesterperioden.  

Vid årsskiftet trädde förändringar i lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. 

Syftet med förändringarna är att skapa bättre 

förutsättningar att förebygga olyckor och 

minska skador till följd av olyckor. 

Förändringarna innebär bland annat en 

förtydligad styrning av kommunernas 

verksamhet, bland annat genom en utökad 

föreskriftsrätt för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Förändringar som påverkar vår verksamhet är 

bland annat kravet på en högre systemledning 

vid stora händelser. Detta har nu resulterat i en 

samverkan mellan räddningstjänsterna i 

Blekinge och Småland. Denna förändring har 

givetvis en ekonomisk påverkan på förbundet. 

Staten bidrar till kostnadsökningen, men de 

extra medel som tillförts medlemskommunerna 

ger inte full finansiering. För att finansiera högre 

systemledning utöver de statliga medlen har 

förbundet genomfört förändringar i den 

operativa ledningen i 

beredskapsorganisationen för att minska 

interna kostnader, samt tillförts extra medel från 

medlemskommunerna. Den förändrade 

organisationen var tänkt att träda i kraft 1 

januari 2021 och finns därmed i årets budget 

men får inte fullt ekonomiskt utfall förrän under 

år 2022. 

Förändringarna i LSO innebär även påverkan på 

vår myndighetsutövning.  Högre krav ställs i 

tillstånds- och tillsynsverksamheten, vilket i sin 

tur innebär behov av mer personal. 

Förändringarna öppnar dock upp för andra 

möjligheter när det gäller konstruktionen av 

myndighetstaxan. Här ser vi möjlighet att till viss 

del finansiera en utökning med en tjänst inom 

förebyggandeverksamheten. Vi är dock 

beroende av att respektive medlemskommun 

antar en ny taxekonstruktion. 

2.3 Förväntad utveckling  

 

Pandemin kommer att fortsätta påverka 

förbundet under resten av året och försvårar 

prognosarbetet då det är osäkert hur hösten 

kommer att te sig. Vi kommer att få göra vissa 

antaganden, noga följa utvecklingen och 

anpassa oss efter rådande läge.  

 

Våra medlemskommuner gav innan sommaren 

besked om att rambudgeten höjs med 2,2% 

inför år 2022. Det är den nivå som direktionen 

beslutade att äska från medlemskommunerna. 

Detta innebär goda möjligheter att kunna lägga 

en budget i balans inför budgetbeslutet i 

oktober. 

 

Som en konsekvens av förändringen i LSO 

avseende myndighetsutövningen är förbundet 

beroende av att medlemskommunerna beslutar 

om en annan taxekonstruktion för att kunna 

utöka förebyggandeenheten med en tjänst. 

2.4 Resultat och ekonomisk ställning 

 

Förbundet uppvisar ett negativt resultat om -1,4 

mkr för perioden, 5 mkr sämre än föregående 

års resultat. Dock var föregående års resultat  

påverkat av stora positiva förändringar i 

pensionsavsättningen. Vanligtvis redovisar 

förbundet ett negativt resultat per 31 juli då 

semesterlöneskulden ej har tagits ut än. Så är 

även fallet i år och semesterlöneskulden 

påverkar resultatet negativt med 1,9 Mkr. 
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Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter understiger budgeten 

för perioden med 133 tkr. Det beror främst på 

att den förebyggande verksamheten inte 

kunnat genomföra tillsyner som planerat. 

Verksamheten har begränsats av pandemin 

samtidigt som resurstillgången minskat på 

grund av sjukskrivning. Taxeintäkterna 

understiger budget med 235 tkr. Gällande 

utbildningarna erbjuder förbundet utbildningar 

på distans vilket har gett en intäktsökning 

jämfört med föregående år.    

Förbundets operativa försäljning överstiger 

budget med 140 tkr. En större intäkt på 110 tkr 

har inkommit gällande hjälp vid skogsbrand i 

Mönsterås, men denna intäkt har även 

motsvarande personalkostnader.  

I samband med Covid-19 har förbundet fått 

ersättning för sjuklönekostnader under 

perioden januari-juli, sammanlagt uppgår 

ersättningen till 140 tkr.  

Jämfört med föregående år är intäkterna ca 530 

tkr högre för perioden. Den största skillnaden 

beror på betydligt högre intäkter från 

utbildningsverksamheten under år 2021 samt 

en ökad operativ försäljning. 

Medlemskommunerna har beslutat om extra 

medlemsbidrag på 200 tkr för att täcka viss del 

av de kostnadsökningar som uppstått kopplade 

till lagkraven om en högre systemledning. Då 

dessa kostnader först uppkommer under år 

2022 har förbundet meddelat 

medlemskommunerna om att behovet av det 

extra medlemsbidraget ej finns i år. 

Verksamhetens kostnader  

Verksamhetens kostnader är 1 460 tkr högre än 

budgeterat för perioden. Som nämnts tidigare 

är det semesterlöneskulden som påverkar 

resultatet negativt med ca 1,9 Mkr. 

Semesterlöneskulden kommer att minska i takt 

med att personalen tar ut sin semester. 

Inköp av förbrukningsmaterial understiger 

budget med ca 560 tkr för perioden då en större 

service av förbundets höjdfordon är budgeterat 

men ännu ej har genomförts. Även en del andra 

större inköp som är budgeterade kommer att 

fullföljas senare i höst. 

Konsultkostnaderna understiger budget med 

230 tkr vilket beror på att kostnader kopplade 

till högre systemledning ej uppkommit som 

planerat under år 2021. Istället har nuvarande 

organisation löpt vidare och inneburit högre 

kostnader för beredskap och övertid jämfört 

med budget. 

Bortsett från semesterlöneskulden är resterande 

arbetskostnader 680 tkr högre än budgeterat. 

Sjuklönen överstiger budget med 290 tkr, se 

text om Covid-19 för vidare förklaring. Som 

tidigare nämnts är också 

beredskapskostnaderna högre än budgeterat 

med anledning av att högre systemledning inte 

startas som planerat. Förbundet har betalt ut en 

högre larmersättning till RIB-personal jämfört 

med budget vilket förklaras med det ökade 

antalet larmtimmar för perioden.   

Avskrivningar 

Periodens avskrivningar (1 310 tkr) är något 

lägre än budgeterat (1 500 tkr). Avvikelsen mot 

årets budget beror på att några budgeterade 

investeringar ännu inte har köpts in samt att 

flertalet investeringar har aktiverats senare än 

budgeterat. 

Finansiella kostnader 

Förbundets finansiella poster består i huvudsak 

av ränta på pensionsskulden (110 tkr), utfallet 

följer budget. Förbundet betalar även ränta för 

ombyggnaden som gjorts på brandstationen i 

Svängsta. Det finns en upprättad 

avbetalningsplan över 15 år med Karlshamns 

kommun för renoveringen där en annuitetsräta 

läggs på amorteringen. Under perioden har 
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förbundet betalat 39 tkr i ränta till kommunen. 

Den totala skulden förfaller år 2031.  

Covid-19 

Som nämnts i tidigare text har covid-19 såklart 

haft ekonomisk påverkan på förbundet även 

under år 2021. Utbildningsverksamheten har 

återhämtat sig bra sedan förbundet under 

föregående år ställde om och började erbjuda 

vissa utbildningar digitalt men påverkan på 

tillsynsverksamheten kvarstår. 

Förbundet har haft en del korttidssjukfrånvaro 

kopplad till pandemin som inneburit högre 

kostnader än förväntat, se 2.7.2. Kostnaden för 

korttidssjukfrånvaron överstiger budget med 

290 tkr och är 190 tkr högre jämfört med samma 

period föregående år. Utfallet av 

sjuklönekostnaderna har flera förklaringar. 

Bland annat har förbundet haft längre 

sjukperioder på samma arbetstagare, vilket 

gör att kostnaden blir högre på kontot 

eftersom varje sjukperiod innehåller ett 

karensavdrag oavsett hur lång sjukperioden 

är. Under de sju första månaderna 2021 

betalade förbundet ut 138 sjukdagar och 45 

karensavdrag vilket kan jämföras med samma 

period år 2020 då 76 sjukdagar och 31 

karensavdrag betalades ut.  

Samtidigt har förbundet, likt övriga 

organisationer i landet, fått ersättning från 

försäkringskassan för sjuklönekostnader med 

totalt 140 tkr.  

2.5 Prognos jämfört med budget 

Helårsprognosen visar ett positivt resultat om 

461 tkr. Som också nämnts tidigare är år 2021, 

liksom år 2020, ett osäkert år med tanke på 

Covid-19. Det har varit svårt att uppskatta en 

prognos eftersom vi inte vet hur hösten 

kommer utvecklas med pandemin. 

Förbundets totala intäkter prognostiseras 

uppgå till ca 4,9 mkr vilket är ca 450 tkr lägre än 

budget. Pandemin påverkar fortfarande våra 

taxe- och utbildningsintäkter. Som nämnts 

tidigare har förbundet kunnat ställa om och 

erbjuda digitala utbildningar men intäkterna 

förväntas ändå inte nå upp till budgeterad nivå.  

Kostnaderna förväntas understiga budget med 

860 tkr vilket främst beror på uteblivna 

kostnader kopplade till högre systemledning 

samt lägre kostnader kopplade till pandemin 

som exempelvis utbildningskostnader. 

2.6 Balanskravsresultat utifrån 

helårsprognos  

Av kommunallagen framgår att förbundet ska 

ha en god ekonomisk hushållning, vilket innebär 

att intäkterna ska vara större än kostnaderna. 

Detta ska redovisas i en så kallad 

balanskravsutredning, där årets resultat med 

olika avdrag och tillägg visas i ett 

balanskravsresultat, se not 6. Periodens resultat 

enligt balanskravet uppgår till -1 407 tkr. Det 

innebär att förbundet inte uppfyller 

kommunallagens krav på ekonomi i balans per 

den 31 juli 2021. Utifrån helårsprognosen som 

visar ett positivt resultat om 461 tkr förväntas 

förbundet uppfylla en ekonomi i balans per 31 

december 2021. 

I avstämningen mot balanskravet per den 31 juli 

2021 har resultatet justerats med en 

realisationsvinst som uppkom då ett fullt 

avskrivet fordon sålts.  

Resultatutjämningsreserven per 

balansdagen 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har på 

balansdagen inte använt sig av någon 

reservering till resultatutjämningsreserv. 

Riktlinjer för en sådan eventuell reservering 

finns i förbundets riktlinje för god ekonomisk 

hushållning.   

 

Förändrade redovisningsprinciper som har 

påverkat balanskravsutredningen 

Inga förändrade redovisningsprinciper har 

påverkat balanskravsutredningen för år 2021.  
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2.7 Väsentliga personalförhållanden  

2.7.1 Antal anställda 

Tabellen nedan visar antalet anställda per kön 

fördelat på personalkategorier. Föregående år 

anges inom parantes, per den 31 juli 2020.

Under första halvåret av 2021 har vi rekryterat 

nio (9) medarbetare som direkt efter 

preparandutbildningen tjänstgör som 

räddningstjänstpersonal i beredskap.  

Svårigheten att rekrytera 

räddningstjänstpersonal i beredskap kvarstår. 

Det är främst till de mindre orterna svårigheten 

finns. Redan i höst kommer vi att göra ett nytt 

försök att rekrytera personal till de mindre 

orterna som har vakanser. 

2.7.2 Sjukfrånvaro  

I tabellen nedan redovisas den totala 

sjukfrånvaron i förhållande till den ordinarie 

arbetstiden samt hur stor del av den totala 

sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

(långtidssjukfrånvaro). Föregående år anges 

inom parantes, per den 31 juli 2020.  

Kommunalförbundet har en lägre total 

sjukfrånvaro i år jämfört med samma period 

föregående år. Organisationen har påverkats 

relativt lindrigt av covid-19 men statistiken 

påvisar att sjukperioderna har varat fler och 

längre då medarbetare ska stanna hemma vid 

symtom. Samtliga ålderskategorier har ökat 

jämfört med föregående period förutom 

åldersgruppen 50 år eller äldre. Våra 

långtidssjukskrivna medarbetare har kommit 

tillbaka, vilket är positivt.  

 

 

3. Driftredovisning 
 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 

Blekinge består endast av en verksamhet, 

driftredovisningen blir därmed densamma som 

resultaträkningen för verksamheten. Avvikelse 

mellan utfallet och budget samt utfall och 

föregående år går att läsa om i 

förvaltningsberättelsen under avsnitt 2.4, 

resultat och ekonomisk ställning.   

 

 

 

 Kvinnor Män Totalt 

Förtroendevalda och 

revisorer 5 (5) 16 (16) 21 (21) 

Övrig personal* 5 (5) 10 (10) 15 (15) 

Brandmän heltid 2 (2) 26 (26) 28 (28) 

Räddningstjänstpersonal 

i beredskap  8 (7) 104 (104) 112 (111) 

Räddningsvärn  2 (1) 7 (10) 9 (11) 

Skogsbrandvärn 2 (2) 4 (4) 6 (6) 

  24 (22) 167 (170) 191 (192) 

    
*Under rubriken ”Övrig personal” ingår ledning, administrativ 

personal, driftpersonal, brandingenjör, brandinspektör och 

utbildningssamordnare.  

 Total Långtidssjuk- 

 sjukfrånvaro/ frånvaro/ 

 Ord. arbetstid Total sjukfrånvaro 

29 år eller yngre 4,62 % (4,24 %) 0,00 % (0,00 %) 

30-49år 2,92 % (2,30 %) 9,55 % (18,57 %) 

50 år eller äldre 3,75 % (4,67 %) 21,30 % (27,38 %) 

Totalt 3,31 % (3,40 %) 13,60 % (22,00 %) 
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4. Investeringsredovisning 
 

I december 2020 beslutade direktionen om 

2021 års investeringsbudget med plan över 

investeringar 2022-2024 (RVB § 1061). I februari 

2021 beslutade direktionen om att flytta över 

investeringen av rökdykarradio till 2021 års 

investeringsbudget till en summa av 615 tkr då 

investeringen ej blev slutförd år 2020. Det 

betyder att den totala investeringsbudgeten för 

2021 uppgår till 5 350 tkr. 

Per den 31 juli 2021 har förbundet aktiverat en 

tankbil med fast tank som ska placeras i 

Olofström när den är testad och klar på 

huvudstationen i Karlshamn.   

Investeringen av rökdykarradio, som flyttades 

från år 2020 har blivit slutförd och aktiverad.  

Det räddningsmateriel som har köpts in är 

dörrforceringsverktyg, värmekameror och 

personsökare.  

Den kvarvarande investeringen, räddningsbåt 

med tillhörande motor med placering i 

Karlshamns hamn är inköpt men inväntar 

blästring och bottenmålning som kommer att 

utföras under hösten.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utfall Budget  Plan  

 210731 2021  2022 2023 2024 

Räddningsmateriel                 489                       735                370                      80               360     

Tankbil             3 457                    3 400         

Räddningsbåt teknik                    200         

Båtmotor                     400                 25       

Rökdykarradio                592                       615         

Släckbil          4 500                  4 500      

Utryckningsfordon             1 600     

Summa             4 538                    5 350             4 895                  4 580            1 960     
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5. Resultaträkning  

  Utfall Utfall Prognos Budget Utfall 

 Not 210731 200731 211231 201231 201231 

Verksamhetens intäkter      1          3 008          2 482          4 938              5 385          4 745     

Verksamhetens kostnader  2, 3  -  37 329     -  30 845     -  60 627     -     61 489     -  55 203     

Avskrivningar      4     -    1 312     -    1 263     -    2 320     -       2 570     -    2 190     

Verksamhetens 

nettokostnader    - 35 633     - 29 626     - 58 009     -     58 674     - 52 648     

        

Medlemsbidrag      34 385        33 442        58 750            58 960        57 329     

Verksamhetens resultat  -   1 248         3 816            741                286         4 681     

        

Finansiella intäkter            -                  1                1                    3                1     

Finansiella kostnader      5     -      154     -      269     -      281     -          286     -      456     

Resultat efter finansiella poster  -   1 402         3 548            461                   3         4 226     

        

Extra ordinära poster        

        

Periodens resultat      6     -   1 402         3 548            461                    3         4 226     
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6. Balansräkning  

  Not 2021-07-31 2020-07-31 2020-12-31 

          

TILLGÅNGAR        

         

Materiella anläggningstillgångar        

Maskiner och inventarier 4  17 065         14 273             13 839     

Pågående investeringar 7  352                -                    400     

Summa materiella anläggningstillgångar   17 417        14 273            14 239     

        

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar 8  2 024           1 848               3 255     

Likvida medel   11 311         17 154             15 338     

Summa omsättningstillgångar   13 335        19 002            18 593     

         

Summa tillgångar   30 752        33 275            32 832     

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Eget kapital 6, 9      

Eget kapital vid årets ingång  7 193           2 967               2 967     

Årets resultat   -         1 402           3 548               4 226     

Summa eget kapital  5 791          6 515              7 193     

        

Avsättningar       

Avsättning för pensionsskuld 10  14 952         14 775             14 186     

Summa avsättningar  14 952        14 775            14 186     

        

Skulder       

Långfristiga skulder 11  1 378           1 481               1 436     

Kortfristiga skulder 12  8 631         10 504             10 017     

Summa skulder  10 009        11 985            11 453     

        

Summa eget kapital och skulder   30 752        33 275            32 832     
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7. Värderings- och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

Lag (2018:597) om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning vilket bland annat innebär att:  

Intäkter redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras förbundet och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed 

de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 

upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 

anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter 

har skett enligt god redovisningssed, det vill 

säga poster som uppgår till 5 tkr eller mer har 

periodiserats.   

Tillföljd av ny lag (2018:597) om kommunal 

redovisning och nya rekommendationer från 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har 

delårsrapporten upprättats enligt en del nya 

värderings- och redovisningsprinciper jämfört 

med tidigare delårsrapporter. Dock har det inte 

inneburit några väsentliga effekter i 

redovisningen utan samma beräknings- och 

bedömningsmetoder har använts som i den 

senaste årsredovisningen. Således är 

jämförelsetalen jämförbara med periodens 

bokslut.  

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när 

dessa förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen. 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 

värdeminskning och eventuella nedskrivningar. 

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 

nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas då 

anläggningen tas i bruk. Den ekonomiska 

livslängden för en anläggningstillgång skall 

uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till 

minst ett basbelopp. Anläggningstillgångar som 

understiger detta räknas som inventarier av 

mindre värde och kostnadsförs.  

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader 5-10 år  

Fordon 5-20 år  

Maskiner och inventarier 3-10 år  

Förbundet tillämpar komponentavskrivning 

gällande tillgångarnas nyttjandeperiod, 

uppdelning i komponenter har gjorts gällande 

förbundets nyinköpta båtar.  

Avsättning för pensionsskuld 

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser 

som är hänförliga till räkenskapsåret eller 

tidigare räkenskapsår och som på balansdagen 

är säkra eller sannolika till sin förekomst men 

ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska 

infrias. Avsättningen avser särskild 

ålderspension för brandmän i utryckningsstyrka 

som kan gå i pension vid 58 års ålder. Övriga 

pensioner betalas in till KPA Pension årligen via 

en försäkringslösning. Årets avsättning har 

minskat i enlighet med beräkning från KPA 

Pension. Liksom föregående år tillämpar 

förbundet försiktighetsprincipen vid värdering 

av pensionsskuldsavsättning i bokslutet.  

Förbundet har inga övriga åtaganden avseende 

särskilda pensioner till förtroendevalda eller 

anställda.  

Leasingavtal  

Leasing sker endast i liten omfattning, varför 

detta ej redovisas separat.  

Systemdokumentation  

och behandlingshistorik  

Dokumentation finns upprättad.   

123



  Delårsrapport med bokslutsprognos 2021 

 

21 

 

8. Noter till resultat och balansräkning 

 
Not 1 Verksamhetens intäkter         

   2021-07-31 2020-07-31 2020-12-31  

 Taxor            378                561              3 166      

 Försäljning operativa insatser          1 428              1 109                   -        

 Hyror och arrenden              61                  62                  82      

 Bidrag och ersättning            431                336                 666      

 Utbildning            584                336                 831      

 Övrig försäljning             126                  78                   -        

           3 008              2 482              4 745      

      

      

      

      
Not 2 Verksamhetens kostnader         

    2021-07-31 2020-07-31 2020-12-31  

 Inköp av förbrukningsmateriel 1 549 1 527 5 102  

 Konsulttjänster inkl revision 352 134 351  

 Lokalkostnader inkl hyra 2 570 2 450 4 280  

 Hyra av anläggningstillgång 168 163 270  

 Kostnader för arbete 30 895 24 893 42 203  

 Diverse övriga kostnader 1 795 1 678 2 997  

   37 329 30 845 55 203  

        

       

       

      

      
Not 3 Revisionskostnader 2021-07-31 2020-07-31 2020-12-31  

 Räkenskapsrevision 25 -21 71  

   25 -21 71  
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Not 4  Maskiner och inventarier   Ej ägda    Inventarier   Bilar    

     fastigheter   verktyg   Fordon   Totalt  

   Anskaffningsvärde          

   Ingående anskaffningsvärde           5 937            12 261            43 650              61 848     

   Inköp             1 081              3 457               4 538     

   Försäljning/utrangering    -       2 992                  -       -         2 992     

   Utgående anskaffningsvärde           5 937            10 350            47 107              63 394     

            

   Ackumulerade avskrivningar          

   Ingående ack avskrivningar  -       4 424     -       8 911     -     34 674     -       48 009     

   Försäljning/utrangering             2 992                  -                 2 992     

   Årets avskrivningar  -            84     -          349     -          879     -         1 312     

   Utgående ack avskrivningar  -       4 508     -       6 268     -     35 553     -       46 329     

            

   Bokfört värde          1 429             4 082           11 554             17 065     

            

   Avskrivningstid:   5-10 år   3-10 år   5-20 år    

            

  För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevarande år. Investeringar består 

 

av en tankbil, dörrforceringsverktyg, värmekameror, personsökare och 

rökdykarradio.     

      

      

      

Not 5 Finansiella kostnader          

    2021-07-31 2020-07-31 2020-12-31   

  Räntekostnader 38 48 83  
  Ränta på pensionsskuld 111 215 366  

  Bankkostnader 5 5 7  

  Övriga finansiella kostnader 0 1 0  

    154 269 456  
            

            

            

Not 6 Balanskravsresultat      

  2021-07-31 2020-07-31 2020-12-31   

 Årets resultat enligt resultaträkning -1 402 3 548 4 226   

 Realisationsvinster -5 -16 -75   

 Realisationsförluster 0 0 0   

 

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar -1 407 3 532 4 151   
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Not 7 Pågående investeringar        

    2021-07-31 2020-07-31 2020-12-31   

  Ingående värde 400 0 0   

  Inköp 352 8 400   

  Omklassificeringar -400 0 0   

  352 8 400   

 

 

Not 8 Kortfristiga fordringar         

    2021-07-31 2020-07-31 2020-12-31  

  Kundfordringar 498  493  843    

  Interimsfordringar 1 000  849  1 083    

  Övriga fordringar 526  506  1 329    

   2 024  1 848  3 255   

      

Not 9 Eget kapital         

    2021-07-31 2020-07-31 2020-12-31   

  Ingående eget kapital 7 193 2 967 2 697  

  Årets resultat -1 402 3 548 4 226   

  Utgående eget kapital 5 791 6 515 7 193   

            

            

Not 10 Pensionsskuld         

    2021-07-31 2020-07-31 2020-12-31   

  Ingående avsättning 14 186 17 292 17 292   

  Pensionsutbetalningar -385 -602 -1 238   

  Nyintjänad pension 823 125 0   

  Ränte- och basbeloppsuppräkningar 164 274 454   

  Förändring av löneskatt 135 -491 -606   

  Övrigt 29 -1 823 -1 716   

  Utgående avsättning 14 952 14 775 14 186   

            

  Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt särskild löneskatt.   

  Avsättning för särskild löneskatt ingår med 24,26 procent.      

            

            

Not 11 Långfristiga skulder          

    2021-07-31 2020-07-31 2020-12-31   

  Karlshamns Fastigheter AB 1 378 1 481 1 436   

  - varav kortfristigdel      

  (nästa periods amortering) 112 107 109   

    1 490 1 588 1 545   

            

  Den långfristiga skulden består av ombyggnadskostnader som hyresvärden har lagt    

  ner på brandstationen i Svängsta. Den totala skulden förfaller år 2031.     
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Not 12 Kortfristiga skulder         

    2021-07-31 2020-07-31 2020-12-31   

 Leverantörsskulder 566  245  2 588    

  Källskatt och sociala avgifter 1 996  1 789  1 792    

  Särskild löneskatt 311  351  378    

  Interimsskulder 755  3 537  2 241    

  Övriga kortfristiga skulder 125  0  0    

  Kortfristigdel av lång skuld  112  107  109    

  

Semesterlöneskuld inkl upplupna 

sociala avgifter 4 766  4 475  2 909    

    8 631  10 504  10 017    
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Räddningstjänstens Västra Blekinge
Revisorerna

Till kommunfullmäktige i medlemskommunerna

För kännedom till direktionen i Räddningstjänsten
Västra Blekinge

Utlåtande avseende delårsrapport 2021

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de mål direktionen beslutat om i budget- och verksamhetsplan. Bedömningen avser
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som
för verksamheten.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär
att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och
inte på detaljer i redovisningen.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport från PwC.

- Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2021.

- Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som
direktionen fastställt i budget 2021.

- Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens
prognostiserade utfall delvis är förenlig med de av direktionen fastställda målen i
verksamhetsplan 2021. 2 av 5 mål beräknad uppfyllas per 31 december 2021.

Vi har noterat att det saknas överenskommen tidplan med Karlshamns kommun för uppförande
av ny brandstation. Vi rekommenderar direktionen ha en regelbunden dialog med Blekinge Väst
och Karlshamns kommun avseende planerna för den nya brandstationen i Karlshamn. Vi
rekommenderar även direktionen att genomföra en risk och konsekvensanalys, för att synliggöra
riskerna, både ekonomiska och verksamhetsmässiga, om tidplanen fortsätter dra ut på tiden. Vi
kommer noggrant följa frågan framöver.

Vi noterar att förbundets ekonomiska marginaler i såväl årets budget, flerårsplaner samt i
prognostiserat resultat är små, samtidigt som förbundets investeringsplaner både i år och
flerårsplanen är höga. Det är av vikt att direktionen verkar för att förbundets ekonomiska

Fotnot: Ivan Todorov har ej haft möjlighet att närvara
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Räddningstjänstens Västra Blekinge
Revisorerna

marginaler blir större för att bland annat kunna möta de ökade kostnaderna från de ökade
investeringarna. Vi vill därför uppmärksamma direktionen på att vi ser en risk för att framtida
investeringar kan komma att kräva högre bidrag från kommunerna, för att direktionen ska klara
balanskravet i framtiden. Revisorerna kommer noggrant  följa den ekonomiska utvecklingen i
förbundet framöver.

Karlshamn, den dag som framgår av digital signering

Mats Svensson Lars Beckman

Fotnot: Ivan Todorov har ej haft möjlighet att närvara
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Deltagare

  RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE 222000-0935 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATS SVENSSON

Mats Svensson

2021-09-23 13:11:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lars Carl Anders Beckman

Lars Beckman

2021-09-23 12:58:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Granskning av

delårsrapport 2021

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Projektledare: Mattias Johansson, auktoriserad revisor och

certifierad kommunal revisor

Projektmedarbetare: Camilla Westdahl, Meina Lay

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-07-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av direktionen
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Delvis

De mål som ej beräknas uppfyllas beror på
externa faktorer, som förbundet ej har
möjlighet att påverka.

1
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Inledning
Bakgrund

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till direktionen.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-07-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten behandlades av direktionen 2021-09-08. Rapportens
innehåll har sakgranskats av ekonom på förbundet samt förbundschef.

3
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Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juli. Resultatet för perioden
uppgår till - 1 402 tkr. Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Räddningstjänsten Västra
Blekinge inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att
uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har (RVB § 1046 2020-12-02) fastställt ett måldokument för perioden 2021
innehållande ett antal finansiella mål. Direktionen har fastställt mål för verksamheten i
verksamhetsplan för 2021.

Iakttagelser
Mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets
finansiella mål som fastställts i budget 2021. Av redovisningen framgår att samtliga av
de finansiella målen prognostiseras att uppfyllas.

I delårsrapporten görs en prognostisering av förbundets verksamhetsmål som är
kopplade till god ekonomisk hushållning. Dessa baserat på aktiviteter som fastställts i
verksamhetsplanen för 2021. Av redovisningen framgår att 2 av 5 mål prognostiseras att
uppfyllas per 31 december 2021.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
direktionen fastställt i budget 2021.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet delvis inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som
direktionen fastställt i budget 2021.

Vi noterar att de mål som prognostiseras att ej uppfyllas beror på externa
omständigheter som exempelvis svårigheter att genomföra planerade aktiviteter på
grund av covid-19 samt ökad personalomsättning på grund av faktorer som inte
förbundet har rådighet över.
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Dag som framgår av min digitala signatur

Mattias Johansson
___________________________

Uppdragsledare/Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Räddningstjänsten Västra Blekinge enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan
från den 21-06-21. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på
hela eller delar av denna rapport.
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med E-signering

Mattias Johansson

Auktoriserad revisor

2021-09-23 13:23:07 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-01-18 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 16:25 
(ajournering klockan 15:05 – 15:30) 

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

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Susanne Norlindh, mark- och exploateringsingenjör § 7 
Jesper Bergman, miljöstrateg § 7 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör §§ 8-9 
Ulrika Nordén Johansson, avdelningschef §§ 9-12 
Johan Eriksson, enhetschef §§ 9-12 
Mathias Wijk, etableringschef § 13 

 

Paragrafer 4-35  

Utses att justera Magnus Gärdebring (M) 

Justeringsdatum  2022-01-19 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Magnus Gärdebring 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-01-18 

Sida 2(3) 

 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsdatum: 2022-01-18 

Tillkännages fr.o.m: 2022-01-19 

Tillkännages t.o.m: 2022-02-10 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-01-18 

Sida 3(3) 

 

§ 32 Delårsrapport 2021 Räddningstjänsten Västra Blekinge 2021/2551 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet, samt 
 
att ärendet inför behandling i kommunstyrelsen 2022-01-25 ska kompletteras med 
delårsrapport 2021 för Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2021.   
 
Beslutsunderlag 
 
Utlåtande avseende delårsrapport 2021 
Granskning av delårsrapport 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten för 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-augusti 2021.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-18, § 34, att överlåta till 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ärendet inför behandling i 
kommunstyrelsen 2022-01-25 ska kompletteras med delårsrapport 2021 för 
Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Ärendet har nu kompletterats med aktuell delårsrapport.  
 
Beslutsunderlag 
 
Bilaga § 59 Delårsbokslut 1 jan- 31 aug 2021 
Bilaga § 74 Revisorernas utlåtande 
Bilaga § 74 Granskning-av-delarsrapport-2021-Miljoforbundet-Blekinge-Vast 
Protokollsutdrag KSAU § 34/2022 Delårsrapport 2021 Miljöförbundet Blekinge 
Väst 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-01-19 Dnr: 2021/2551 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 28 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Delårsrapport 2021 Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten för 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-augusti 2021.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-18, § 34, att överlåta till 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ärendet inför behandling i 
kommunstyrelsen 2022-01-25 ska kompletteras med delårsrapport 2021 för 
Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Ärendet har nu kompletterats med aktuell delårsrapport.  
 
Beslutsunderlag 
 
Bilaga § 59 Delårsbokslut 1 jan- 31 aug 2021 
Bilaga § 74 Revisorernas utlåtande 
Bilaga § 74 Granskning-av-delarsrapport-2021-Miljoforbundet-Blekinge-Vast 
Protokollsutdrag KSAU § 34/2022 Delårsrapport 2021 Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Inledning 
Enligt gällande lagstiftning om kommunal redovisning ska kommunalförbund minst en gång under året 
upprätta en delårsrapport. Denna ska omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Miljöförbundet upprättar delårsbokslut för perioden 1 januari till 31 augusti. 

Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 
Allmänt om Covid-19 

Covid-19 har för Miljöförbundet liksom för övriga samhället inneburit många tuffa utmaningar och behov 
av att ställa om verksamheten utifrån nya förutsättningar. I samband med att Folkhälsomyndigheten ifjol 
gick ut och rekommenderade arbete hemifrån för de som har möjlighet till det, valde Miljöförbundet att 
följa denna rekommendation. Miljöförbundet har under hela pandemin haft viss bemanning på kontoret. 
Antalet medarbetare som utgår från kontoret har utökats efterhand som riskbedömningarna medgett detta. 
Verksamheten ställdes om till distanstillsyn i den mån det gick. Efterhand har förbundet, efter 
riskbedömning och där tillsynen bedömts kunna ske säkert och utan risk, återupptagit fysiska inspektioner. 
Vid inspektionerna har en rad försiktighetsåtgärder vidtagits. Förbundet har haft begränsade möjligheter 
att genomföra fysiska inspektioner i verksamheter med trånga utrymmen där det funnits svårigheter att 
hålla tillräckligt avstånd till verksamhetens personal och/eller kunder. Samt att det från centralt håll funnits 
avrådan från onödiga besök på exempelvis kök på äldreboenden och sjukhus. Tillsynsbesök på 
pälsdjurfarmer har försvårats av pandemin. 

Tidsbegränsad lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Den tidsbegränsade lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft under 
2020 har gällt under hela perioden. Det innebär att Miljöförbundet har haft det fulla tillsynsansvaret för 
trängseltillsynen på serveringsställen och varit ansvariga för att fatta nödvändiga beslut för att reglerna i 
lagen ska efterlevas. Miljöförbundet har sedan lagens ikraftträdande bedömt denna tillsyn som mycket 
viktig och därför prioriterat detta arbete före viss annan planerad tillsyn. Under året har trängseltillsynen 
framförallt utförts i samband med livsmedelskontroll och alkoholtillsyn. Förbundet har under perioden 
genomfört ca 200 trängselinspektioner. Generellt har efterlevnaden av trängsellagstiftningen varit bättre i 
år än under fjolåret och förbundet har därför gjort endast hälften så många trängselinspektioner som 
under motsvarande period ifjol. Inspektioner har både skett dagtid, kvällstid och nattetid, utifrån 
serveringsställenas öppettider. Även antalet inkomna klagomål gällande trängsel har minskat i år. Det har 
under perioden inkommit 13 klagomål på trängsel på serveringsställen, medan det inkom 20 klagomål 
under samma period ifjol. 

Återbetalning av del av förbundets egna kapital 

Miljöförbundets egna kapital har under senare år vuxit sig stort och förbundet har en stark finansiell 
ställning. Förbundets egna kapital var per 31 december 2020 10 459 tkr. Medlemskommunerna har därför 
rekommenderat förbundet att återbetala delar av sitt egna kapital. Med anledning av detta beslutade 
förbundsdirektionen den 10 juni 2021 om att 8 450 tkr av det egna kapitalet ska återbetalas till 
medlemskommunerna. Återbetalning kommer ske under förutsättning att samtliga medlemskommuner är 
överens och efter att samtliga medlemskommuner har fattat likalydande beslut. Medlemskommunerna har 
ännu inte fattat dessa beslut, varför återbetalningen inte har verkställts. 
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Senareläggning av fakturering och efterskänkning av årliga tillsynsavgifter 

I avvaktan på medlemskommunernas beslut gällande eventuell nedsättning av de årliga tillsynsavgifterna 
till noll för särskilt krisdrabbade branscher även i år, sköt förbundet upp delar av årsavgiftsfaktureringen 
som annars brukar ske i början av året. Medlemskommunerna har nu beslutat vilka branscher som får sina 
årsavgifter nedsatta till noll i år. Förbundet kunde därmed genomföra huvuddelen av faktureringen av 
årliga avgifter först i början av september. Medlemskommunerna har beviljat förbundet medel genom 
tillfälligt utökat kommunbidrag för att hantera det intäktsbortfall som följer med nedsatta taxor. Varje 
kommun skjuter till det faktiska beloppet för nedsatta avgifter i respektive kommun, då beloppen inte 
följer kommuninvånarantalet som annars är den ordinarie fördelningsnyckeln 

Sjukfrånvaron under perioden 
Sjukfrånvaron fram till 31 augusti var 5,3 %, en ökning jämfört med samma period föregående år då 
sjukfrånvaron var 3,7 %. Långtidsfrånvaron har ökat från 0,8 % till 3,6 %. Förra årets mycket låga sjuktal, 
hängde sannolikt ihop med inledningen av pandemin och de kraftfulla försiktighetsåtgärder som vidtogs 
med anledning av detta, såväl privat som på förbundet. Möjligheten att i större utsträckning kunna arbeta 
hemifrån, kan inledningsvis av pandemin ha uppfattats som något positivt som kan ha bidragit till 
minskade stressnivåer hos personalen. Denna effekt verkar ha avtagit efterhand och för vissa medarbetare 
kan ha bidragit till en upplevd ökad stressnivå. Förbundet kommer att fortsätta med sitt förebyggande 
arbetsmiljöarbete för att minska sjukfrånvaron långsiktigt. 

Förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån 
målen om god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommunalförbund ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att 
räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används 
till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. 

Covid-19 har för Miljöförbundet, liksom för övriga samhället, inneburit många tuffa utmaningar och 
behov av att ställa om verksamheten utifrån nya förutsättningar. Den pågående pandemin har på olika sätt 
påverkat förbundets möjligheter att genomföra tillsynsinsatser. Utifrån de omställningar och förändringar i 
verksamheten som har varit nödvändiga med anledning av Covid-19 har förbundets personella resurser 
delvis behövt omfördelas till andra arbetsuppgifter än normalt. Tid har bland annat behövt läggas på 
trängseltillsyn på serveringsställen, vilket tagit tid från planerad tillsyn och kontroll. 

Ett stort problem har varit att verksamheter inte velat ta emot besökare på grund av pandemin och att 
många inspektioner avbokats med kort varsel. En sen avbokning innebär att tillsynsplanen behöver 
justeras och planerad tillsyn flyttas fram.  

Sammantaget har förbundet inte hunnit med planerad tillsyn och kontroll i den omfattning som planerats 
och antalet inspektioner som genomförs under 2021 kommer inte heller i år komma upp i ett normalläge 
för förbundet.  

Svårigheterna som har kvarstått efter miljöförbundets anpassningar till pandemin med att utföra 
tillsynsuppdraget har till stora delar legat utanför förbundets kontroll. Förbundet kan inte råda över att alla 
verksamhetsutövare inte har haft teknik eller teknisk kunskap för digitala inspektioner eller att det sker 
många sena avbokningar. Förbundet har dessutom gjort en stor insats för att minska risken för 
smittspridning av Covid-19 i västra Blekinge genom en effektiv trängseltillsyn. 
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Utifrån de anpassningar som gjorts och effektiviseringar inom tillsynen så bedöms den sammanlagda 
måluppfyllelsen när det gäller tillsynsresultatet leva upp till kraven för god ekonomisk hushållning.  

Även förbundets ekonomi har påverkats av Covid-19. Årliga avgifterna har den 31 augusti ännu inte 
fakturerats för alla verksamheter. Medlemskommunernas beslut, innebär att förbundet kompenseras fullt 
ut för nedsatta tillsynsavgifter. Förbundet har fått ersättning för sjuklönekostnader från staten under 
perioden. Trängseltillsynen som förbundet har genomfört är inte avgiftsfinansierad. För perioden 
1 januari – 30 september 2021 har staten skjutit till särskilda anslag till kommunerna för att finansiera 
denna extra tillsyn. Medlemskommunerna överför det statliga anslaget som tillkommit som ersättning för 
trängseltillsynen på serveringar till förbundet.  

Förbundets ekonomi följer inte budget i alla delar detta speciella år, men sammantaget med beaktande av 
tillfälliga statliga stöd, att personalkostnader och övriga kostnader har kunnat hållas något lägre än 
budgeterat, prognosticeras ett positivt resultat för helåret även om avgiftsintäkterna inte förväntas uppnå 
budgeterat belopp. Därmed bedöms kraven för god ekonomisk hushållning kunna uppnås. 

Helårsprognos i förhållande till fastställd budget 
Prognosen för helåret 2021 är ett positivt resultat om 452 tkr.  

Det är ännu inte bestämt när i tiden återbetalningen (8 450 tkr) av del av förbundets eget kapital till 
medlemskommunerna kommer att ske. Med anledning därav är denna återbetalning inte upptagen i 
delårsrapporten eller helårsprognosen. 

Personalkostnaderna förväntas sammantaget uppgå till 17 500 tkr, vilket är 455 tkr lägre än budget. Detta 
beror huvudsakligen på att lönekostnaderna för de vikarier/visstidsanställda förbundet har generellt är 
lägre än för motsvarande tillsvidareanställda samtidigt som viss vakans inte kunnat ersättas med vikarier. 
Prognosen baseras på att alla tillsvidaretjänster och tidsbegränsade anställningar är tillsatta under 
resterande del av året. En osäkerhetsfaktor är att vi inte fullt ut lyckas besätta de vakanser som uppstår 
under återstoden av året. 

Verksamhetens intäkter förväntas för helåret bli ca 2 670 tkr lägre än budget. Av detta utgör 2 315 tkr 
medlemskommunernas nedsättning av årsavgiften till noll för särskilt krisdrabbade företag med anledning 
av pandemin. Nedsättningen av årsavgiften till noll för särskilt krisdrabbade företag innebär ett 
avgiftsintäktstapp om 2 315 tkr och att Miljöförbundet kommer kompenseras till fullo för detta genom 
tillfälligt utökade kommunbidrag. Därmed flyttas intäkter om 2 315 tkr från avgiftsintäkter till 
kommunbidrag. 

Med anledning av den verksamhetsomställning förbundet har tvingats göra med anledning av Covid-19, 
räknar förbundet med att för helåret tappa avgiftsintäkter. Intäkterna genom timdebitering av enskilda 
avlopp, hälsoskydd, miljöskydd och förorenade områden beräknas bli betydligt lägre än budgeterat. 
Miljöförbundet räknar även med att tappa intäkter jämfört med budget gällande tobaksansökningar, som 
beräknas bli betydligt färre än beräknat. Tobaksansökningsärendena uppstår vid ägarbyte, nystartade 
butiker och när befintliga butiker vill söka tillstånd att sälja tobaksvaror, något förbundet inte själva kan 
påverka. Denna tillsynstid har istället i huvudsak ägnats åt trängseltillsyn.   

Prognosen är att övriga kostnader kommer att uppgå till 3 350 tkr, att jämföra med budgeterade 
3 691 kr. Kostnaderna för fortbildning inkl. föreläsare, resor och hotell förväntas bli betydligt lägre än 
budget för helåret. Detta eftersom vi inte förväntas kunna återgå till en normal 
kompetensutvecklingssituation under året till följd av Covid-19. 

147



DELÅRSRAPPORT JAN-AUGUSTI 2021   5(18) 

Årets avskrivningar beräknas bli enligt budget. 

Förbundsdirektionen har 2021-09-02 fattat beslut om förslag till en ny taxa inom miljöbalkens område. 
Taxeförslaget, som innebär att ej anmälnings- och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter övergår från 
årlig avgift som betalas i förskott till efterhanddebitering av verklig nedlagt tillsynstid, kommer att 
översändas till medlemskommunernas kommunfullmäktige för beslut. Gällande livsmedelskontrollen 
inväntar förbundet fortfarande Sveriges Kommuners och Regioners förslag till ny taxemodell som innebär 
efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen.  

Det finns en osäkerhet gällande hur eventuell tillsyns- och kontrollskuld för verksamheter som övergår till 
efterhandsdebitering ska hanteras vid byte av taxemodell och vilket belopp denna skuld kan komma att 
utgöra. I delårsbokslutet och i prognosen för helåret har därför ingen tillsyns- eller kontrollskuld tagits i 
beaktande.  

Prognos gällande förbundets finansiella mål 
De finansiella målen samt prognos för helåret redovisas i tabell 1 nedan. 
Förbundets finansiella mål att intäkterna minst ska uppgå till kostnaderna förväntas klaras för helåret. 
Målet att förbundet till minst 50 % ska finansieras via avgiftsintäkter, kommer sannolikt inte kunna uppnås 
under året. Medlemskommunernas kommunfullmäktige har fattat beslut om att årliga tillsynsavgiften ska 
sättas ned till noll kronor för särskilt krisdrabbade företag i spåren av Covid-19. Denna åtgärd ger ett 
avgiftsintäktstapp för helåret om 2 315 tkr. Detta intäktstapp kompenseras av extra medlemsbidrag från 
medlemskommunerna, vilket innebär en förskjutning från avgiftsintäkter till medlemsbidrag. Prognosen 
blir därför att förbundet endast kommer klara ett av två finansiella mål för helåret.  

Finansiella mål, fastställda 
av direktionen i budget 2021 

Prognos 2021 Prognosticerad 
måluppfyllelse 

Intäkterna skall minst uppgå till 
kostnaderna. 

Intäkterna prognosticeras 
uppgå till 21 556 tkr och 
kostnaderna till 21 084 tkr. 

Prognosen visar att målet 
uppnås. 

Förbundet ska till minst 50 % 
finansieras via avgiftsintäkter. 

Finansiering via avgiftsintäkter 
motsvarar 45 %. 

Prognosen visar att målet inte 
uppfylls. 

Tabell 1 Avstämning per finansiellt mål samt prognosticerad måluppfyllelse 

Bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen 
Enligt prognosen för helåret 2021 kommer verksamheten att göra ett positivt resultat om 452 tkr. Det 
indikerar att kommunallagens krav på att intäkterna under budgetåret ska överskrida kostnaderna klaras, 
det vill säga balanskravet beräknas kunna innehållas. 
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Effektmål och nyckeltal 2021 

Direktionen har i budget 2021 samt verksamhetsplan 2021 beslutat om ett antal effektmål för 
verksamheten 2021. 

Mål  Målvärde 

   Övergödningen 
ska minska 

Enskilda 
avloppsanläggningar 
uppfyller gällande krav på 
rening. 

 Antal avlopp som fått tillsyn
under året.

100 st 

 Antal fastighetsägare som har fått
krav på att åtgärda sitt bristfälliga
avlopp.

100 st 

   Spridningen av 
miljöfarliga ämnen till 
naturen ska minska 

Verksamhetsutövare har en 
ändamålsenlig egenkontroll 
som tillämpas. 

 Andel verksamheter som
omfattas av
egenkontrollförordningen vars
egenkontroll kontrollerats.

Minst 75 % av de 
verksamheter 
som ingår i tillsynsplan 2021 
och 
omfattas av 
egenkontrollförordningen. 

 Krav på åtgärd ställs inom 10
veckor
vid konstaterad brist i samband
med planerad tillsyn.

Minst 75 % 

   Konsumenter ska 
erbjudas säkra 
livsmedel. 

Livsmedelsverksamheter 
uppfyller 
livsmedelslagstiftningens 
krav. 

 Alla nyregistrerade
livsmedelsverksamheter ska
inspekteras inom sex veckor från
av verksamheten angivet
startdatum.

Minst 75 % 

 Vid allvarlig brist inom
temperatur, personlig hygien,
rengöring och skadedjur görs
återbesök inom 10
arbetsdagar.

Minst 75 % 

   Brister som medför 
risk för människors 
hälsa har minskat 

Smittspridning förhindras 
snabbt och effektivt. 

 Vid allvarlig brist inom stickande
skärande verksamhet görs
återbesök inom 10 arbetsdagar.

Minst 75 % 

   Förbundets 
förvaltningsgemen- 
samma effektmål 

Genomföra fastställd 
tillsyns- och kontrollplan. 

 Verksamheter med en årlig
tillsyns- eller kontrollavgift som
finns upptagna i förbundets
tillsyns- och kontrollplan för
2021, ska ha minst en
tillsynsinsats under året.

Minst 87 % 

Antalet öppna ärenden ska 
inte öka. 

 Antalet avslutade ärenden under
ett verksamhetsår
ska vara större än eller lika med
antalet påbörjade ärenden.

avslutande ≥ påbörjade 

Återkoppling efter 
inspektion. 

 Inspektionsrapporter ska skickas
ut senast 15
arbetsdagar efter inspektionens
genomförande.

Minst 85 % 
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Uppföljning av Miljöförbundets effektmått 

Enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande krav på rening  

Antal avlopp som fått tillsyn under året - effektmålet uppnås inte för perioden. 

Totalt under perioden har stycken 30 enskilda avloppsanläggningar inventerats. Dessa ärenden har tagit 
längre tid i anspråk än beräknat vilket påverkar måluppfyllelsen, så väl för perioden som helårsprognosen. 
För helåret är prognosen att vi sammantaget kommer att hinna genomföra cirka 60 inventeringar. 

Antal fastighetsägare som har fått krav på att åtgärda sitt bristfälliga avlopp - effektmålet uppnås inte för perioden. 
Totalt under perioden har 30 stycken fastighetsägare fått krav på sig att åtgärda sitt bristfälliga avlopp. 
Dessa ärenden har tagit längre tid i anspråk än beräknat vilket påverkar måluppfyllelsen, så väl för 
perioden som helårsprognosen. För helåret är prognosen att vi under året kommer hinna ställa krav på 
åtgärd på totalt 70 bristfälliga avlopp. 

Verksamhetsutövare har en ändamålsenlig egenkontroll som tillämpas – effektmålen följs upp i 
samband med årsredovisningen.

För en stor del av de miljöfarliga verksamheterna görs tillsynen både inifrån kontoret och som tillsyn ute 
på verksamheterna. I många fall krävs platsbesök för att på ett effektivt sätt kunna kontrollera 
egenkontrollen eftersom många verksamheter har den integrerad i sina verksamhetssystem och kan vara 
svår att demonstrera på distans.  

På många av objekten är tillsynen ännu inte helt slutförd (det är lättare att göra tillsyn ute i verksamheterna 
i höst med anledning av pandemin) vilket gör att målet inte kan följas upp på ett rättvist sätt i dagsläget. 
Målet kommer därför endast följas upp på helår. 

Livsmedelsverksamheter uppfyller livsmedelslagstiftningens krav 

Alla nyregistrerade livsmedelsverksamheter ska inspekteras inom sex veckor från av verksamheten angivet startdatum - 
effektmålet uppnås för perioden. 

Av 33 nystartade verksamheter har 25 verksamheter fått sitt första kontrollbesök inom 6 veckor. Detta 
motsvarar att 76 % av livsmedelsverksamheterna fick sitt första kontrollbesök inom utsatt tid. 

Vid allvarlig brist inom temperatur, personlig hygien, rengöring och skadedjur görs återbesök inom 10 arbetsdagar - 
effektmålet uppnås för perioden. 
80 % av verksamheterna med uppmärksammad allvarlig brist har fått återbesök inom 10 arbetsdagar. 

Smittspridning förhindras snabbt och effektivt - målet ej aktuellt för perioden 

Uppföljning kan ej ske, eftersom inga allvarliga brister i stickande och skärande verksamheter har 
uppmärksammats under året.  

Genomföra fastställd tillsyns- och kontrollplan - effektmålet uppnås inte för perioden. 
Totalt hade 48 % (39 %) av de verksamheter som finns upptagna i förbundets tillsyns- och kontrollplan 
för 2021 haft minst en tillsyns- eller kontrollinsats under perioden. Inom miljöskyddsområdet hade man 
vid periodens slut inspekterat sammanlagt 36 % av de verksamheter som ligger i plan för 2021. Inom 
hälsoskyddsområdet hade 58 % av verksamheterna fått minst en tillsynsinsats och inom 
livsmedelskontrollen var motsvarande siffra 64 %.  
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De smittskyddsåtgärder som vidtagits med anledning av pandemin och som bland annat inneburit 
förändrade arbetssätt med begränsad möjlighet till fysiska tillsynsbesök och omställning till digitala 
inspektioner bedöms ha påverkat den totala måluppfyllelsen negativt. De inspektörer som normalt arbetar 
med livsmedelskontroll och alkoholtillsyn har tillsammans under perioden genomfört cirka 200 
trängselkontroller, vilket inneburit att den planerade tillsynen inte fullt ut hunnits med i den omfattning 
som planerats för året. Ett stort problem har varit att verksamheter inte velat ta emot besökare på grund 
av pandemin och att många inspektioner avbokats med kort varsel.  Förvaltningen har även i viss mån 
varit begränsad i sin tillsyn då man ifrån centralt håll avrått från besök där det vistas särskilt känsliga 
grupper, exempelvis kök på äldreboenden och sjukhus. Prognosen är att målet inte kommer kunna uppnås 
för helåret för hela förvaltningen sammanräknat, däremot bedöms målet kunna uppnås för 
livsmedelskontrollen och hälsoskyddstillsynen.  
Antalet öppna ärenden ska inte öka - effektmålet uppnås för perioden. 

Under perioden har 2929 ärenden avslutats och 2674 ärenden öppnats. Prognosen är att målet uppnås 
även för helåret.  

Återkoppling efter inspektion  – effektmålet uppnås för perioden. 96 % av inspektionsrapporterna har 
skickats ut inom 15 arbetsdagar. Sammanlagt har 652 stycken av totalt 682 stycken inspektionsrapporter 
skickats ut inom 15 arbetsdagar efter inspektionsdatum. Prognosen är att målet även uppnås för helåret.  

Prognos gällande förbundets effektmål 

Effektmål för verksamheten, fastställda 
av Direktionen i budget och 
verksamhetsplan 2021 

Utfall för perioden 
1 jan – 31 aug 

Prognosticerad 
måluppfyllelse 

Enskilda avloppsanläggningar 
uppfyller gällande krav på rening 

 Antal avlopp som fått tillsyn under
året. 

30 stycken 

Riktpunkt 67 stycken, 
målet är inte uppfyllt för 
perioden. 

Prognosen är att målet inte 
uppfylls för helåret. 

 Antal fastighetsägare som har fått
krav på att åtgärda sitt bristfälliga 
avlopp. 

30 stycken 

Riktpunkt 67 stycken, 
målet är inte uppfyllt för 
perioden. 

Prognosen är att målet inte 
uppfylls för helåret. 

Verksamhetsutövare har en 
ändamålsenlig egenkontroll som 
tillämpas 

 Andel verksamheter som omfattas
av egenkontrollförordningen vars 
egenkontroll kontrollerats. 

Följs endast upp per 
helår. 

Prognosen är att målet 
uppfylls. 

 Krav på åtgärd ställs inom 10
veckor vid konstaterad brist i 
samband med planerad tillsyn. 

Följs endast upp per 
helår. 

Prognosen är att målet 
uppfylls. 
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Livsmedelsverksamheter uppfyller 
livsmedelslagstiftningens krav 

 Alla nyregistrerade livsmedelsverk-
samheter ska inspekteras inom sex 
veckor från av verksamheten 
angivet startdatum. 

76 % inspekterade 
inom sex veckor 

Riktpunkt 75 %, 
målet är uppfyllt för 
perioden. 

Prognosen är att målet 
uppfylls på helåret. 

 Vid allvarlig brist inom
temperatur, personlig hygien, 
rengöring och skadedjur görs 
återbesök inom 10 arbetsdagar. 

80 % har fått 
återbesök inom 10 
arbetsdagar 

Riktpunkt 75 %, 
målet är uppfyllt för 
perioden. 

Prognosen är att målet 
uppfylls på helåret. 

Smittspridning förhindras snabbt och 
effektivt 

Vid allvarlig brist inom stickande skärande 
verksamhet görs återbesök inom 10 
arbetsdagar. 

Vi har inte haft 
några allvarliga 
avvikelser inom 
perioden. 

Riktpunkt 100 %, 
målet går inte att mäta 
eftersom det inte funnits 
några sådana avvikelser 

Prognosen är att målet 
uppfylls på helåret. 

Förbundets förvaltningsgemensamma 
effektmål 

Verksamheter med en årlig tillsyns- eller 
kontrollavgift som finns upptagna i 
förbundets tillsyns- och kontrollplan för 
2021, ska ha minst en tillsynsinsats under 
året. 

Målvärde >87 % 

Totalt har 48 % av 
de verksamheter 
som finns upptagna 
i förbundets 
tillsynsplan 2021 
haft minst en 
tillsyns- eller 
kontrollinsats under 
perioden.  

Riktpunkt 58 %, 
målet är inte uppfyllt för 
perioden. 

Prognosen är att målet inte 
uppfylls för helåret sett till 
hela förvaltningen. 

Inom livsmedelskontrollen 
och hälsoskyddstillsynen 
bedöms målet uppnås för 
helåret. 
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Antalet avslutade ärenden under ett 
verksamhetsår ska vara större än eller lika 
med antalet påbörjade ärenden.  

Målvärde avslutande ≥ påbörjade 

Antalet avslutande 
och påbörjade 
ärenden uppgår 
under perioden till 
2929 st respektive 
2674 st. 

Målet är uppfyllt för 
perioden. 

Prognosen är att målet 
uppfylls för helåret. 

Inspektionsrapporter ska skickas ut senast 
15 arbetsdagar efter inspektionens 
genomförande. 

Målvärde >85 % 

Sammanlagt har 652 
stycken av totalt 682 
stycken 
inspektionsrapporter 
skickats ut inom 15 
arbetsdagar vilket 
motsvarar  96 %. 

Riktpunkt 85 %, 
målet är uppfyllt för 
perioden. 

Prognosen är att målet 
uppfylls för helåret. 

Tabell 2 Avstämning per effektmål samt prognosticerad måluppfyllelse för helåret 

Nyckeltal 1 jan – 31 aug 2020 1 jan – 31 aug 2021 

Avslutande ärenden/handläggare 102 105 

Öppna ärenden/handläggare 61 51 

Antal åtalsanmälningar 8 14 

Antal miljösanktionsavgifter 4 13 

Antal överklagade beslut 10 13 

Andel överklagande beslut som avgjorts 
till Miljöförbundets fördel 

6 av 10 6 av 8 

Tabell 3 Nyckeltal fastställda av Direktionen i verksamhetsplan 2021 
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Ekonomiskt resultat 

Resultaträkning 
Perioden som helhet uppvisar ett positivt resultat på 1 393 tkr (987 tkr år 2020). Detta till följd av att 
personalkostnaderna och övriga kostnader är betydligt lägre än budgeterat. Samt att förbundet har fått 
tillfällig ersättning från staten för trängselkontrollerna, denna ersättning täcker upp tappet av 
avgiftsintäkter. 

I avvaktan på beslut från medlemskommunerna gällande nedsättning av årsavgifterna för särskilt 
krisdrabbade företag med anledning av pandemin har miljöförbundet likt 2020 senarelagt faktureringen av 
fasta årliga tillsynsavgifter för vissa verksamheter. Faktureringen har gjorts i början av september. 

Intäkterna uppgick under perioden till 6 700 tkr (6 037 tkr år 2020) vilket är 1 443 tkr lägre än budgeterat 
belopp. Varav 1 543 tkr motsvarar nedsättningen av årliga avgifter för särskilt krisdrabbade företag till 
följd av Covid-19. Kommunbidragen har likaledes ökats med motsvarande belopp. Intäkterna har 
förstärkts av en ej budgeterad intäkt om 35 tkr, vilket är ersättning från staten för sjuklönekostnader under 
perioden. Budgeterad var inte heller ersättning från staten för trängseltillsyn på serveringar om 754 tkr för 
perioden. Denna ersättning utbetalas till respektive medlemskommun, som överför ersättningen till 
Miljöförbundet. Intäkterna avseende timdebitering inom enskilda avlopp, hälsoskydd, miljöskydd och 
förorenade områden är betydligt lägre än budgeterat. Tobaksanmälningarna har varit betydligt färre än 
beräknat, vilket ger intäkt för det området betydligt under budget. Intäkterna för timavgift inom 
livsmedelsområdet är högre än budgeterat till följd av att vi utfärdat många exportintyg som timdebiteras.  

Personalkostnaderna för perioden ligger 688 tkr lägre än budgeterat. Detta beror huvudsakligen på att 
lönekostnaderna för de vikarier/visstidsanställda varit lägre än för motsvarande tillsvidareanställda 
samtidigt som viss vakans inte kunnat ersättas med vikarier.  

Övriga kostnader ligger 596 tkr lägre än budgeterat. Det beror bland annat på att på att kurskostnaderna 
inklusive föreläsare samt resor och logi till fortbildning under perioden är betydligt lägre än budgeterat. 
Även bränslekostnaderna är lägre än budgeterat.  
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Balansräkning 
Vid periodens slut finns ett eget kapital i förbundet om 11 852 tkr (10 218 tkr). De likvida medlen har 
sedan årsskiftet ökat med 2 617 tkr, huvudsakligen till följd av det positiva resultatet för perioden samt att 
kortfristiga fordringar minskat sedan årsskiftet. 

Ingen ökning av avsättningar har bokföringsmässigt gjorts under året. Den kalkylerade ökningen som sker 
varje månad från personalomkostnadspålägget redovisas i stället löpande som en kortfristig skuld. Se not 4 
för balansräkningens resultat. 

Investeringsredovisning 
Några investeringar har inte gjorts under perioden. Avskrivningar görs avseende tidigare investeringar i 
förbundets nya hemsida från 2020 och verksamhetssystem från 2019.  
Inga investeringar planeras under innevarande år.  

Driftsredovisning 
Miljöförbundets driftsredovisning motsvaras av förbundets resultaträkning som återfinns på sidan 13. 
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Ekonomisk resultatredovisning 

Miljöförbundet Blekinge väst Resultaträkning 

Org nr: 222000-1644 

Belopp i tkr 
Budget Jan-Aug Jan-Aug Prognos 

Budget inkl. kompletteringsbudget Not 1 2021 2021 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 1 12 215 6 700  6  037 9 545 
Verksamhetens personalkostnader 2 -17 955

 
-11 282 -10 690 -17 500

Verksamhetens övriga kostnader 3 -3 691 -21 646 -1 865 -13 147 -1 944 -3 350
Avskrivningar -254 -169 ´  -143 -254
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER -9 685 -6 616 -6 740 -11 539

Finansnetto -10 3 -4 0 
VERKSAMHETENS RESULTAT 
EFTER FINANSIELLA POSTER -9 695 -6 614 -6 744 -11 539

 Kommunbidrag 
Karlshamn 4 975 3 957 3 960 
Olofström 2 047 1 608 1 641 
Sölvesborg 2 673 9 695 2 442 8 007 2 130 12011 

PERIODENS RESULTAT 0 1 393 987 452 
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Miljöförbundet Blekinge väst Kassaflödesanalys 

Org nr: 222000-1644 
 
Belopp i tkr 
 

    Not Delår per Delår per Bokslut 

      2021-08-31 2020-08-31 2020 

        

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Periodens resultat 4 1 393 987 1 227 

Justering för av- och nedskrivningar 169 143 224 

Ej rörelsepåverkande poster  -6 -6 346 

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE           

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 1 557 1124 1 798 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar            1 358 -5 172 -5 889 

Minskning/ökning av kortfristiga skulder     -298              -555 676 

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2 617 -4 603 -3 415 

        

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -195 -195 

            

MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN 0 -195 -195 

        

FINANSIERINGSVERKSAMHET       

Nyupptagna lån 0 0 0 

            

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0 0 0 

        

ÅRETS KASSAFLÖDE 2 617 -4 798 -3 610 

Likvida medel vid årets början            8 380 11 990 11990 

Likvida medel vid periodens slut     10 997 7 192 8 380 
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Miljöförbundet Blekinge Väst Balansräkning 
Org nr: 222000-1644 
 
Belopp i tkr 
  Not Delårs Bokslut 
    2021-08-31 2020-12-31 
      
TILLGÅNGAR     
      
Maskiner och inventarier 570 739 
Pågående arbete   0 0 
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 570 739 
      
Värdepapper, andelar o bostadsrätter 0 0 
Andra långfristiga fordringar   0 0 
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0 0 
      
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 570 739 
      
Kortfristiga fordringar 6 6 669 8 027 
Kassa och bank 7 10 997 8 380 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 17 666 16 407 
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
18 236 17 146 

      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital vid årets början 10 459 9 231 
Periodens resultat   1 393 1 227 
SUMMA EGET KAPITAL        8 11 852 10 459 
      
Pensioner och liknande förpliktelser  5 1 663 1 669 
SUMMA AVSÄTTNINGAR 1 663 1 669 
      
Långfristiga lån   0 0 
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 0 0 
      
Kortfristiga skulder 9 4 721 5 018 
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 4 721 5 018 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     18 236 17 146 
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Verksamhetens resultatredovisning 

Noter till Miljöförbundets delårsbokslut 2021-08-31 
I tkr 

1. Verksamhetens intäkter (tkr)
2021-08-31 2020-08-31 

Tillsynsavgifter 5 529 5 674 
Statsbidrag o övrigt 1 170 363 

6 700 6 037 

2. Personalkostnader (tkr)
2021-08-31 2020-08-31 

Lön för arbetad tid 6 741 6 728 
Lön för ej arbetad tid 1 373 1 378 
Kostnadersersättningar 22 48 
Sociala avgifter 2 621 2 041 
Pensionskostnader 525 496 

11 282 10 690 

3. Övriga kostnader (tkr)
2021-08-31 2020-08-31 

Lokaler o städ 414 444 
Hyra av bilar och inventarier 115 135 
Köp av tjänster 754 737 
Materiel 204 375 
Kursavg 96 33 
Medlemsavg 57 81 
Nedskrivningar fordringar 29 0 
Porto 26 21 
Drivmedel 7 10 
Annonser 0 0 
Övriga kostnader 163 109 

1 865 1 944 
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4 Periodens resultat 

Balanskravet (enligt kommunallagen 8 kap. 5§) medför att resultatet skall justeras för realisationsvinster 
och -förluster, verksamheter med ”medvetet och tydligt gjorda avsättningar” öronmärkta i det egna  
kapitalet kan frånräknas. Årets vinst avseende försäljningar av exploaterings- och fritidsfastigheter  
betraktas som reavinster. 

2021-08-31 2020-08-31 
Periodens resultat 1 393 987 
Justeringar (reavinster mm) 0 0 
Justerat resultat 1 393 987 

5 Avsättningar 

Ingen ny uppgift har hämtats från KPA. Förändringen avser mindre löpande 
inbetalningar till KPA. 

6 Kortfristiga fordringar 
2021-08-31 2020-08-31 

Kundfordringar 723 665 
Statsbidrag 0 0 
Moms 38 34 
Interimsfordringar 5 908 6 611 

6 669 7 310 

7 Likvida medel 

Likvida medel finns på kommunens koncernkonto. Till konto finns en 
kreditlimit på 1 mkr. 
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2021-08-31 2020-08-31 
Ingående eget kapital 10 459 9 231 
Periodens resultat 1 393 987 
Utgående eget kapital 11 852 10 218 

9 Kortfristiga skulder 

2021-08-31 2020-08-31 
Semesterlöneskuld o komp inkl PO 955 801 
Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt 770 755 
Skatte- och arbetsgivaravgift 668 653 
Leverantörsskulder 177 145 
Övriga kortfristiga skulder 608 630 
Förutbetalda intäkter upplupna kostnader 1 543 803 

4 721 3 787 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med kommunal bokförings- och redovisningslag (2018:597; 
LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Miljöförbundet följer lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) avseende de avsnitt som behandlar 
delårsrapporten samt de rekommendationer som givits ut. 

De periodiseringar som gjorts vid delårsresultat har inte bokförts i ekonomisystemet utan uppgifterna 
hanteras i sidosystem. 

Avsättningar: Ingen förändring av pensionsavsättningar har påverkat förbundets resultat under perioden. 
Den kalkylerade ökningen av denna post bokförs löpande, i likhet med tidigare delårsrapporter, som 
kortfristig skuld. Omklassificering sker i samband med årsbokslut. 

Semesterlöneskuld: Ingen beräkning sker per den 31 augusti, utan det sker först vid årsbokslut. 

Kundfordringar: Fordringar äldre än 180 dagar klassificeras som osäkra. 

8 Eget kapital 
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Miljöförbundet Blekinge Väst
Revisorerna

Kommunfullmäktige i
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg

Utlåtande avseende delårsrapport januari-augusti 2021

Revisorerna har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten för perioden
januari-augusti 2021 är förenligt med fastställda mål och lagstiftning.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär
att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och
inte på detaljer i redovisningen.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport från PwC.

- Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2021.

- Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är delvis förenligt med de finansiella mål
som direktionen fastställt i budget 2021.

- Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens
prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen i
verksamhetsplan med behovsutredning för 2021.

Den dag som framgår av vår signering

James Sandstedt Jörgen Kronsell Arne Persson

  2021-10-18 08:25:21 UTCSignerat 2270120 1 / 2Oneflow ID Sida162



Deltagare

  MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 222000-1644 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JAMES SANDSTEDT

James Sandstedt

2021-10-12 10:55:59 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Arne Fride Persson

Arne Persson

2021-10-12 11:02:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JÖRGEN KRONSELL

Jörgen Kronsell

2021-10-18 08:25:21 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Granskning av

delårsrapport 2021

Miljöförbundet Blekinge Väst

Projektledare: Mattias Johansson, auktoriserad revisor och

certifierad kommunal revisor

Projektmedarbetare: Camilla Westdahl och Flora Morina

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Förbundet bedöms uppfylla balanskravet för
2021.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Delvis

1 av 2 finansiella mål bedöms uppfyllas för år
2021 och 7 av 10 effektmål bedöms uppfyllas
till bokslutet.
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Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

Inledning 3

Bakgrund 3

Syfte och revisionsfrågor 3

Revisionskriterier 3

Granskningsresultat 5

Lagens krav och god redovisningssed 5

Iakttagelser 5

Bedömning 5

God ekonomisk hushållning 5

Iakttagelser 5

Bedömning 5

Rekommendationer 6
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Inledning
Bakgrund

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till direktionen.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten behandlats av direktionen 2021-10-07. Rapportens
innehåll har sakgranskats förbundschef och ekonom.
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Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 1,393 mnkr. Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad
tid.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser
Mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021.

Av redovisningen framgår att 1 av 2 finansiella mål prognostiseras att uppfyllas. Det mål
som prognostiseras att inte uppfyllas, avser hur stor andel av intäkterna som utgörs av
avgifter. Medlemskommunernas kommunfullmäktige har beslutat att den årliga
tillsynsavgiften ska sättas ner till 0 kr, för särskilt krisdrabbade företag som påverkats av
Covid-19. Detta intäktstapp kompenseras av kommunerna, genom ett extra
medlemsbidrag på samma belopp (2,315 mkr).

Av redovisningen framgår att 7 av 10 effektmål för verksamheten prognostiseras att
uppfyllas. De 3 som inte beräknas uppfyllas, beror dels på att förbundet inte haft
möjlighet att genomföra det antal kontroller som planerat. Detta då inspektörer fått ställa
om till att arbeta med trängselkontroller istället för de planerade kontrollerna. De har
även påverkats av att de haft begränsad tillgång till vissa verksamheter på grund av
pandemin samt att verksamheter har avbokat med kort varsel. Det andra skälet är att
enskilda avloppsgranskningar tagit mer tid i anspråk än planerat per ärende.

Vi har även noterat att direktionen fattat beslut om att återbetala ca 8 mkr av det egna
kapitalet till medlemskommunerna. Beslut om när detta ska ske är inte taget, då
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ännu inte fattat sina beslut.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.
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Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

Rekommendationer
● Vi rekommenderar direktionen att föra en dialog med medlemskommunerna kring

den kommande taxan.
● Vi rekommenderar även direktionen att inför kommande budget gå igenom målen

och säkerställa att de läggs på en rimlig nivå utifrån kapacitet samt den nya taxan.

Den dag som framgår av min digitala signering

Mattias Johansson
___________________________

Uppdragsledare och granskningsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Miljöförbundet Väst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 22 juni
2021 . PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSE COOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS JOHANSSON

Mattias Johansson

Huvudansvarig revisor

2021-10-12 14:26:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 16:25 
(ajournering klockan 15:05 – 15:30) 

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

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Susanne Norlindh, mark- och exploateringsingenjör § 7 
Jesper Bergman, miljöstrateg § 7 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör §§ 8-9 
Ulrika Nordén Johansson, avdelningschef §§ 9-12 
Johan Eriksson, enhetschef §§ 9-12 
Mathias Wijk, etableringschef § 13 

 

Paragrafer 4-35  

Utses att justera Magnus Gärdebring (M) 

Justeringsdatum  2022-01-19 

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

Beslutsdatum: 2022-01-18 

Tillkännages fr.o.m: 2022-01-19 

Tillkännages t.o.m: 2022-02-10 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
_____________________________________________________________________ 
  

172



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-01-18 

Sida 3(3) 

 

§ 34 Delårsrapport 2021 Miljöförbundet Blekinge Väst 2021/2551 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet, samt 
 
att ärendet inför behandling i kommunstyrelsen 2022-01-25 ska kompletteras med 
delårsrapport 2021 för Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-augusti 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsrapport § 74 
Missiv 
Bilaga § 74 Granskning-av-delarsrapport-2021-Miljoforbundet-Blekinge-Vast-signed-
2270487 
Bilaga § 74 Revisorernas utlåtande 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-03 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt teknik- 
och fritidsnämnden  
 
att i samråd med berörda parter införa en nolltolerans mot klotter där det anges  
en tidsgräns inom vilken det ska tas bort.  
 
att i samråd med berörda parter upprätta och anvisa plats/platser med regler och  
rutiner för laglig graffitti och konstnärlig utsmyckning.  
 
att i samråd med fritidsgårdsverksamheten och ideell sektor, så som  
studieförbund, organisera workshops eller andra insatser för att främja urbana  
konstformer.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-10-06 § 276, att remittera motionen till  
teknik- och fritidsnämnden samt kulturnämnden för beredning.  
 
Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-09-23, § 126 
och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att strategisk förvaltning teknik är 
positiva till klottersanering samt till att hitta lämpliga platser för graffitti. Att ange en 
tidsgräns för när sanering av klotter senast ska vara utförd behöver utredas mer. Det 
kommer bli problematiskt att leva upp till denna tidsgräns inom ramen för nuvarande 
budget utan att prioritera ner andra insatser som idag går före klottersanering, t.ex. 
framkomlighet och säkerhet i trafiken. 
 
Fritid och fritidsgårdarna ställer sig positiva till klottersanering samt till att det i 
förlängningen utses lämpliga platser för graffitti och konstnärlig utsmyckning. Om det blir 
aktuellt att anvisa/upprätta platser för graffitti ska fritid och fritidsgårdarna tidigt bli 
delaktiga i den processen för att exempelvis säkerställa trygghets- och 
ungdomsperspektiv kopplat till aktuell miljö. Utifrån nuvarande budgetram och 
fritidsgårdarnas prioriteringar, där ungdomarnas egna önskemål om aktiviteter väger 
tungt, ser fritidsgårdarna inte det som aktuellt att vara drivande eller delaktiga i 
processen med att främja urbana konstformer. 
Kulturnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-20, § 79 och beslutade 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver kulturnämnden att bibliotek och kultur ställer sig positiva till 
klottersanering. Enheten är också positiv till att det utses lämpliga platser för graffiti och 
gatukonst i Karlshamns kommun. Om det blir aktuellt att anvisa platser för laglig graffiti 
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och konstnärlig utsmyckning ska bibliotek och kultur tidigt bli delaktiga i processen kring 
projektet.  
 
I dagsläget har dock enheten ingen möjlighet att personellt eller ekonomiskt planera för 
väggar/ytor för gatukonst eller driva utveckling av workshops eller andra insatser för att 
främja urbana konstformer.  
 
Frågan om plats för laglig gatukonst har utretts ett flertal gånger under de senaste tio 
åren. Kulturnämnden har arbetat med frågan på olika sätt. 
  
Efter en motion från Miljöpartiet 2013-02-02 startades en utredning som sammanfattas i 
KF 2015-02-02 § 16. Området runt skateparken vid Österslättsskolan utses som en bra 
plats för en provverksamhet för laglig graffiti och streetart. Kultur och Fritidsnämnden får 
i uppdrag att komplettera ett underlag inför 2016 års budgetarbete. I utredningen 
konstateras att det inte är okomplicerat att upplåta plats för fritt skapande i stadsmiljön.  
Det krävs regelbunden tillsyn av platsen och det som skapas där samt viss ledning. 
Rent praktiskt behövs återställning och ommålning av ytorna regelbundet.  
 
Ronneby är ett bra exempel där lagliga väggar för gatukonst finns i centrum. 
Kommunens kulturenhet ansvarar för ommålning, tillsyn och engagerande av 
professionell gatukonstnär på vissa ytor. Här har konsten blivit en tillgång och 
spännande inslag i gatubilden.  
 
2017-03-09 inkom ett medborgarförslag till kulturnämnden. Förslaget önskar att 
gångtunneln vid Cooprondellen på väg mot Asarum utsmyckas och att skateparken vid 
Österslätt får en konstnärlig utsmyckning.  
 
Kulturnämnden behandlar ärendet 2017-08-02 § 38. Kulturenheten får i uppdrag att 
utreda möjligheten för ett konstverk i området runt Österslättsskolan och konstaterar att 
det inte finns någon vägg eller annan konstruktion där en målning kan utföras. För ett 
skulpturalt verk i området finns det inte ekonomiska resurser.  
 
Istället föreslås att gångtunneln mellan Österslättsskolan och Bodestorpsskolan årligen 
utsmyckas av elever från Karlshamns skolor och bibliotek samt att kultur administrerar 
arbetet. 2019 och 2020 målas tunneln. Det är dock svårt för lärare och elever att hinna 
med ett omfattande måleriarbete inom sina timmar i bild. Därför tar kulturnämnden, 
2020-12-02 § 82, beslutet att upphöra med årlig utsmyckning av tunneln.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
Motion om klotter och skadegörelse - Emanuel Norén (L) 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
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Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-03 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt teknik- 
och fritidsnämnden  
 
att i samråd med berörda parter införa en nolltolerans mot klotter där det anges  
en tidsgräns inom vilken det ska tas bort.  
 
att i samråd med berörda parter upprätta och anvisa plats/platser med regler och  
rutiner för laglig graffitti och konstnärlig utsmyckning.  
 
att i samråd med fritidsgårdsverksamheten och ideell sektor, så som  
studieförbund, organisera workshops eller andra insatser för att främja urbana  
konstformer.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-10-06 § 276, att remittera motionen till  
teknik- och fritidsnämnden samt kulturnämnden för beredning.  
 
Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-09-23, § 126 
och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att strategisk förvaltning teknik är 
positiva till klottersanering samt till att hitta lämpliga platser för graffitti. Att ange en 
tidsgräns för när sanering av klotter senast ska vara utförd behöver utredas mer. Det 
kommer bli problematiskt att leva upp till denna tidsgräns inom ramen för nuvarande 
budget utan att prioritera ner andra insatser som idag går före klottersanering, t.ex. 
framkomlighet och säkerhet i trafiken. 
 
Fritid och fritidsgårdarna ställer sig positiva till klottersanering samt till att det i 
förlängningen utses lämpliga platser för graffitti och konstnärlig utsmyckning. Om det blir 
aktuellt att anvisa/upprätta platser för graffitti ska fritid och fritidsgårdarna tidigt bli 
delaktiga i den processen för att exempelvis säkerställa trygghets- och 
ungdomsperspektiv kopplat till aktuell miljö. Utifrån nuvarande budgetram och 
fritidsgårdarnas prioriteringar, där ungdomarnas egna önskemål om aktiviteter väger 
tungt, ser fritidsgårdarna inte det som aktuellt att vara drivande eller delaktiga i 
processen med att främja urbana konstformer. 
Kulturnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-20, § 79 och beslutade 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver kulturnämnden att bibliotek och kultur ställer sig positiva till 
klottersanering. Enheten är också positiv till att det utses lämpliga platser för graffiti och 
gatukonst i Karlshamns kommun. Om det blir aktuellt att anvisa platser för laglig graffiti 
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och konstnärlig utsmyckning ska bibliotek och kultur tidigt bli delaktiga i processen kring 
projektet.  
 
I dagsläget har dock enheten ingen möjlighet att personellt eller ekonomiskt planera för 
väggar/ytor för gatukonst eller driva utveckling av workshops eller andra insatser för att 
främja urbana konstformer.  
 
Frågan om plats för laglig gatukonst har utretts ett flertal gånger under de senaste tio 
åren. Kulturnämnden har arbetat med frågan på olika sätt. 
  
Efter en motion från Miljöpartiet 2013-02-02 startades en utredning som sammanfattas i 
KF 2015-02-02 § 16. Området runt skateparken vid Österslättsskolan utses som en bra 
plats för en provverksamhet för laglig graffiti och streetart. Kultur och Fritidsnämnden får 
i uppdrag att komplettera ett underlag inför 2016 års budgetarbete. I utredningen 
konstateras att det inte är okomplicerat att upplåta plats för fritt skapande i stadsmiljön.  
Det krävs regelbunden tillsyn av platsen och det som skapas där samt viss ledning. 
Rent praktiskt behövs återställning och ommålning av ytorna regelbundet.  
 
Ronneby är ett bra exempel där lagliga väggar för gatukonst finns i centrum. 
Kommunens kulturenhet ansvarar för ommålning, tillsyn och engagerande av 
professionell gatukonstnär på vissa ytor. Här har konsten blivit en tillgång och 
spännande inslag i gatubilden.  
 
2017-03-09 inkom ett medborgarförslag till kulturnämnden. Förslaget önskar att 
gångtunneln vid Cooprondellen på väg mot Asarum utsmyckas och att skateparken vid 
Österslätt får en konstnärlig utsmyckning.  
 
Kulturnämnden behandlar ärendet 2017-08-02 § 38. Kulturenheten får i uppdrag att 
utreda möjligheten för ett konstverk i området runt Österslättsskolan och konstaterar att 
det inte finns någon vägg eller annan konstruktion där en målning kan utföras. För ett 
skulpturalt verk i området finns det inte ekonomiska resurser.  
 
Istället föreslås att gångtunneln mellan Österslättsskolan och Bodestorpsskolan årligen 
utsmyckas av elever från Karlshamns skolor och bibliotek samt att kultur administrerar 
arbetet. 2019 och 2020 målas tunneln. Det är dock svårt för lärare och elever att hinna 
med ett omfattande måleriarbete inom sina timmar i bild. Därför tar kulturnämnden, 
2020-12-02 § 82, beslutet att upphöra med årlig utsmyckning av tunneln.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
Motion om klotter och skadegörelse - Emanuel Norén (L) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar avslag på motionen.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
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Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 402 
Kommunstyrelsen 2021-12-21 309 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Motion om klotter och skadegörelse - Emanuel Norén (L) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-03 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt teknik- 
och fritidsnämnden  
 
att i samråd med berörda parter införa en nolltolerans mot klotter där det anges  
en tidsgräns inom vilken det ska tas bort.  
 
att i samråd med berörda parter upprätta och anvisa plats/platser med regler och  
rutiner för laglig graffitti och konstnärlig utsmyckning.  
 
att i samråd med fritidsgårdsverksamheten och ideell sektor, så som  
studieförbund, organisera workshops eller andra insatser för att främja urbana  
konstformer.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-10-06 § 276, att remittera motionen till  
teknik- och fritidsnämnden samt kulturnämnden för beredning.  
 
Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-09-23, § 126 
och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att strategisk förvaltning teknik är 
positiva till klottersanering samt till att hitta lämpliga platser för graffitti. Att ange en 
tidsgräns för när sanering av klotter senast ska vara utförd behöver utredas mer. Det 
kommer bli problematiskt att leva upp till denna tidsgräns inom ramen för nuvarande 
budget utan att prioritera ner andra insatser som idag går före klottersanering, t.ex. 
framkomlighet och säkerhet i trafiken. 
 
Fritid och fritidsgårdarna ställer sig positiva till klottersanering samt till att det i 
förlängningen utses lämpliga platser för graffitti och konstnärlig utsmyckning. Om det blir 
aktuellt att anvisa/upprätta platser för graffitti ska fritid och fritidsgårdarna tidigt bli 
delaktiga i den processen för att exempelvis säkerställa trygghets- och 
ungdomsperspektiv kopplat till aktuell miljö. Utifrån nuvarande budgetram och 
fritidsgårdarnas prioriteringar, där ungdomarnas egna önskemål om aktiviteter väger 
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tungt, ser fritidsgårdarna inte det som aktuellt att vara drivande eller delaktiga i 
processen med att främja urbana konstformer. 
Kulturnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-20, § 79 och beslutade 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver kulturnämnden att bibliotek och kultur ställer sig positiva till 
klottersanering. Enheten är också positiv till att det utses lämpliga platser för graffiti och 
gatukonst i Karlshamns kommun. Om det blir aktuellt att anvisa platser för laglig graffiti 
och konstnärlig utsmyckning ska bibliotek och kultur tidigt bli delaktiga i processen kring 
projektet.  
 
I dagsläget har dock enheten ingen möjlighet att personellt eller ekonomiskt planera för 
väggar/ytor för gatukonst eller driva utveckling av workshops eller andra insatser för att 
främja urbana konstformer.  
 
Frågan om plats för laglig gatukonst har utretts ett flertal gånger under de senaste tio 
åren. Kulturnämnden har arbetat med frågan på olika sätt. 
  
Efter en motion från Miljöpartiet 2013-02-02 startades en utredning som sammanfattas i 
KF 2015-02-02 § 16. Området runt skateparken vid Österslättsskolan utses som en bra 
plats för en provverksamhet för laglig graffiti och streetart. Kultur och Fritidsnämnden får 
i uppdrag att komplettera ett underlag inför 2016 års budgetarbete. I utredningen 
konstateras att det inte är okomplicerat att upplåta plats för fritt skapande i stadsmiljön.  
Det krävs regelbunden tillsyn av platsen och det som skapas där samt viss ledning. 
Rent praktiskt behövs återställning och ommålning av ytorna regelbundet.  
 
Ronneby är ett bra exempel där lagliga väggar för gatukonst finns i centrum. 
Kommunens kulturenhet ansvarar för ommålning, tillsyn och engagerande av 
professionell gatukonstnär på vissa ytor. Här har konsten blivit en tillgång och 
spännande inslag i gatubilden.  
 
2017-03-09 inkom ett medborgarförslag till kulturnämnden. Förslaget önskar att 
gångtunneln vid Cooprondellen på väg mot Asarum utsmyckas och att skateparken vid 
Österslätt får en konstnärlig utsmyckning.  
 
Kulturnämnden behandlar ärendet 2017-08-02 § 38. Kulturenheten får i uppdrag att 
utreda möjligheten för ett konstverk i området runt Österslättsskolan och konstaterar att 
det inte finns någon vägg eller annan konstruktion där en målning kan utföras. För ett 
skulpturalt verk i området finns det inte ekonomiska resurser.  
 
Istället föreslås att gångtunneln mellan Österslättsskolan och Bodestorpsskolan årligen 
utsmyckas av elever från Karlshamns skolor och bibliotek samt att kultur administrerar 
arbetet. 2019 och 2020 målas tunneln. Det är dock svårt för lärare och elever att hinna 
med ett omfattande måleriarbete inom sina timmar i bild. Därför tar kulturnämnden, 
2020-12-02 § 82, beslutet att upphöra med årlig utsmyckning av tunneln.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
Motion om klotter och skadegörelse - Emanuel Norén (L) 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 
 2021-11-12 Dnr: 2020/2394 

 

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Administrativ handläggare
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I KARLSHAMN ANG. KLOTTER OCH 
SKADEGÖRSLE 2020-08-03 

 

Vi har kunnat konstatera att klotter blivit ett allt vanligare inslag i vår närmiljö här i 
Karlshamn, på väggar, tunnlar, konstverk, offentliga byggnader och parkeringar. 
Överallt i staden ser vi könsord, rasistiska slagord, glåpord, hotfulla uttryck mot 
polisen eller allmänt fult klotter. Att dag ut och dag in behöva betrakta detta innebär 
givetvis en frustration men skickar också signalen att samhället kapitulerat. Kan 
nämnas att klotter betraktas som skadegörelse och kan ge böter eller fängelse i upp 
till 6 månader enligt Brottsbalken 12 Kap 1 §. 

Vår uppfattning är att det ska råda nolltolerans mot vardagsbrott. Skadegörelse som 
klotter måste bort inom 48h. Ska vi skapa en trevlig, välkomnande stad som är 
trivsam och trygg för alla kan vi inte tillåta att detta otyg får sitta uppe till allmän 
beskådan. Det finns forskning som visar att just klotter som får sitta uppe gör att 
även andra i närheten känner en nonchalans och skräpar ner etc. Vid platser med 
klotter ökar människors känsla av otrygghet.  
 

Samtidigt som klotter förfular och skapar otrygghet finns också en annan sida med 
kreativitet vi inte vill begränsa. Konstnärlig utsmyckning av offentliga platser med till 
exempel graffitti kan skapa inbjudande miljöer och leende på läpparna hos 
innevånarna och ungdomar skulle kunna få lagliga platser att utveckla sina talanger 
på. 
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Med anledning av vad som ovan anförts föreslår jag Kommunfullmäktige beslutar att 
uppdra åt Teknik, och Fritidsnämnden: 

 

Att i samråd med berörda parter införa en nolltolerans mot klotter där det anges 
en tidsgräns inom vilken det ska tas bort. 

Att i samråd med berörda parter upprätta och anvisa plats/platser med regler och 
rutiner för laglig graffitti och konstnärlig utsmyckning. 

Att  i samråd med fritidsgårdsverksamheten och ideell sektor, så som 
studieförbund organisera workshops eller andra insatser för att främja urbana 
konstformer. 

 

Emanuel Norén (L) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Håkan Abrahamsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om att stoppa släggor som kan gå fel.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att ersätta släggburen som finns på Vägga till en som är godkänd för tävling, alternativt 
förändra den som är på plats så att den blir godkänd.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 34, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kultur- och fritidsavdelningen har en dialog med friidrottsklubben, IF UDD, om hur de 
tillsammans kan göra kastburen säker på Vägga IP.  
 
Senaste besöket var 2021-08-17 för att se över ytterligare lösningar.  
I dagsläget saknas medel för att göra ett nyinköp av kastbur och det är klubben 
medveten om. Med detta i beaktning så görs justeringar tillsammans med klubben för att 
göra befintlig kastbur säker. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-25 
Motion om att stoppa släggor som kan gå fel - Görgen Lennarthsson (SD) och  
Håkan Abrahamsson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Håkan Abrahamsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om att stoppa släggor som kan gå fel.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att ersätta släggburen som finns på Vägga till en som är godkänd för tävling, alternativt 
förändra den som är på plats så att den blir godkänd.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 34, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kultur- och fritidsavdelningen har en dialog med friidrottsklubben, IF UDD, om hur de 
tillsammans kan göra kastburen säker på Vägga IP.  
 
Senaste besöket var 2021-08-17 för att se över ytterligare lösningar.  
I dagsläget saknas medel för att göra ett nyinköp av kastbur och det är klubben 
medveten om. Med detta i beaktning så görs justeringar tillsammans med klubben för att 
göra befintlig kastbur säker. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-25 
Motion om att stoppa släggor som kan gå fel - Görgen Lennarthsson (SD) och  
Håkan Abrahamsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-11-25 Dnr: 2019/4003 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 25 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 20 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Motion om att stoppa släggor som kan gå fel - Görgen Lennarthsson (SD) 
och Håkan Abrahamsson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Håkan Abrahamsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om att stoppa släggor som kan gå fel.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att ersätta släggburen som finns på Vägga till en som är godkänd för tävling, alternativt 
förändra den som är på plats så att den blir godkänd.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 34, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kultur- och fritidsavdelningen har en dialog med friidrottsklubben, IF UDD, om hur de 
tillsammans kan göra kastburen säker på Vägga IP.  
 
Senaste besöket var 2021-08-17 för att se över ytterligare lösningar.  
I dagsläget saknas medel för att göra ett nyinköp av kastbur och det är klubben 
medveten om. Med detta i beaktning så görs justeringar tillsammans med klubben för att 
göra befintlig kastbur säker. 
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-25 
Motion om att stoppa släggor som kan gå fel - Görgen Lennarthsson (SD) och  
Håkan Abrahamsson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-11-25 Dnr: 2019/4003 

 

 
Thomas Nilsson 
Fritidssamordnare
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!   2019-12-15

Motion om att stoppa släggor som kan gå fel 
 
Karlshamn har historiskt haft flera tävlanden som har tillhört den absoluta eliten när det 
kommer till att kasta slägga i Sverige. Tyvärr så går det inte att anordna tävlingar i Karls-
hamn då det saknas en sportsäker bur för ändamålet. Att buren ska vara säker är ytterst 
viktigt då släggorna väger mellan 4 och 7,26 kg styck och kan med en person som har rätt 
antroprometri och skicklighet flyga över 80 meter. 

Sätt till andra faktorer som luftmotstånd så kan det påverka upp till 2%. För ett kast på 
70m med 7,26kg släggan medför detta 1,5m. Då damernas 4kg släggans ytarea är ungefär 
75% utav herrarnas slägga skulle detta medför en förflyttning på ungefär 1m. Ser man till 
en vindhastighet på 2m/s parallellt med utkast riktningen medför detta en förändring på 
66cm motvind och i medvind 62cm. Med detta sagt kan inte släggan flyga hurusom helst av 
andra faktorer än av släggkastaren vilket medför att en säker bur är A och O. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ersätta släggburen som finns på Vägga till en som är 
godkänd för tävling, alternativt förändra den som är på plats så att den blir godkänd. 

Görgen Lennarthsson (SD)     Håkan Abramsson (SD)     
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad utifrån att upphandling av mäklartjänst inte kan anses 
nödvändig då det bedöms att beloppsgränsen för upphandling inte kommer att uppnås. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M) och Magnus Sandgren (M) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunen genomför en upphandling av mäklartjänst för försäljning av fastigheter, 
egendom och bolag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 213, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I dagsläget direktupphandlas mäklartjänster vid behov om försäljningen inte hanteras i 
egen regi, eftersom volymen på försäljningar inte är så hög att det kräver ett längre 
avtal. Skulle man välja att inte hantera några försäljningar i egen regi kan volymen 
komma upp i en sådan nivå att en formell upphandling av ramavtal krävs.  
 
Förvaltningen bedömer dock att det inte vore kostnadseffektivt att använda extern part i 
de fall som priset för marken/tillgången redan är satt. Detta gäller exempelvis tomtmark 
för bostäder och etableringar. Skulle man välja att i större utsträckning använda externa 
resurser för försäljning bedöms det ändå kunna hanteras som offertförfarande och 
direktupphandling. 
 
När det gäller egendom så finns i dagsläget en upphandlad funktion vad avser fordon. I 
övrigt är avyttrande av tillgångar väldigt liten och sällan förekommande. 
 
Det är ett rimligt antagande att den funktion som krävs inte kan tillhandahållas av en 
ensam aktör varför en uppdelning är rimlig utifrån vilken kompetens som krävs i 
respektive försäljning, precis som sägs i motionen. Även detta talar för att köp av extern 
tjänst kan ske genom offertförfarande och direktupphandling. 
 
Det finns inget som i dagsläget hindrar att mäklare används i högre grad förutom att det 
kan bli en fördyring jämfört med idag alternativt att det uppstår en övertalighet i 
förvaltningsorganisationen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15 
Motion om upphandling av fastighetsmäklare – Magnus Gärdebring (M) m.fl. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp (KD) och Bodil Frigren 
Ericsson (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp 
(KD) och Magnus Sandgren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad utifrån att upphandling av mäklartjänst inte kan anses 
nödvändig då det bedöms att beloppsgränsen för upphandling inte kommer att uppnås. 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M) och Magnus Sandgren (M) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunen genomför en upphandling av mäklartjänst för försäljning av fastigheter, 
egendom och bolag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 213, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I dagsläget direktupphandlas mäklartjänster vid behov om försäljningen inte hanteras i 
egen regi, eftersom volymen på försäljningar inte är så hög att det kräver ett längre 
avtal. Skulle man välja att inte hantera några försäljningar i egen regi kan volymen 
komma upp i en sådan nivå att en formell upphandling av ramavtal krävs.  
 
Förvaltningen bedömer dock att det inte vore kostnadseffektivt att använda extern part i 
de fall som priset för marken/tillgången redan är satt. Detta gäller exempelvis tomtmark 
för bostäder och etableringar. Skulle man välja att i större utsträckning använda externa 
resurser för försäljning bedöms det ändå kunna hanteras som offertförfarande och 
direktupphandling. 
 
När det gäller egendom så finns i dagsläget en upphandlad funktion vad avser fordon. I 
övrigt är avyttrande av tillgångar väldigt liten och sällan förekommande. 
 
Det är ett rimligt antagande att den funktion som krävs inte kan tillhandahållas av en 
ensam aktör varför en uppdelning är rimlig utifrån vilken kompetens som krävs i 
respektive försäljning, precis som sägs i motionen. Även detta talar för att köp av extern 
tjänst kan ske genom offertförfarande och direktupphandling. 
 
Det finns inget som i dagsläget hindrar att mäklare används i högre grad förutom att det 
kan bli en fördyring jämfört med idag alternativt att det uppstår en övertalighet i 
förvaltningsorganisationen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15 
Motion om upphandling av fastighetsmäklare – Magnus Gärdebring (M) m.fl. 
 
Yrkanden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Marie Sällström (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar på följande:  
 
att anse motionen besvarad utifrån att upphandling av mäklartjänst inte kan anses 
nödvändig då det bedöms att beloppsgränsen för upphandling inte kommer att uppnås.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med Marie Sällström med fleras yrkande.   
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-12-15 Dnr: 2021/1227 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 28 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 22 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Motion om upphandling av fastighetsmäklare - Magnus Gärdebring (M) 
m.fl. 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M) och Magnus Sandgren (M) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunen genomför en upphandling av mäklartjänst för försäljning av fastigheter,  
egendom och bolag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 213, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I dagsläget direktupphandlas mäklartjänster vid behov om försäljningen inte hanteras i 
egen regi, eftersom volymen på försäljningar inte är så hög att det kräver ett längre 
avtal. Skulle man välja att inte hantera några försäljningar i egen regi kan volymen 
komma upp i en sådan nivå att en formell upphandling av ramavtal krävs.  
 
Förvaltningen bedömer dock att det inte vore kostnadseffektivt att använda extern part i 
de fall som priset för marken/tillgången redan är satt. Detta gäller exempelvis tomtmark 
för bostäder och etableringar. Skulle man välja att i större utsträckning använda externa 
resurser för försäljning bedöms det ändå kunna hanteras som offertförfarande och 
direktupphandling. 
 
När det gäller egendom så finns i dagsläget en upphandlad funktion vad avser fordon. I 
övrigt är avyttrande av tillgångar väldigt liten och sällan förekommande. 
 
Det är ett rimligt antagande att den funktion som krävs inte kan tillhandahållas av en 
ensam aktör varför en uppdelning är rimlig utifrån vilken kompetens som krävs i 
respektive försäljning, precis som sägs i motionen. Även detta talar för att köp av extern 
tjänst kan ske genom offertförfarande och direktupphandling. 
 
Det finns inget som i dagsläget hindrar att mäklare används i högre grad förutom att det 
kan bli en fördyring jämfört med idag alternativt att det uppstår en övertalighet i 
förvaltningsorganisationen. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-12-15 Dnr: 2021/1227 

 

Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15 
Motion om upphandling av fastighetsmäklare – Magnus Gärdebring (M) m.fl. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör/Förvaltningschef
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Motion 

angående upphandling av fastighetsmäklare 

Kommunen befinner sig i en allvarlig och strukturell ekonomisk kris. 

Egenfinansieringsgraden av investeringar i koncernen är låg och lånetaket rusar 

närmande i en alarmerande takt. Resultatutvecklingen i kommunen är minst lika 

besvärlig och det genomförs omfattande nedskärningar med personalminskningar 

som den yttersta konsekvensen. Det är uppenbart för den som analyserar 

kommunens situation att det kommer krävas omfattande åtgärder och inga områden 

kommer bli opåverkade. I den palett av åtgärder som står till förfogande finns 

försäljningar av fastigheter, mark och bolag. Kommunen arbetar traditionellt inte med 

att anlita mäklare utan arrangerar egna anbudsförfarande och anvisningar. Vi menar 

att det kan vara ett problem både ur legitimitetssynpunkt och ur resurssynpunkt. 

Det är otroligt viktigt att medborgarnas pengar och tillgångar hanteras på effektivast 

möjliga sätt och kommunen ska alltid ta ut marknadsmässiga priser vid sina 

försäljningar. Detta kan gå hand i hand med villkor och kravställan för att säkerställa 

medborgarnas övriga intressen. Vi ser att volymen av försäljningar kraftigt kommer 

att öka och därför bör kommunen upphandla mäklare som kan hantera framtida 

försäljningar. En sådan upphandling bör bli relativt enkel att genomföra men behöver 

eventuellt delas upp för att täcka hela spektrumet av fastigheter, egendom och bolag. 

 

Med anledning av ovanstående yrka undertecknad: 

Att genomföra en upphandling av mäklartjänst för försäljning av fastigheter, 

egendom och bolag 

 

Magnus Gärdebring (M) 

Elin Petersson (M) 

Magnus Sandgren (M) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionens första att-sats, samt 
 
att avslå motionens andra att-sats.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Lars-Olof Larsson (KD) och Irene Ahlstrand Mårlind (M) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-15 lämnat in rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 
att Karlshamns kommun vid tillsättning av tjänster inom vård, omsorg och LSS ska be 
om ett utdrag ur belastningsregistret, samt 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om, och i så fall med vilken periodicitet, 
nytt utdrag ur belastningsregistret skall uppvisas för arbetsgivaren. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 177, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden, nämnden för arbete och välfärd samt kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 142 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att förslaget har ett vällovligt syfte och kan 
kännas angeläget utifrån incidenter som har förekommit inom äldreomsorgen i 
Karlshamn. Verksamheten ser allvarligt på de fall där personal är orsak till 
missförhållande för de äldre. 
 
Det är trots allt en liten del som gör sig skyldig till missförhållande och sannolikheten för 
att sådan information som framkommer genom utdrag ifrån belastningsregistret skulle 
kunna undanröja incidenter av dessa slag är liten. 
 
Det vägande skälet till att inte kräva registerkontroll är att undvika att starta ett 
anställningsförhållande som utgörs av en kontroll, vilket förvaltningen inte är skyldig att 
utföra enligt lag. 
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av HR-chef Marie Björnsson. 
 
I förslaget till yttrande skriver Marie Björnsson att enligt lag ska den som erbjuds en 
anställning i stat, kommun, region, företag eller en organisation, om arbetet innebär 
direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder 
anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen om 
belastningsregister. När det gäller verksamheter för personer 18 år och äldre finns det 
inte samma krav, men det finns möjlighet för arbetsgivaren att be om ett utdrag. 
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Sammanträdesdatum:  

 

  

Förslaget om utökad registerkontroll har ett vällovligt syfte och kan kännas angeläget 
utifrån ambitionen att minska antalet personalrelaterade incidenter i berörda 
verksamheter. Denna typ av incidenter är allvarliga och ska hanteras därefter. Det är 
dock en liten andel som är involverade och sannolikheten för att den information som 
framkommer genom utdrag från belastningsregistret skulle kunna undanröja 
incidenterna är liten. 
 
För att införa rätt insats krävs avstamp i och analys av det rådande problemet, detta för 
att undvika att merarbete skapas utan att önskad effekt uppnås. Det finns en risk för att 
informationen som framkommer vid ett registerutdrag i en anställningsprocess hanteras 
subjektivt. Olika intressen behöver vägas mot varandra, så som till exempel individens 
integritet i relation till verksamhetsnyttan. 
 
Sammantaget är bedömningen att den insats och den utökade kontroll som förslaget 
skulle innebära, inte motsvarar värde och önskad effekt. Bedömningen är att en 
kvalitetssäkrad rekryteringsprocess är det bästa sättet att förebygga framtida 
personalrelaterade problem. Det vägande skälet är att undvika att ingå ett 
anställningsförhållande som utgörs av en kontroll, vilken arbetsgivaren inte är skyldig att 
utföra enligt lag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-21, § 312, att återremittera ärendet till HR-chefen 
för komplettering med yttrande kopplat till arbetsrätt. 
 
I kompletterande yttrande 2022-01-10 skriver HR-chef Marie Björnsson följande: 
 
Då det finns en avrådan från generellt utökat krav och då ett sådant krav skulle innebära 
flera nackdelar (såsom ökad administration, försenade rekryteringsprocesser och 
kontroll utöver lagbefogenhet), föreslås att bedömning görs i varje enskilt fall och 
tillämpas för de tjänster där arbetsgivaren anser det motiverat, såsom till exempel vid 
ensamarbete. Det är viktigt att poängtera att begäran om utdrag under pågående 
anställning endast kan ske på frivillig basis och inte kan krävas av arbetsgivaren. Det 
förändrar heller inte arbetsrätten och är inte avskedsgrundande. Slutsatsen är att ett 
generellt utökat krav inte ger något mervärde för verksamhet och brukare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion registerutdrag 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp 
(KD), Magnus Sandgren (M) och Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionens första att-sats, samt 
 
att avslå motionens andra att-sats.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Lars-Olof Larsson (KD) och Irene Ahlstrand Mårlind (M) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-15 lämnat in rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 
att Karlshamns kommun vid tillsättning av tjänster inom vård, omsorg och LSS ska be 
om ett utdrag ur belastningsregistret, samt 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om, och i så fall med vilken periodicitet, 
nytt utdrag ur belastningsregistret skall uppvisas för arbetsgivaren. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 177, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden, nämnden för arbete och välfärd samt kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 142 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att förslaget har ett vällovligt syfte och kan 
kännas angeläget utifrån incidenter som har förekommit inom äldreomsorgen i 
Karlshamn. Verksamheten ser allvarligt på de fall där personal är orsak till 
missförhållande för de äldre. 
 
Det är trots allt en liten del som gör sig skyldig till missförhållande och sannolikheten för 
att sådan information som framkommer genom utdrag ifrån belastningsregistret skulle 
kunna undanröja incidenter av dessa slag är liten. 
 
Det vägande skälet till att inte kräva registerkontroll är att undvika att starta ett 
anställningsförhållande som utgörs av en kontroll, vilket förvaltningen inte är skyldig att 
utföra enligt lag. 
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av HR-chef Marie Björnsson. 
 
I förslaget till yttrande skriver Marie Björnsson att enligt lag ska den som erbjuds en 
anställning i stat, kommun, region, företag eller en organisation, om arbetet innebär 
direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder 
anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen om 
belastningsregister. När det gäller verksamheter för personer 18 år och äldre finns det 
inte samma krav, men det finns möjlighet för arbetsgivaren att be om ett utdrag. 
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Förslaget om utökad registerkontroll har ett vällovligt syfte och kan kännas angeläget 
utifrån ambitionen att minska antalet personalrelaterade incidenter i berörda 
verksamheter. Denna typ av incidenter är allvarliga och ska hanteras därefter. Det är 
dock en liten andel som är involverade och sannolikheten för att den information som 
framkommer genom utdrag från belastningsregistret skulle kunna undanröja 
incidenterna är liten. 
 
För att införa rätt insats krävs avstamp i och analys av det rådande problemet, detta för 
att undvika att merarbete skapas utan att önskad effekt uppnås. Det finns en risk för att 
informationen som framkommer vid ett registerutdrag i en anställningsprocess hanteras 
subjektivt. Olika intressen behöver vägas mot varandra, så som till exempel individens 
integritet i relation till verksamhetsnyttan. 
 
Sammantaget är bedömningen att den insats och den utökade kontroll som förslaget 
skulle innebära, inte motsvarar värde och önskad effekt. Bedömningen är att en 
kvalitetssäkrad rekryteringsprocess är det bästa sättet att förebygga framtida 
personalrelaterade problem. Det vägande skälet är att undvika att ingå ett 
anställningsförhållande som utgörs av en kontroll, vilken arbetsgivaren inte är skyldig att 
utföra enligt lag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-21, § 312, att återremittera ärendet till HR-chefen 
för komplettering med yttrande kopplat till arbetsrätt. 
 
I kompletterande yttrande 2022-01-10 skriver HR-chef Marie Björnsson följande: 
 
Då det finns en avrådan från generellt utökat krav och då ett sådant krav skulle innebära 
flera nackdelar (såsom ökad administration, försenade rekryteringsprocesser och 
kontroll utöver lagbefogenhet), föreslås att bedömning görs i varje enskilt fall och 
tillämpas för de tjänster där arbetsgivaren anser det motiverat, såsom till exempel vid 
ensamarbete. Det är viktigt att poängtera att begäran om utdrag under pågående 
anställning endast kan ske på frivillig basis och inte kan krävas av arbetsgivaren. Det 
förändrar heller inte arbetsrätten och är inte avskedsgrundande. Slutsatsen är att ett 
generellt utökat krav inte ger något mervärde för verksamhet och brukare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion registerutdrag 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till första att-satsen och avslag på andra att-satsen.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena rörande första att-satsen och finner att 
arbetsutskottet beslutat att bifalla densamma.  
 
Ordförande ställer vidare proposition på yrkandena rörande andra att-satsen och finner 
att arbetsutskottet beslutat att avslå densamma.  
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 

202



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2022-01-03 Dnr: 2020/3667 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 31 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 25 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Motion om krav på registerkontroll vid anställning inom vård, omsorg och 
LSS - Emanuel Norén (L), Lars-Olof Larsson (KD) och Irene Ahlstrand 
Mårlind (M) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Lars-Olof Larsson (KD) och Irene Ahlstrand Mårlind (M) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-15 lämnat in rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 
att Karlshamns kommun vid tillsättning av tjänster inom vård, omsorg och LSS ska be 
om ett utdrag ur belastningsregistret, samt 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om, och i så fall med vilken periodicitet, 
nytt utdrag ur belastningsregistret skall uppvisas för arbetsgivaren. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 177, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden, nämnden för arbete och välfärd samt kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 142 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att förslaget har ett vällovligt syfte och kan 
kännas angeläget utifrån incidenter som har förekommit inom äldreomsorgen i 
Karlshamn. Verksamheten ser allvarligt på de fall där personal är orsak till 
missförhållande för de äldre. 
 
Det är trots allt en liten del som gör sig skyldig till missförhållande och sannolikheten för 
att sådan information som framkommer genom utdrag ifrån belastningsregistret skulle 
kunna undanröja incidenter av dessa slag är liten. 
 
Det vägande skälet till att inte kräva registerkontroll är att undvika att starta ett 
anställningsförhållande som utgörs av en kontroll, vilket förvaltningen inte är skyldig att 
utföra enligt lag. 
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Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av HR-chef Marie Björnsson. 
 
I förslaget till yttrande skriver Marie Björnsson att enligt lag ska den som erbjuds en 
anställning i stat, kommun, region, företag eller en organisation, om arbetet innebär 
direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder 
anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen om 
belastningsregister. När det gäller verksamheter för personer 18 år och äldre finns det 
inte samma krav, men det finns möjlighet för arbetsgivaren att be om ett utdrag. 
 
Förslaget om utökad registerkontroll har ett vällovligt syfte och kan kännas angeläget 
utifrån ambitionen att minska antalet personalrelaterade incidenter i berörda 
verksamheter. Denna typ av incidenter är allvarliga och ska hanteras därefter. Det är 
dock en liten andel som är involverade och sannolikheten för att den information som 
framkommer genom utdrag från belastningsregistret skulle kunna undanröja 
incidenterna är liten. 
 
För att införa rätt insats krävs avstamp i och analys av det rådande problemet, detta för 
att undvika att merarbete skapas utan att önskad effekt uppnås. Det finns en risk för att 
informationen som framkommer vid ett registerutdrag i en anställningsprocess hanteras 
subjektivt. Olika intressen behöver vägas mot varandra, så som till exempel individens 
integritet i relation till verksamhetsnyttan. 
 
Sammantaget är bedömningen att den insats och den utökade kontroll som förslaget 
skulle innebära, inte motsvarar värde och önskad effekt. Bedömningen är att en 
kvalitetssäkrad rekryteringsprocess är det bästa sättet att förebygga framtida 
personalrelaterade problem. Det vägande skälet är att undvika att ingå ett 
anställningsförhållande som utgörs av en kontroll, vilken arbetsgivaren inte är skyldig att 
utföra enligt lag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-21, § 312, att återremittera ärendet till HR-chefen 
för komplettering med yttrande kopplat till arbetsrätt. 
 
I kompletterande yttrande 2022-01-10 skriver HR-chef Marie Björnsson följande: 
 
Då det finns en avrådan från generellt utökat krav och då ett sådant krav skulle innebära 
flera nackdelar (såsom ökad administration, försenade rekryteringsprocesser och 
kontroll utöver lagbefogenhet), föreslås att bedömning görs i varje enskilt fall och 
tillämpas för de tjänster där arbetsgivaren anser det motiverat, såsom till exempel vid 
ensamarbete. Det är viktigt att poängtera att begäran om utdrag under pågående 
anställning endast kan ske på frivillig basis och inte kan krävas av arbetsgivaren. Det 
förändrar heller inte arbetsrätten och är inte avskedsgrundande. Slutsatsen är att ett 
generellt utökat krav inte ger något mervärde för verksamhet och brukare. 
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion registerutdrag 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Administrativ handläggare
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I KARLSHAMN 2020-12-16
  
REGISTERUTDRAG INOM VÅRD, OMSORG OCH LSS FÖR +18 ÅR 

 

Enligt lag ska den som erbjuds en anställning i stat, kommun, region, företag 
eller en organisation, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt 
med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag 
ur det register som förs enligt lagen om belastningsregister. När det gäller 
verksamheter för personer 18 år och äldre, finns inte samma krav men det 
finns möjlighet för arbetsgivaren att be om ett utdrag. I ett remissvar till 
regeringen angående utredningen ”Registerutdrag i arbetslivet” (SOU 
2014:48), ställde sig bland annat Vårdförbundet positivt till att möjliggöra 
registerutdrag. Myndigheten för delaktighet (MFD) har i ett remissvar till 
utredningen ”Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat 
författningsstöd” (SOU 2019:19), ställts sig positiv till utredningen, men 
ifrågasatt om utdraget ska vara frivilligt för arbetsgivaren, samt föreslagit att 
utdragen ska omfatta alla anställda som kommer i direkt kontakt med 
brukaren eller dennes hem. Det är viktigt att ett utdrag ur 
belastningsregistret aldrig ensamt ska ligga till grund för en anställning, utan 
måste vara en del i en sammanlagd avvägning om personen är lämplig att 
arbeta i en viss miljö. Ett brott kan dels vara upp till 10 år gammalt, personen 
kan ha förändrats och/eller är på väg ut i arbetslivet och så vidare. Denna 
sammanlagda bedömning ligger – och ska ligga – hos den som ansvarar för 
rekryteringen. 

206



2 

MFD påpekar också att utredningens påstående om att den administrativa 
bördan skulle bli stor för arbetsgivaren, inte kan överväga behovet av en 
trygg boendemiljö. MFD menar att hög personalomsättning med 
korttidsvikariat med mera, snarare talar för att registerutdrag är en viktig 
del i rekryteringsprocessen.  

Yrkande att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med vad som 
anförts ovan : 

Att Karlshamns kommun vid tillsättning av tjänster inom vård, 
omsorg och LSS ska be om ett utdrag ur belastningsregistret. 

Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om, och i så fall 
med vilken periodicitet, nytt utdrag ur belastningsregistret 
skall uppvisas för arbetsgivaren. 

 

Emanuel Norén (L) 

Lars-Olof Larsson (KD) 

Irene Ahlstrand Mårlid (M) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Tommy Mikkelsen (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att skapa ett projekt likt ”Grannsamverkan unga” där 
unga förare som kör Epa eller A-traktor kan få bensinpengar.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 214, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen föreslås alltså att kommunen skapar ett projekt likt ”grannsamverkan ung” 
som finns i ett antal andra kommuner. I dessa kommuner har det initialt varit ett initiativ 
från polisen, då det förekommit mycket inbrott i vissa bostadsområden vilket har skapat 
en otrygghet.  
 
I Karlshamn arbetar vi med flera olika sorters främjande och förebyggande arbete. Detta 
genom både uppsökande verksamhet i form av fältgruppsverksamhet, men även ett 
samarbete med nattvandrande föreningsliv som ger oss ett flertal vuxna ute i våra olika 
kommundelar i stort sett varje helg, året runt.  
 
Utöver detta har kommunen fritidsgårdsverksamhet, som även den finns i kommunens 
olika delar. Som en del i det förebyggande arbetet stödjer vi också polisen för att kunna 
utöka antalet grannsamverkansområden i Karlshamn. Grannsamverkan är en bra metod 
som engagerar de boende i ett område för att förebygga inbrott och brand i bostad.  
 
I den samverkansöverenskommelse som finns mellan polis och kommun erbjuder 
kommunen polisen därför stöd med olika åtgärder för att underlätta arbetet med att 
sprida Grannsamverkan.  
 
I Karlshamns kommun arbetar polisen och kommunen i nära samarbete vad det gäller 
den lokala lägesbilden. Den gemensamma lägesbilden visar tydligt på den lokala 
problembilden och utgör stöd när insatser och aktiviteter ska prioriteras. I dagsläget 
bedömer vi utifrån lägesbilden inte att ett ökat arbete mot inbrott är aktuellt.  
 
Grundtanken att inkludera ungdomar i det förebyggande och främjande arbetet är dock 
god och är något som vi strävar efter i flera av kommunens verksamheter. Ett ökat 
inflytande och möjlighet att påverka i det dagliga. Kunskapen om metoden 
”Grannsamverkan ung” har vi därför med oss som en möjlig utveckling om lägesbilden 
skulle förändras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15 
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Motion om trygghetsskapande åtgärd genom att ta hjälp av A-traktorer –  
Tommy Mikkelsen och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) yrkar bifall till motionen.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet 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 eget yrkande.   
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare 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 
 
Tommy Mikkelsen (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att skapa ett projekt likt ”Grannsamverkan unga” där 
unga förare som kör Epa eller A-traktor kan få bensinpengar.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 214, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen föreslås alltså att kommunen skapar ett projekt likt ”grannsamverkan ung” 
som finns i ett antal andra kommuner. I dessa kommuner har det initialt varit ett initiativ 
från polisen, då det förekommit mycket inbrott i vissa bostadsområden vilket har skapat 
en otrygghet.  
 
I Karlshamn arbetar vi med flera olika sorters främjande och förebyggande arbete. Detta 
genom både uppsökande verksamhet i form av fältgruppsverksamhet, men även ett 
samarbete med nattvandrande föreningsliv som ger oss ett flertal vuxna ute i våra olika 
kommundelar i stort sett varje helg, året runt.  
 
Utöver detta har kommunen fritidsgårdsverksamhet, som även den finns i kommunens 
olika delar. Som en del i det förebyggande arbetet stödjer vi också polisen för att kunna 
utöka antalet grannsamverkansområden i Karlshamn. Grannsamverkan är en bra metod 
som engagerar de boende i ett område för att förebygga inbrott och brand i bostad.  
 
I den samverkansöverenskommelse som finns mellan polis och kommun erbjuder 
kommunen polisen därför stöd med olika åtgärder för att underlätta arbetet med att 
sprida Grannsamverkan.  
 
I Karlshamns kommun arbetar polisen och kommunen i nära samarbete vad det gäller 
den lokala lägesbilden. Den gemensamma lägesbilden visar tydligt på den lokala 
problembilden och utgör stöd när insatser och aktiviteter ska prioriteras. I dagsläget 
bedömer vi utifrån lägesbilden inte att ett ökat arbete mot inbrott är aktuellt.  
 
Grundtanken att inkludera ungdomar i det förebyggande och främjande arbetet är dock 
god och är något som vi strävar efter i flera av kommunens verksamheter. Ett ökat 
inflytande och möjlighet att påverka i det dagliga. Kunskapen om metoden 
”Grannsamverkan ung” har vi därför med oss som en möjlig utveckling om lägesbilden 
skulle förändras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15 
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Sammanträdesdatum:  

 

  

Motion om trygghetsskapande åtgärd genom att ta hjälp av A-traktorer –  
Tommy Mikkelsen och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på motionen.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Motion om trygghetsskapande åtgärd genom att ta hjälp av A-traktorer - 
Tommy Mikkelsen och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Tommy Mikkelsen (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att skapa ett projekt likt ”Grannsamverkan unga” där 
unga förare som kör Epa eller A-traktor kan få bensinpengar.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 214, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen föreslås alltså att kommunen skapar ett projekt likt ”grannsamverkan ung” 
som finns i ett antal andra kommuner. I dessa kommuner har det initialt varit ett initiativ 
från polisen, då det förekommit mycket inbrott i vissa bostadsområden vilket har skapat 
en otrygghet.  
 
I Karlshamn arbetar vi med flera olika sorters främjande och förebyggande arbete. Detta 
genom både uppsökande verksamhet i form av fältgruppsverksamhet, men även ett 
samarbete med nattvandrande föreningsliv som ger oss ett flertal vuxna ute i våra olika 
kommundelar i stort sett varje helg, året runt.  
 
Utöver detta har kommunen fritidsgårdsverksamhet, som även den finns i kommunens 
olika delar. Som en del i det förebyggande arbetet stödjer vi också polisen för att kunna 
utöka antalet grannsamverkansområden i Karlshamn. Grannsamverkan är en bra metod 
som engagerar de boende i ett område för att förebygga inbrott och brand i bostad.  
 
I den samverkansöverenskommelse som finns mellan polis och kommun erbjuder 
kommunen polisen därför stöd med olika åtgärder för att underlätta arbetet med att 
sprida Grannsamverkan.  
 
I Karlshamns kommun arbetar polisen och kommunen i nära samarbete vad det gäller 
den lokala lägesbilden. Den gemensamma lägesbilden visar tydligt på den lokala 
problembilden och utgör stöd när insatser och aktiviteter ska prioriteras. I dagsläget 
bedömer vi utifrån lägesbilden inte att ett ökat arbete mot inbrott är aktuellt.  
 
Grundtanken att inkludera ungdomar i det förebyggande och främjande arbetet är dock 
god och är något som vi strävar efter i flera av kommunens verksamheter. Ett ökat 
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inflytande och möjlighet att påverka i det dagliga. Kunskapen om metoden 
”Grannsamverkan ung” har vi därför med oss som en möjlig utveckling om lägesbilden 
skulle förändras. 
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15 
Motion om trygghetsskapande åtgärd genom att ta hjälp av A-traktorer –  
Tommy Mikkelsen och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Jenny Andersson 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare
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Motion om trygghetsskapande åtgärd genom att ta hjälp av A-traktorer 
 
I Karlshamn har det ibland uppfattats som ett problem att A-traktorer kör runt med hög musik på 
kvällar och helger. Detta resulterar i ett motsatsförhållande mellan (oftast) yngre personers intresse för 
bilar och musik och andra personers rätt till lugn och ro under vissa tider. Samtidigt har oron för att 
utsättas för brott ökat i samhället jämsides som polisens uppgifter ökat i antal. 
Liknande problem har funnits på andra platser i landet men där kommun och polis genom att ta hjälp 
av dessa entusiaster ökat tryggheten för medborgarna. 
 
På flera ställen i landet, bland annat Haninge och Nynäshamn har unga A-traktorförare fått i uppdrag 
av polisen att spana efter tjuvar. Projektet tog sin början i Storuman 2020 där en stor inbrottsvåg 
sköljdes.  Under projektnamnet ”Grannsamverkan unga” kör ungdomar i A-traktorer runt på utvalda 
gator och stärker tryggheten med deras närvaro samt rapporterar in misstankar om bland annat inbrott. 
För detta erhålls de bensinpengar, vilket uppskattas av ungdomarna.  
 
Sverigedemokraterna i Karlshamn anser att projektet är ett bra initiativ där samverkan mellan A-
traktorförare och polis kan styrka trygghetskänslan i Karlshamn, medborgarna får möjlighet att 
uppfatta A-traktorer ur ett annat perspektiv än störande samt avlastar polisens närvaro vid vissa 
strategiska punkter. Ur ett sammanhållnings- och mognadsperspektiv tror Sverigedemokraterna att 
förse dessa unga medborgare med en sådan viktig uppgift som trygghetsskapande åtgärder innebär så 
ökar mognaden i samhället och kommunen visar att man har en tillit för även de yngre.  
 
Sverigedemokraterna föreslår härmed kommunfullmäktige:  
 
A# uppdra )ll kommunstyrelsen a# skapa e# projekt likt ”Grannsamverkan unga” där unga förare 
som kör Epa eller A-traktor kan få bensinpengar  

 
 
Tommy Mikkelsen            Görgen Lennarthsson 

 
 

2021-05-03
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde  
2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till kommunstyrelsen så att alla dem som är fyllda 75 år och är bosatta i 
kommunen får gratis tillgång till D-vitamin.  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till så att kommunen tillhandahåller kosttillskott 
enligt Livsmedelsverkets rekommendationer när det kommer till de som bor i kommunen 
och har stöd enligt LSS eller SOL.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 215, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen och omsorgsnämnden för beredning.  
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 145 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att den demografiska utvecklingen pekar på att 
antalet äldre kommer att öka, invånare 80 år och uppåt förväntas öka med ca 30 % 
under de kommande 10 åren. En god hälsa för hela befolkningen är ett vinnande 
koncept både för den enskilde medborgaren och för samhället i stort.  
 
Det finns dock inte tillräckligt med kunskap som tyder på att D-vitamin skulle påverka 
graden av sjukdomstillståndet i samband med covid-19 infektion, enligt 
Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, men däremot finns det starka kopplingar 
till bland annat immunförsvaret och benskörhet.  
 
Personer med medicinskt behov av D-vitamintillskott får detta förskrivet via hälso- och 
sjukvården. I övrigt kan det finnas andra förebyggande insatser som också kan vara 
effektivt för en god hälsa. Bra kost och motion samt gemenskap med andra är faktorer 
som påverkar hälsan positivt.  
 
Det pågår en del aktiviteter i kommunen kopplat till träffpunktverksamheterna. Därutöver 
har föreningar möjlighet att ansöka om stöd för att bidra till aktiviteter i verksamheten.  
I syfte att utöka samverkan med föreningslivet samt även aktiviteterna för de äldre har 
omsorgsnämnden under året beslutat om att ändra föreningsbidraget till aktivitetsstöd.  
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av folkhälsostrateg  
Jenny Andersson. I förslaget till yttrande skriver Jenny Andersson att ha brister på 
näringsämnen är aldrig gynnsamt och ska undvikas i allra möjligaste mån. Vissa 
grupper är i större risk än andra att få brister i sitt vitaminintag och gruppen äldre är en 
av dessa.  
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Som i motionen även beskrivs så är begränsad utevistelse en av anledningarna till att vi 
människor kan få brist på D-vitamin. Dels får vi i oss D-vitamin genom maten vi äter, 
men även från solens strålar. Det är dock relativt kort utevistelse som krävs för att 
tillgodose behovet av D-vitamin, men det kan ändå vara svårt att tillgodose hos vissa 
extra sårbara grupper. En kvart två till tre dagar i veckan under sommarmånaderna 
räcker och vitaminet kan även lagras i kroppen så att det räcker under hela 
vinterhalvåret.  
 
Om gratis D-vitamin skulle ordineras till alla boende i Karlshamn som är 75 år eller äldre 
bör dock diskuteras. Livsmedelsverket rekommenderar +75 år att ta tillskott av 20 mg  
D-vitamin om dagen. Även barn under 2 år rekommenderas ett extra intag av D-vitamin 
genom D droppar som ordineras av regionens mödrahälsovård. Anses tillskottet viktigt 
för målgruppen bör regionen genom primärvården fokusera ytterligare på att identifiera 
näringsbrist hos äldre för att vidare skriva ut tillskott av D-vitamin. Att förse hela 
målgruppen med kosttillskott anses vara en fråga för regionen och då bör en nationell 
rekommendation ligga till grund för detta.  
 
Grundtanken i motionen är god och skulle gynna den äldre befolkningen i Karlshamn ur 
ett folkhälsoperspektiv. Det finns dock inte tillräckligt med kunskap som tyder på att  
D-vitamin skulle påverka graden av sjukdomstillståndet i samband med covid-19 
infektion, enligt Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, men däremot finns det 
starka kopplingar till bland annat immunförsvaret och benskörhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-16 
Motion om att Karlshamns kommun ska följa Livsmedelsverkets rekommendation om att 
plus 75 ska inta D-vitamin – Björn Nurhadi (SD) m.fl. 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) yrkar bifall till motionen.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet 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 eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare 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 Tor Billing (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde  
2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till kommunstyrelsen så att alla dem som är fyllda 75 år och är bosatta i 
kommunen får gratis tillgång till D-vitamin.  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till så att kommunen tillhandahåller kosttillskott 
enligt Livsmedelsverkets rekommendationer när det kommer till de som bor i kommunen 
och har stöd enligt LSS eller SOL.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 215, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen och omsorgsnämnden för beredning.  
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 145 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att den demografiska utvecklingen pekar på att 
antalet äldre kommer att öka, invånare 80 år och uppåt förväntas öka med ca 30 % 
under de kommande 10 åren. En god hälsa för hela befolkningen är ett vinnande 
koncept både för den enskilde medborgaren och för samhället i stort.  
 
Det finns dock inte tillräckligt med kunskap som tyder på att D-vitamin skulle påverka 
graden av sjukdomstillståndet i samband med covid-19 infektion, enligt 
Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, men däremot finns det starka kopplingar 
till bland annat immunförsvaret och benskörhet.  
 
Personer med medicinskt behov av D-vitamintillskott får detta förskrivet via hälso- och 
sjukvården. I övrigt kan det finnas andra förebyggande insatser som också kan vara 
effektivt för en god hälsa. Bra kost och motion samt gemenskap med andra är faktorer 
som påverkar hälsan positivt.  
 
Det pågår en del aktiviteter i kommunen kopplat till träffpunktverksamheterna. Därutöver 
har föreningar möjlighet att ansöka om stöd för att bidra till aktiviteter i verksamheten.  
I syfte att utöka samverkan med föreningslivet samt även aktiviteterna för de äldre har 
omsorgsnämnden under året beslutat om att ändra föreningsbidraget till aktivitetsstöd.  
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av folkhälsostrateg  
Jenny Andersson. I förslaget till yttrande skriver Jenny Andersson att ha brister på 
näringsämnen är aldrig gynnsamt och ska undvikas i allra möjligaste mån. Vissa 
grupper är i större risk än andra att få brister i sitt vitaminintag och gruppen äldre är en 
av dessa.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Som i motionen även beskrivs så är begränsad utevistelse en av anledningarna till att vi 
människor kan få brist på D-vitamin. Dels får vi i oss D-vitamin genom maten vi äter, 
men även från solens strålar. Det är dock relativt kort utevistelse som krävs för att 
tillgodose behovet av D-vitamin, men det kan ändå vara svårt att tillgodose hos vissa 
extra sårbara grupper. En kvart två till tre dagar i veckan under sommarmånaderna 
räcker och vitaminet kan även lagras i kroppen så att det räcker under hela 
vinterhalvåret.  
 
Om gratis D-vitamin skulle ordineras till alla boende i Karlshamn som är 75 år eller äldre 
bör dock diskuteras. Livsmedelsverket rekommenderar +75 år att ta tillskott av 20 mg  
D-vitamin om dagen. Även barn under 2 år rekommenderas ett extra intag av D-vitamin 
genom D droppar som ordineras av regionens mödrahälsovård. Anses tillskottet viktigt 
för målgruppen bör regionen genom primärvården fokusera ytterligare på att identifiera 
näringsbrist hos äldre för att vidare skriva ut tillskott av D-vitamin. Att förse hela 
målgruppen med kosttillskott anses vara en fråga för regionen och då bör en nationell 
rekommendation ligga till grund för detta.  
 
Grundtanken i motionen är god och skulle gynna den äldre befolkningen i Karlshamn ur 
ett folkhälsoperspektiv. Det finns dock inte tillräckligt med kunskap som tyder på att  
D-vitamin skulle påverka graden av sjukdomstillståndet i samband med covid-19 
infektion, enligt Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, men däremot finns det 
starka kopplingar till bland annat immunförsvaret och benskörhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-16 
Motion om att Karlshamns kommun ska följa Livsmedelsverkets rekommendation om att 
plus 75 ska inta D-vitamin – Björn 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 Mattsons yrkande.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Motion om att Karlshamns kommun ska följa Livsmedelsverkets 
rekommendation om att plus 75 ska inta D-vitamin - Björn T Nurhadi (SD) 
m.fl. 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde  
2021-05-03 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till kommunstyrelsen så att alla dem som är fyllda 75 år och är bosatta i 
kommunen får gratis tillgång till D-vitamin.  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till så att kommunen tillhandahåller kosttillskott 
enligt Livsmedelsverkets rekommendationer när det kommer till de som bor i kommunen 
och har stöd enligt LSS eller SOL.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-06-15 § 215, att remittera motionen till  
kommunstyrelsen och omsorgsnämnden för beredning.  
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 145 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att den demografiska utvecklingen pekar på att 
antalet äldre kommer att öka, invånare 80 år och uppåt förväntas öka med ca 30 % 
under de kommande 10 åren. En god hälsa för hela befolkningen är ett vinnande 
koncept både för den enskilde medborgaren och för samhället i stort.  
 
Det finns dock inte tillräckligt med kunskap som tyder på att D-vitamin skulle påverka 
graden av sjukdomstillståndet i samband med covid-19 infektion, enligt 
Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, men däremot finns det starka kopplingar 
till bland annat immunförsvaret och benskörhet.  
 
Personer med medicinskt behov av D-vitamintillskott får detta förskrivet via hälso- och 
sjukvården. I övrigt kan det finnas andra förebyggande insatser som också kan vara 
effektivt för en god hälsa. Bra kost och motion samt gemenskap med andra är faktorer 
som påverkar hälsan positivt.  
 
Det pågår en del aktiviteter i kommunen kopplat till träffpunktverksamheterna. Därutöver 
har föreningar möjlighet att ansöka om stöd för att bidra till aktiviteter i verksamheten.  
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I syfte att utöka samverkan med föreningslivet samt även aktiviteterna för de äldre har 
omsorgsnämnden under året beslutat om att ändra föreningsbidraget till aktivitetsstöd.  
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av folkhälsostrateg  
Jenny Andersson. I förslaget till yttrande skriver Jenny Andersson att ha brister på 
näringsämnen är aldrig gynnsamt och ska undvikas i allra möjligaste mån. Vissa 
grupper är i större risk än andra att få brister i sitt vitaminintag och gruppen äldre är en 
av dessa.  
 
Som i motionen även beskrivs så är begränsad utevistelse en av anledningarna till att vi 
människor kan få brist på D-vitamin. Dels får vi i oss D-vitamin genom maten vi äter, 
men även från solens strålar. Det är dock relativt kort utevistelse som krävs för att 
tillgodose behovet av D-vitamin, men det kan ändå vara svårt att tillgodose hos vissa 
extra sårbara grupper. En kvart två till tre dagar i veckan under sommarmånaderna 
räcker och vitaminet kan även lagras i kroppen så att det räcker under hela 
vinterhalvåret.  
 
Om gratis D-vitamin skulle ordineras till alla boende i Karlshamn som är 75 år eller äldre 
bör dock diskuteras. Livsmedelsverket rekommenderar +75 år att ta tillskott av 20 mg  
D-vitamin om dagen. Även barn under 2 år rekommenderas ett extra intag av D-vitamin 
genom D droppar som ordineras av regionens mödrahälsovård. Anses tillskottet viktigt 
för målgruppen bör regionen genom primärvården fokusera ytterligare på att identifiera 
näringsbrist hos äldre för att vidare skriva ut tillskott av D-vitamin. Att förse hela 
målgruppen med kosttillskott anses vara en fråga för regionen och då bör en nationell 
rekommendation ligga till grund för detta.  
 
Grundtanken i motionen är god och skulle gynna den äldre befolkningen i Karlshamn ur 
ett folkhälsoperspektiv. Det finns dock inte tillräckligt med kunskap som tyder på att  
D-vitamin skulle påverka graden av sjukdomstillståndet i samband med covid-19 
infektion, enligt Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, men däremot finns det 
starka kopplingar till bland annat immunförsvaret och benskörhet.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-16 
Motion om att Karlshamns kommun ska följa Livsmedelsverkets rekommendation om att 
plus 75 ska inta D-vitamin – Björn Nurhadi (SD) m.fl. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Administrativ handläggare
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Motion om att Karlshamns kommun ska följa livsmedelsverkets 
rekommendation om att +75 ska inta D-vitamin  
 
Idag har vi starka bevis på att D-vitamin ger starka positiva effekter både mot insjuknande av- och som 
komplement under behandling av Covid-19, men det är inte enbart i kampen mot corona som D-vitamin ger en 
positiv effekt. Forskning visar korrelationen mellan låga halter av D-vitamin och tjocktarmscancer, autism och 
hjärt- och kärlsjukdomar, genom en förebyggande effekt. Hur viktigt D-vitamin är för oss människor vet 
exempelvis livsmedelsverket som 2018 kom ut med nya föreskrifter om att företagen skulle öka D-
vitamininnehållet i flera livsmedel som säljs.  
 
För +75 är D-vitamin bland de viktigaste komplementen till de sju vägledningskomponeterna för att människor 
på äldreboenden ska må bra. Journal of the American Geriatrics Societys studie på ämnet visade att äldre som 
hade ett högt intag av D-vitamin led av 40% mindre akuta luftvägsinfektioner samtidigt som tidigare forskning 
visar att D-vitamin inverkar på astmasumptom samt symptom hos personer som lider av kronisk obstruktiv 
lungsjukdom. Anledningen är att D-vitamin inverkar på kroppens motståndskraft och infektionsreaktioner 
(https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jgs.14679).  
 
I Vårdförbundets medlemstidning Vårdfokus presenterades i en artikel att äldre människor som är 
långtidsboende på sjukhem och ålderdomshem lider brist på D-vitamin, vilket i kombination med ett bristande 
kalciumintag riskerar i högre utsträckning än äldre i eget boende osteoporos och risk för höftfrakturer. De 
kommer fram till att (1) Höftfrakturer i dessa grupper är betydligt vanligare än bland äldre i eget boende (2). 
Behandling med vitamin D 20 mg/dag och kalcium 1 200 mg/dag har i studier visat sig minska frekvensen av 
höftfrakturer (https://www.vardfokus.se/nyheter/patienter-i-aldreboende-bor-fa-d-vitamin-som-frakturprofylax/). 
 
Svenska forskare under ledning av Martin Carlsson, överläkare i klinisk kemi vid Diagnostiskt centrum i Kalmar 
samt docent vid Linnéuniversitetet, pekar på D-vitamin som särskilt viktigt för äldre män och kvinnor. Forskarna 
har i en serie undersökningar studerat personer i åldern 75 år och uppåt och funnit att det finns ett samband 
mellan låg nivå av D-vitamin i blodet och nedsatt muskelfunktion. 
 
Livsmedelsverket rekommenderar alla människor över 75 år att inta 20 mikrogram D-vitamin i form av 
kosttillskott, vilket SHADES studie visar är nödvändigt. Studiens syfte var att undersöka hälsan och 
läkemedelsanvändningen hos äldre personer på särskilt boende. I studien togs en rad prover på äldre personer på 
särskilda boenden i Sverige, bland annat i Jönköping. 80 procent av de studerade objekten hade D-vitaminbrist. 
Det visade sig också att det fanns ett samband mellan låg D-vitaminhalt och risk för tidigare död. Risken att dö 
var fördubblad i de två fjärdedelar som hade lägst, respektive näst lägst D-vitaminnivåer jämfört med den 
fjärdedel som hade högst D-vitaminnivå, säger Maria Samefors 
(https://www.rjl.se/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/forskning-samband-mellan-lag-d-vitaminhalt-och-
okad-risk-for-dod-hjartkarlsjukdom-och-nedsatt-mental-halsa-64631). 
 
Sverigedemokraterna anser att det är en rättighet för äldre att kunna leva ett så fullvärdigt liv som möjligt med så 
låga risker som möjligt för sjukdom och skador, något som D-vitamin kan motverka.  

Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige att besluta; 
 
Att uppdra till kommunstyrelsen så att alla dem som är fyllda 75 år och är bosatta i kommunen får gratis tillgång 
till D-vitamin  
 
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till så att kommunen tillhandahåller kosttillskott enligt 
livsmedelsverkets rekommendationer när det kommer till de som bor i kommunen och har stöd enligt LSS eller 
SOL 
 
 
 
Björn T Nurhadi     Tor Billing

2021-05-03
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen ska anses besvarad med anledning av att arbete med framtagande av app 
redan pågår i förvaltningen.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-12-16 § 241, lämnat in motion om app för 
ökad trygghet.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att i samråd med berörda förvaltningar utreda möjligheten till att lansera en lokal 
trygghetsapp.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 35, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen föreslås även att det ska vara möjligt att felanmäla saker som, exempelvis 
trasig belysning och så vidare. Att koppla på väktare till platser som känns otrygga 
genom ett knapptryck direkt från mobilen, menar motionärerna också skulle kunna vara 
möjligt. 
 
Trender 
I den lokala trygghetsmätningen som årligen genomförs i samverkan mellan kommun 
och polis följer vi den upplevda tryggheten i kommunens olika områden. Vi inväntar just 
nu resultaten från årets undersökning. I den nationella trygghetsundersökningen som 
BRÅ just publicerat visar resultatet att tryggheten har ökat något i region syd sedan 
2017 och att årets resultat visar på samma trend (Nationella trygghetsundersökningen 
2021 - Brottsförebyggande rådet (bra.se)).   
 
Ett pågående utvecklingsarbete 
Under 2021 har det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utvecklats 
avsevärt. Ett lägesbildsverktyg har utvecklats av kommunens trygghetssamordnare och 
detta används nu som gemensam grund av kommun och polis för att på ett mer 
strategiskt sätt prioritera insatser efter faktiska behov. Kommunen har ett stort antal 
rapportörer som lämnar värdefull information till verktyget, vilket tillsammans med 
information från polisen om händelser och anmälda brott utgör den lokala lägesbilden.  
 
Idag finns på kommunens webb en digital tjänst för att kunna lämna synpunkter eller 
klagomål: Felanmälan och lämna synpunkter - Karlshamns kommun. Tjänsten uppfyller 
idag delar av den funktion som motionärerna efterfrågar men den har inte marknadsförts 
som en del i vårt trygghetsarbete. Vi ser nu en möjlighet att utveckla det nya 
lägesbildsbildsverktyget så att allmänheten får möjligheten att enklare informera om 
platser där de känner sig otrygga. På det sättet skulle även allmänheten kunna bidra 
direkt till den lokala lägesbilden.  
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Kommunstyrelsen 
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I kommunen har man satsat på främjande och förebyggande arbete som exempelvis 
ökad vuxennärvaro. Detta genom både kommunens egna medarbetare som rör sig ute 
på fältet i uppsökande och trygghetsskapande syfte, men även i samarbete med 
föreningslivet som bidrar med ökad närvaro och trygghet genom att röra sig på 
strategiska platser i kommunen. Under året som har gått har i stort sett varje helg varit 
bemannad med trygga vuxna runt om i Karlshamn. Detta bidrar till en ökad trygghet för 
våra invånare. Med stöd av den lokala lägesbilden ger vi också information till vårt 
upphandlade väktarbolag om platser där vi gärna ser att de är synliga under sina 
ronderingar.  
 
Som en del i att upptäcka och åtgärda otrygga platser genomför lokala 
brottsförebyggande rådet trygghetsvandringar några gånger per år. Vid vandringarna 
som genomförs i våra tätorter bjuds representanter för boende och verksamma i det 
utvalda området in för att kunna delta och lämna sina synpunkter.  
 
Ytterligare ett sätt att involvera Karlshamns invånare på skulle kunna vara genom 
medborgardialoger. Dialoger på olika platser eller med olika teman skulle kunna ge en 
mer nyanserad bild av invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
Motion om app för ökad trygghet - Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring (M) och Britt 
Jämstorp (KD) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att motionen ska anses besvarad med anledning av att 
arbete med framtagande av app redan pågår i förvaltningen.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Elin 
Petersson (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattsons yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-12-16 § 241, lämnat in motion om app för 
ökad trygghet.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att i samråd med berörda förvaltningar utreda möjligheten till att lansera en lokal 
trygghetsapp.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 35, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen föreslås även att det ska vara möjligt att felanmäla saker som, exempelvis 
trasig belysning och så vidare. Att koppla på väktare till platser som känns otrygga 
genom ett knapptryck direkt från mobilen, menar motionärerna också skulle kunna vara 
möjligt. 
 
Trender 
I den lokala trygghetsmätningen som årligen genomförs i samverkan mellan kommun 
och polis följer vi den upplevda tryggheten i kommunens olika områden. Vi inväntar just 
nu resultaten från årets undersökning. I den nationella trygghetsundersökningen som 
BRÅ just publicerat visar resultatet att tryggheten har ökat något i region syd sedan 
2017 och att årets resultat visar på samma trend (Nationella trygghetsundersökningen 
2021 - Brottsförebyggande rådet (bra.se)).   
 
Ett pågående utvecklingsarbete 
Under 2021 har det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utvecklats 
avsevärt. Ett lägesbildsverktyg har utvecklats av kommunens trygghetssamordnare och 
detta används nu som gemensam grund av kommun och polis för att på ett mer 
strategiskt sätt prioritera insatser efter faktiska behov. Kommunen har ett stort antal 
rapportörer som lämnar värdefull information till verktyget, vilket tillsammans med 
information från polisen om händelser och anmälda brott utgör den lokala lägesbilden.  
 
Idag finns på kommunens webb en digital tjänst för att kunna lämna synpunkter eller 
klagomål: Felanmälan och lämna synpunkter - Karlshamns kommun. Tjänsten uppfyller 
idag delar av den funktion som motionärerna efterfrågar men den har inte marknadsförts 
som en del i vårt trygghetsarbete. Vi ser nu en möjlighet att utveckla det nya 
lägesbildsbildsverktyget så att allmänheten får möjligheten att enklare informera om 
platser där de känner sig otrygga. På det sättet skulle även allmänheten kunna bidra 
direkt till den lokala lägesbilden.  
 
I kommunen har man satsat på främjande och förebyggande arbete som exempelvis 
ökad vuxennärvaro. Detta genom både kommunens egna medarbetare som rör sig ute 
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på fältet i uppsökande och trygghetsskapande syfte, men även i samarbete med 
föreningslivet som bidrar med ökad närvaro och trygghet genom att röra sig på 
strategiska platser i kommunen. Under året som har gått har i stort sett varje helg varit 
bemannad med trygga vuxna runt om i Karlshamn. Detta bidrar till en ökad trygghet för 
våra invånare. Med stöd av den lokala lägesbilden ger vi också information till vårt 
upphandlade väktarbolag om platser där vi gärna ser att de är synliga under sina 
ronderingar.  
 
Som en del i att upptäcka och åtgärda otrygga platser genomför lokala 
brottsförebyggande rådet trygghetsvandringar några gånger per år. Vid vandringarna 
som genomförs i våra tätorter bjuds representanter för boende och verksamma i det 
utvalda området in för att kunna delta och lämna sina synpunkter.  
 
Ytterligare ett sätt att involvera Karlshamns invånare på skulle kunna vara genom 
medborgardialoger. Dialoger på olika platser eller med olika teman skulle kunna ge en 
mer nyanserad bild av invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
Motion om app för ökad trygghet - Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring (M) och Britt 
Jämstorp (KD) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-11-12 Dnr: 2019/4042 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 401 
Kommunstyrelsen 2021-12-21 308 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Motion om app för ökad trygghet - Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring 
(M) och Britt Jämstorp (KD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-12-16 § 241, lämnat in motion om app för 
ökad trygghet.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att i samråd med berörda förvaltningar utreda möjligheten till att lansera en lokal 
trygghetsapp.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 35, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen föreslås även att det ska vara möjligt att felanmäla saker som, exempelvis 
trasig belysning och så vidare. Att koppla på väktare till platser som känns otrygga 
genom ett knapptryck direkt från mobilen, menar motionärerna också skulle kunna vara 
möjligt. 
 
Trender 
I den lokala trygghetsmätningen som årligen genomförs i samverkan mellan kommun 
och polis följer vi den upplevda tryggheten i kommunens olika områden. Vi inväntar just 
nu resultaten från årets undersökning. I den nationella trygghetsundersökningen som 
BRÅ just publicerat visar resultatet att tryggheten har ökat något i region syd sedan 
2017 och att årets resultat visar på samma trend (Nationella trygghetsundersökningen 
2021 - Brottsförebyggande rådet (bra.se)).   
 
Ett pågående utvecklingsarbete 
Under 2021 har det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utvecklats 
avsevärt. Ett lägesbildsverktyg har utvecklats av kommunens trygghetssamordnare och 
detta används nu som gemensam grund av kommun och polis för att på ett mer 
strategiskt sätt prioritera insatser efter faktiska behov. Kommunen har ett stort antal 
rapportörer som lämnar värdefull information till verktyget, vilket tillsammans med 
information från polisen om händelser och anmälda brott utgör den lokala lägesbilden.  
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Idag finns på kommunens webb en digital tjänst för att kunna lämna synpunkter eller 
klagomål: Felanmälan och lämna synpunkter - Karlshamns kommun. Tjänsten uppfyller 
idag delar av den funktion som motionärerna efterfrågar men den har inte marknadsförts 
som en del i vårt trygghetsarbete. Vi ser nu en möjlighet att utveckla det nya 
lägesbildsbildsverktyget så att allmänheten får möjligheten att enklare informera om 
platser där de känner sig otrygga. På det sättet skulle även allmänheten kunna bidra 
direkt till den lokala lägesbilden.  
 
I kommunen har man satsat på främjande och förebyggande arbete som exempelvis 
ökad vuxennärvaro. Detta genom både kommunens egna medarbetare som rör sig ute 
på fältet i uppsökande och trygghetsskapande syfte, men även i samarbete med 
föreningslivet som bidrar med ökad närvaro och trygghet genom att röra sig på 
strategiska platser i kommunen. Under året som har gått har i stort sett varje helg varit 
bemannad med trygga vuxna runt om i Karlshamn. Detta bidrar till en ökad trygghet för 
våra invånare. Med stöd av den lokala lägesbilden ger vi också information till vårt 
upphandlade väktarbolag om platser där vi gärna ser att de är synliga under sina 
ronderingar.  
 
Som en del i att upptäcka och åtgärda otrygga platser genomför lokala 
brottsförebyggande rådet trygghetsvandringar några gånger per år. Vid vandringarna 
som genomförs i våra tätorter bjuds representanter för boende och verksamma i det 
utvalda området in för att kunna delta och lämna sina synpunkter.  
 
Ytterligare ett sätt att involvera Karlshamns invånare på skulle kunna vara genom 
medborgardialoger. Dialoger på olika platser eller med olika teman skulle kunna ge en 
mer nyanserad bild av invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
Motion om app för ökad trygghet - Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring (M) och Britt 
Jämstorp (KD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare Jenny Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
 
Jenny Andersson 
Folkhälsostrateg och trygghetssamordnare
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 - 

Presskontakt Emanuel Norén 0708–400 187  liberalerna.karlshamn@liberalerna.se  
 

App för ökad trygghet 

16 december 2019 
Motion 
Till Kommunfullmäktige i Karlshamn 
 
 
Det finns platser i vår kommun som upplevs otrygga. Ett modernt och enkelt sätt att möjliggöra 
för kommunens invånare att dygnet runt, året runt registrera sådana miljöer skulle kunna bli 
verklighet med en särskild trygghetsapp. Samtidigt skulle vi med samma app kunna erbjuda 
våra medborgare att direkt via mobiltelefonen anmäla fel på gator, belysning, vegetation, klotter 
eller mörka platser etc. En motsvarande app finns i tex Upplands Väsby och Örebro län. 
 
En av de populäraste tjänsterna på kommunens webbsida är ju felanmälan. Med en app skulle 
dessa funktioner istället kunna integreras med en koppling till kartan så att man enkelt kan ange 
platsen i anmälan och även bifoga en bild. Appen skulle samtidigt kunna förses med snabbval 
till mobila väktare och larmfunktioner och den skulle kunna innehålla information till 
medborgarna av allehanda slag. 

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) har ju i uppdrag att samordna lokala insatser för att 
öka tryggheten och att minska brottsligheten. En del i det arbetet är att använda aktuell lokal 
statistik. Det innevånare rapporterar in hade kunnat utgöra ett perfekt underlag för just detta. 

 
Förslag till beslut: 

 
Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar utreda 
möjligheten till att lansera en lokal trygghetsapp. 

 
 
 
För Karlshamnsoppositionen 
 
Emanuel Norén (L) 
Magnus Gärdebring (M) 
Britt Jämstorp (KD) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Britt Jämstorp (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-23 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att en revidering av nuvarande integrationsprogram genomförs.  
 
att en plan för uppföljning och redovisning läggs fram.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 176, att remittera motionen till 
nämnden för arbete och välfärd, numera omsorgsnämnden, för beredning. 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet 2021-10-27, § 144 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.    
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att integration är en högst aktuell och viktig 
samhällsfråga och som motionären framhåller behöver arbetet planeras för och följas 
upp kontinuerligt. Integration är inte enbart en fråga för socialtjänsten utan bör ha ett 
övergripande kommunperspektiv.  
 
Förvaltningen ställer sig positiv till motionen och därmed också till att bidra i ett arbete 
med uppföljning och revidering av integrationsprogrammet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-17 
Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogrammet - Britt Jämstorp (KD) 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.   
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Administrativ handläggare Emma Håkansson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Sammanfattning 
 
Britt Jämstorp (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-23 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att en revidering av nuvarande integrationsprogram genomförs.  
 
att en plan för uppföljning och redovisning läggs fram.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 176, att remittera motionen till 
nämnden för arbete och välfärd, numer omsorgsnämnden, för beredning. 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet 2021-10-27, § 144 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.    
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att integration är en högst aktuell och viktig 
samhällsfråga och som motionären framhåller behöver arbetet planeras för och följas 
upp kontinuerligt. Integration är inte enbart en fråga för socialtjänsten utan bör ha ett 
övergripande kommunperspektiv.  
 
Förvaltningen ställer sig positiv till motionen och därmed också till att bidra i ett arbete 
med uppföljning och revidering av integrationsprogrammet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-17 
Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogrammet - Britt Jämstorp (KD) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att motionen ska anses besvarad eftersom frågan redan 
hanterats genom ett förslag till Karlshamns kommun.   
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till Per-Ola Mattsons yrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Administrativ handläggare Emma Håkansson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-11-17 Dnr: 2021/1307 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 404 
Kommunstyrelsen 2021-12-21 311 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  

 
 
Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogrammet –  
Britt Jämstorp (KD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Britt Jämstorp (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-23 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att en revidering av nuvarande integrationsprogram genomförs.  
 
att en plan för uppföljning och redovisning läggs fram.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 176, att remittera motionen till 
nämnden för arbete och välfärd, numer omsorgsnämnden, för beredning. 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet 2021-10-27, § 144 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.    
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att integration är en högst aktuell och viktig 
samhällsfråga och som motionären framhåller behöver arbetet planeras för och följas 
upp kontinuerligt. Integration är inte enbart en fråga för socialtjänsten utan bör ha ett 
övergripande kommunperspektiv.  
 
Förvaltningen ställer sig positiv till motionen och därmed också till att bidra i ett arbete 
med uppföljning och revidering av integrationsprogrammet.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-17 
Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogrammet - Britt Jämstorp (KD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Administrativ handläggare Emma Håkansson  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-11-17 Dnr: 2021/1307 

 

 
Emma Håkansson 
Administrativ handläggare
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Motion angående revidering och uppföljning av  

integrationsprogram för Karlshamns kommun. 

 

Under åren 2007-2008 togs det fram ett kommunalt integrationsprogram vilket 

sedan antogs av Kommunfullmäktige. Man kan fråga sig om man inom 

förvaltningen känner till detta och om man rättar sig efter detta och sedan 

följer upp arbetet.  

Programmet var väldigt brett och berörde flera grupper i vårt samhälle som 

löper risk för att marginaliseras och känna sig utanför. 

Behovet av att verka för en bättre integration och samhörighet mellan 

invånarna i samhället har nog aldrig varit större än nu. 

Det är viktigt att alla goda krafter i vår kommun samverkar och drar åt 

samma håll. Vi behöver ta vara på folks engagemang och våra anställdas 

strävan att göra vår kommun lättare att leva i. 

Polisen nämns ofta i debatten när problem uppstår. Men vi hör allt oftare 

poliser som säger vi kan inte göra allt, vi måste även få hjälp från övriga 

samhällsfunktioner . Vi måste ge stöd, bygga upp den goda moralen och 

främja sammanhållningen för att uppnå största möjliga gemenskap mellan våra 

invånare. Samverkan mellan olika aktörer i kommunen är nyckeln till 

framgång. 

Men det räcker inte med ett fint genomtänkt integrationsprogram om det bara 

ställs in på en hylla och sedan får stå där i åratal utan att någon bryr 

sig. 

Man måste följa upp, låta folk redovisa vad de gjort , visa vilka framsteg 

man sett. Detta med en regelbundenhet som man finner lämplig. 

 

Vi Kristdemokrater vill därför föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att   en revidering av nuvarande integrations. 

att   en plan för uppföljning och redovisning läggs fram. 

 

Britt Jämstorp (kd) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Lars-Olof Larsson (KD) och Lennart Ung (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-02-15 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunen inför en Hållbarhetsutvecklare inom befintlig organisation.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 178, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Sedan 2018 har Karlshamns kommun en tjänst som miljöstrateg vars uppdrag sträcker 
sig över förvaltningsgränserna. Karlshamn har också sedan en längre tid en tjänst som 
förvaltningsövergripande kommunekolog som delas med Olofström och Sölvesborg, 
vilken organisatoriskt är placerad inom Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Dessa bägge funktioners arbetsuppgifter inbegriper en stor del av det som lyfts fram i 
motionen. Utöver detta har Karlshamn en egen miljöfunktion med omfattande 
expertkompetens organiserad inom Miljöförbundet Blekinge Väst. Utöver tillsyn och 
tillståndshantering är förbundet delaktigt i Karlshamns övergripande utvecklingsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
Motion om Hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion - Lars-Olof Larsson (KD) 
och Lennart Ung (KD)  
 
Yrkanden 
 
Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 

235



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Lars-Olof Larsson (KD) och Lennart Ung (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-02-15 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunen inför en Hållbarhetsutvecklare inom befintlig organisation.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 178, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Sedan 2018 har Karlshamns kommun en tjänst som miljöstrateg vars uppdrag sträcker 
sig över förvaltningsgränserna. Karlshamn har också sedan en längre tid en tjänst som 
förvaltningsövergripande kommunekolog som delas med Olofström och Sölvesborg, 
vilken organisatoriskt är placerad inom Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Dessa bägge funktioners arbetsuppgifter inbegriper en stor del av det som lyfts fram i 
motionen. Utöver detta har Karlshamn en egen miljöfunktion med omfattande 
expertkompetens organiserad inom Miljöförbundet Blekinge Väst. Utöver tillsyn och 
tillståndshantering är förbundet delaktigt i Karlshamns övergripande utvecklingsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
Motion om Hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion - Lars-Olof Larsson (KD) 
och Lennart Ung (KD)  
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar avslag på motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-11-19 Dnr: 2021/224 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 406 
Kommunstyrelsen 2021-12-21 313 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  

 
 
Motion om Hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion - Lars-Olof 
Larsson (KD) och Lennart Ung (KD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Lars-Olof Larsson (KD) och Lennart Ung (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-02-15 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunen inför en Hållbarhetsutvecklare inom befintlig organisation.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 178, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Sedan 2018 har Karlshamns kommun en tjänst som miljöstrateg vars uppdrag sträcker 
sig över förvaltningsgränserna. Karlshamn har också sedan en längre tid en tjänst som 
förvaltningsövergripande kommunekolog som delas med Olofström och Sölvesborg, 
vilken organisatoriskt är placerad inom Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Dessa bägge funktioners arbetsuppgifter inbegriper en stor del av det som lyfts fram i 
motionen. Utöver detta har Karlshamn en egen miljöfunktion med omfattande 
expertkompetens organiserad inom Miljöförbundet Blekinge Väst. Utöver tillsyn och 
tillståndshantering är förbundet delaktigt i Karlshamns övergripande utvecklingsarbete. 
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
Motion om Hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion - Lars-Olof Larsson (KD) 
och Lennart Ung (KD)  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Daniel Wäppling 
Kommundirektör/Förvaltningschef
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Motion   

       
 

Hållbarhetsutvecklare 

I dessa ekonomiska kristider för Karlshamns kommun är det viktigt att det långsiktiga 
hållbarhetsarbetet inte glöms bort. Koalitionen talar i sin budget om en omställningsplan från 
2022 men vi vet ännu inget om innehållet. Vi menar att det inte räcker och de kortsiktiga 
prioriteringarna kan riskera att vi inte tillvaratar den långsiktiga och hållbara förbättringarna. 

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 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 t ex varje nämnd och kommunalt bolag. Vi har redan kommit en bit på väg med 
förnybar el, fjärrvärme, fjärrkyla, biogas av sopor, minska matsvinn mm. 

Vi föreslår att det bör finnas en Hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion för 
hållbarhetsarbetet som även bör ha till uppgift att hämta goda exempel från andra kommuner 
samt samverka i nationella och regionala nätverk. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknare 

Att Kommunen inför en Hållbarhetsutvecklare inom befintlig organisation 

 

……………………………………..   LarsOlof Larsson  (KD) 

 

 ……………………………………..                         Lennart Ung       (KD) 

 

 

239



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ytterligare kriterier vid ansökan av 
föreningsbidrag från kommunen genom att föreningen ska begära utdrag ur 
belastningsregistret över föreningens anställda och volontärer.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-11-10 § 327, att remittera motionen till  
teknik- och fritidsnämnden för beredning.  
 
Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-09-23, § 129 
och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att motionärerna skriver i motionen ”att 
personer som utnyttjat barn söker sig till föreningar, och särskilt till idrottsföreningar, för 
att hitta nya offer.”  
 
Inom idrottsrörelsen har Riksidrottsförbundet (RF) redan idag krav på sina föreningar att 
de ska begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har 
uppdrag i föreningen och i den rollen har återkommande direktkontakt med barn. 
Beslutet gäller för dem som är över 15 år och därmed uppnått åldern för straffbarhet i 
Sverige. 
 
När ansökningar till fritidsenheten om aktivitets- och grundbidrag behandlades 2019, det 
vill säga före coronapandemin, så var 43 av de totalt 57 ansökande föreningarna 
anslutna till RF, d.v.s. 75 %. Dessa föreningar har redan idag en fungerande rutin för 
begärande av utdrag ur belastningsregistret. 
 
Även om, vilket även motionärerna är inne på, denna åtgärd enskilt och automatiskt inte 
ger en trygg miljö för våra barn och ungdomar så är intentionen i motionen god. Enligt 
RF kan åtgärden till viss del förebygga brott mot barn inom föreningslivet, även om 
många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare och därmed inte syns i 
registerutdraget. RF uppmanar därför sina föreningar att utöver detta inleda ett 
värdegrundsarbete för att skapa trygga idrottsmiljöer. 
 
Teknik- och fritidsnämnden hanterar bidrag till pensionärs- och 
funktionsnedsättningsföreningar förutom ungdomsföreningar. Andra nämnder hanterar 
andra föreningsbidrag till andra typer av föreningar. Det framgår inte i motionen huruvida 
motionärerna vill införa krav om utdrag ur belastningsregistret på hela föreningslivet i 
stort eller enbart på föreningar med ungdomsverksamhet. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Det är också viktigt att veta vilka man ska kräva ska visa upp registerutdraget för 
föreningen. I motionen skriver man alla som jobbar i föreningen, såväl anställda som 
volontärer, medan RF kräver det för ledare som har återkommande direktkontakt med 
barn. 
 
Med detta i beaktande så anser fritidsenheten att det är viktigt att man, innan beslut tas, 
bör se över vilka bidrag och/eller föreningskategorier som det är relevant att ställa dessa 
krav på. Eventuellt nya regler behöver vara såväl tydliga som lättförståeliga och i 
sammanhanget relevanta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-17 
Motion om utdrag för bidrag – Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD)  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Fritidskonsulent Peter Larsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ytterligare kriterier vid ansökan av 
föreningsbidrag från kommunen genom att föreningen ska begära utdrag ur 
belastningsregistret över föreningens anställda och volontärer.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-11-10 § 327, att remittera motionen till  
teknik- och fritidsnämnden för beredning.  
 
Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-09-23, § 129 
och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att motionärerna skriver i motionen ”att 
personer som utnyttjat barn söker sig till föreningar, och särskilt till idrottsföreningar, för 
att hitta nya offer.”  
 
Inom idrottsrörelsen har riksidrottsförbundet (RF) redan idag krav på sina föreningar att 
de ska begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har 
uppdrag i föreningen och i den rollen har återkommande direktkontakt med barn. 
Beslutet gäller för dem som är över 15 år och därmed uppnått åldern för straffbarhet i 
Sverige. 
 
När ansökningar till fritidsenheten om aktivitets- och grundbidrag behandlades 2019, 
d.v.s. före Corona pandemin, så var 43 av de totalt 57 ansökande föreningarna anslutna 
till RF, d.v.s. 75 %. Dessa föreningar har redan idag en fungerande rutin för begärande 
av utdrag ur belastningsregistret. 
 
Även om, vilket även motionärerna är inne på, denna åtgärd enskilt och automatiskt inte 
ger en trygg miljö för våra barn och ungdomar så är intentionen i motionen god. Enligt 
RF kan åtgärden till viss del förebygga brott mot barn inom föreningslivet, även om 
många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare och därmed inte syns i 
registerutdraget. RF uppmanar därför sina föreningar att utöver detta inleda ett 
värdegrundsarbete för att skapa trygga idrottsmiljöer. 
 
Teknik- och fritidsnämnden hanterar bidrag till pensionärs- och 
funktionsnedsättningsföreningar förutom ungdomsföreningar. Andra nämnder hanterar 
andra föreningsbidrag till andra typer av föreningar. Det framgår inte i motionen huruvida 
motionärerna vill införa krav om utdrag ur belastningsregistret på hela föreningslivet i 
stort eller enbart på föreningar med ungdomsverksamhet. 
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Det är också viktigt att veta vilka man ska kräva ska visa upp registerutdraget för 
föreningen. I motionen skriver man alla som jobbar i föreningen, såväl anställda som 
volontärer, medan RF kräver det för ledare som har återkommande direktkontakt med 
barn. 
 
Med detta i beaktande så anser fritidsenheten att det är viktigt att man, innan beslut tas, 
bör se över vilka bidrag och/eller föreningskategorier som det är relevant att ställa dessa 
krav på. Eventuellt nya regler behöver vara såväl tydliga som lättförståeliga och i 
sammanhanget relevanta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-17 
Motion om utdrag för bidrag – Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD)  
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att motionen ska bifallas.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Fritidskonsulent Peter Larsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 403 
Kommunstyrelsen 2021-12-21 310 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Motion om utdrag för bidrag - Björn T Nurhadi (SD) och  
Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ytterligare kriterier vid ansökan av 
föreningsbidrag från kommunen genom att föreningen ska begära utdrag ur 
belastningsregistret över föreningens anställda och volontärer.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-11-10 § 327, att remittera motionen till  
teknik- och fritidsnämnden för beredning.  
 
Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-09-23, § 129 
och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att motionärerna skriver i motionen ”att 
personer som utnyttjat barn söker sig till föreningar, och särskilt till idrottsföreningar, för 
att hitta nya offer.”  
 
Inom idrottsrörelsen har riksidrottsförbundet (RF) redan idag krav på sina föreningar att 
de ska begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har 
uppdrag i föreningen och i den rollen har återkommande direktkontakt med barn. 
Beslutet gäller för dem som är över 15 år och därmed uppnått åldern för straffbarhet i 
Sverige. 
 
När ansökningar till fritidsenheten om aktivitets- och grundbidrag behandlades 2019, 
d.v.s. före Corona pandemin, så var 43 av de totalt 57 ansökande föreningarna anslutna 
till RF, d.v.s. 75 %. Dessa föreningar har redan idag en fungerande rutin för begärande 
av utdrag ur belastningsregistret. 
 
Även om, vilket även motionärerna är inne på, denna åtgärd enskilt och automatiskt inte 
ger en trygg miljö för våra barn och ungdomar så är intentionen i motionen god. Enligt 
RF kan åtgärden till viss del förebygga brott mot barn inom föreningslivet, även om 
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många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare och därmed inte syns i 
registerutdraget. RF uppmanar därför sina föreningar att utöver detta inleda ett 
värdegrundsarbete för att skapa trygga idrottsmiljöer. 
 
Teknik- och fritidsnämnden hanterar bidrag till pensionärs- och 
funktionsnedsättningsföreningar förutom ungdomsföreningar. Andra nämnder hanterar 
andra föreningsbidrag till andra typer av föreningar. Det framgår inte i motionen huruvida 
motionärerna vill införa krav om utdrag ur belastningsregistret på hela föreningslivet i 
stort eller enbart på föreningar med ungdomsverksamhet. 
 
Det är också viktigt att veta vilka man ska kräva ska visa upp registerutdraget för 
föreningen. I motionen skriver man alla som jobbar i föreningen, såväl anställda som 
volontärer, medan RF kräver det för ledare som har återkommande direktkontakt med 
barn. 
 
Med detta i beaktande så anser fritidsenheten att det är viktigt att man, innan beslut tas, 
bör se över vilka bidrag och/eller föreningskategorier som det är relevant att ställa dessa 
krav på. Eventuellt nya regler behöver vara såväl tydliga som lättförståeliga och i 
sammanhanget relevanta. 
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-17 
Motion om utdrag för bidrag – Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD)  
 
Beslutet skickas till 
 
Daniel Wäppling, Kommundirektör/förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, Kultur- och fritidschef 
Thomas Nilsson, Kultur- och fritidsavdelningen 
Peter Larsson, Kultur- och fritidsavdelningen 
Emma Håkansson, Administrativ handläggare 
 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Administrativ handläggare
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   2020-09-28
   

Motion: Utdrag för bidrag 

Det har gång på gång uppdagats att personer som utnyttjat barn söker sig till föreningar, och särskilt 
idrottsföreningar, för att hitta nya offer. Det är en besvärande sanning, och även om det inte har 
rapporterats i media om något fall i Karlshamn så finns det flertalet exempel på detta i vår närhet. 
Tyvärr så kommer dessa förbrytare undan med sina övergrepp under alldeles för lång tid och det kan 
dröja decennier innan det uppdagas. Ett av de mest kända fallen i Sverige är övergreppen som 
skedde på en välkänd höjdhoppare där han inte förstod, eller vågade framföra, vad som hade hänt 
förrän flera årtionden senare. 
  
Det finns ingen garanti på att samhället någonsin kommer kunna skydda våra barn och ungdomar 
från övergrepp – men kommunen skall i alla fall göra allt i sin makt för att förhindra att det. Ett sätt 
att öka säkerheten vore att begära utdrag ur belastningsregister gällande de vuxna, anställda såväl 
som volontärer, som arbetar i föreningen som ansöker om bidrag från kommunen. Ställer kommunen 
dessa krav blir det inte konstigt för föreningarna att begära dessa utdrag. 

  
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
  
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ytterligare kriterier vid ansökan av föreningsbidrag 
från kommunen genom att föreningen ska begära utdrag ur belastningsregistret över föreningens 
anställda och volontärer. 
  
  
  
Björn T Nurhadi (SD)    Görgen Lennarthsson (SD)
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Lars Hasselgren (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-20 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att en intern snabbutredning om införande av P-skiva som belyser flöden och ekonomi 
genomförs som ett komplement till parkeringsutredningen gjord av Håkan Gustavsson 
 
att uppdra åt Teknik och fritidsnämnden att lägga fram ett heltäckande och optimerat 
parkeringsförslag för Karlshamn 
  
att utredningen finansieras inom Teknik och fritidsnämndens ram.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2019-08-20 § 189, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för yttrande.  
 
Yttrande 
 
Parkeringsskiva en sammanfattning, 
 
Underlaget för nedanstående är hämtat från ett knappt tiotal utredningar som berör 
parkering i svenska kommuner. Det finns så klart många fler men slutsatserna är ofta 
desamma och hur man beslutat gå vidare är mer beroende på syftet med 
parkeringsregleringen och om avgifter ska tas ut eller inte.  
 
Parkeringsskivans (P-skiva) vara eller icke vara har utretts många gånger på olika håll 
och olika typer av debatt har förts i ämnet under många år. Sammanfattningsvis kan 
sägas att grunden till att en kommun väljer att använda P-skiva har två olika 
utgångspunkter.  
 
I det ena fallet har man en helt eller delvis oreglerad parkering inom kommunen utan 
krav på avgift. För att åstadkomma en omsättning och styra parkering till olika områden 
kan P-skiva vara ett verktyg.  
 
I det andra fallet handlar det om att öppna upp delar av avgiftsbelagda områden för en 
annan typ av reglering. Det kan exempelvis vara tidsbegränsade parkeringar på utvalda 
platser eller på vissa dagar.  
 
Fördelar med P-skiva, 
 

 Administrationen är liten och kostnaden låg för den enskilde.  
 Du kan reglera parkering utan att införa kostnadskrävande betallösningar. 
 Den kan användas på alla platser runt om i världen där P-skiva krävs.  
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Nackdelar med P-skiva, 
 

 Kan missbrukas genom att arbetspendlare och boende löpande ställer fram 
ankomsttiden. Detta kan leda till en minskad omsättning på aktuella platser vilket 
skulle kunna innebära en negativ påverkan på centrumhandeln. 

 I det fall ovanstående ska motverkas krävs en utökad parkeringsövervakning.  
 Intäkterna minskar och parkeringshanteringen måste hanteras av 

skattekollektivet.  
 
Slutsatsen är sammanfattningsvis att frågan om P-skiva i grunden handlar om hur 
parkeringshanteringen ska finansieras. Ska finansieringen ske genom avgifter är inte P-
skiva aktuell annat än på gratis tidsatta parkeringar. Ska finansiering ske inom ramen för 
kommunens skattefinansierade verksamhet kan P-skiva vara ett bra verktyg, förutsatt att 
man hittar modeller för att motverka missbruk.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
Motion om utredning av parkeringsskiva - Lars Hasselgren (M),  
Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD)  
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor 
Billing (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Mats Dahlbom (C) yrkar avslag på motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Lars Hasselgren (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-20 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att en intern snabbutredning om införande av P-skiva som belyser flöden och ekonomi 
genomförs som ett komplement till parkeringsutredningen gjord av Håkan Gustavsson 
 
att uppdra åt Teknik och fritidsnämnden att lägga fram ett heltäckande och optimerat 
parkeringsförslag för Karlshamn 
  
att utredningen finansieras inom Teknik och fritidsnämndens ram.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2019-08-20 § 189, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för yttrande.  
 
Yttrande 
 
Parkeringsskiva en sammanfattning, 
 
Underlaget för nedanstående är hämtat från ett knappt tiotal utredningar som berör 
parkering i svenska kommuner. Det finns så klart många fler men slutsatserna är ofta 
desamma och hur man beslutat gå vidare är mer beroende på syftet med 
parkeringsregleringen och om avgifter ska tas ut eller inte.  
 
Parkeringsskivans (P-skiva) vara eller icke vara har utretts många gånger på olika håll 
och olika typer av debatt har förts i ämnet under många år. Sammanfattningsvis kan 
sägas att grunden till att en kommun väljer att använda P-skiva har två olika 
utgångspunkter.  
 
I det ena fallet har man en helt eller delvis oreglerad parkering inom kommunen utan 
krav på avgift. För att åstadkomma en omsättning och styra parkering till olika områden 
kan P-skiva vara ett verktyg.  
 
I det andra fallet handlar det om att öppna upp delar av avgiftsbelagda områden för en 
annan typ av reglering. Det kan exempelvis vara tidsbegränsade parkeringar på utvalda 
platser eller på vissa dagar.  
 
Fördelar med P-skiva, 
 

 Administrationen är liten och kostnaden låg för den enskilde.  
 Du kan reglera parkering utan att införa kostnadskrävande betallösningar. 
 Den kan användas på alla platser runt om i världen där P-skiva krävs.  
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Nackdelar med P-skiva, 
 

 Kan missbrukas genom att arbetspendlare och boende löpande ställer fram 
ankomsttiden. Detta kan leda till en minskad omsättning på aktuella platser vilket 
skulle kunna innebära en negativ påverkan på centrumhandeln. 

 I det fall ovanstående ska motverkas krävs en utökad parkeringsövervakning.  
 Intäkterna minskar och parkeringshanteringen måste hanteras av 

skattekollektivet.  
 
Slutsatsen är sammanfattningsvis att frågan om P-skiva i grunden handlar om hur 
parkeringshanteringen ska finansieras. Ska finansieringen ske genom avgifter är inte P-
skiva aktuell annat än på gratis tidsatta parkeringar. Ska finansiering ske inom ramen för 
kommunens skattefinansierade verksamhet kan P-skiva vara ett bra verktyg, förutsatt att 
man hittar modeller för att motverka missbruk.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
Motion om utredning av parkeringsskiva - Lars Hasselgren (M),  
Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD)  
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar avslag på motionen. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  
 
Reservationer 
 
Elin Petersson (M), Magnus Gärdebring (M) och Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar 
sig mot beslutet.   
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Motion om utredning av parkeringsskiva - Lars Hasselgren (M),  
Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD)  
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Lars Hasselgren (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-20 lämnat in rubricerad motion. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att en intern snabbutredning om införande av P-skiva som belyser flöden och ekonomi 
genomförs som ett komplement till parkeringsutredningen gjord av Håkan Gustavsson 
 
att uppdra åt Teknik och fritidsnämnden att lägga fram ett heltäckande och optimerat 
parkeringsförslag för Karlshamn 
  
att utredningen finansieras inom Teknik och fritidsnämndens ram.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2019-08-20 § 189, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för yttrande.  
 
Yttrande 
 
Parkeringsskiva en sammanfattning, 
 
Underlaget för nedanstående är hämtat från ett knappt tiotal utredningar som berör 
parkering i svenska kommuner. Det finns så klart många fler men slutsatserna är ofta 
desamma och hur man beslutat gå vidare är mer beroende på syftet med 
parkeringsregleringen och om avgifter ska tas ut eller inte.  
 
Parkeringsskivans (P-skiva) vara eller icke vara har utretts många gånger på olika håll 
och olika typer av debatt har förts i ämnet under många år. Sammanfattningsvis kan 
sägas att grunden till att en kommun väljer att använda P-skiva har två olika 
utgångspunkter.  
 
I det ena fallet har man en helt eller delvis oreglerad parkering inom kommunen utan 
krav på avgift. För att åstadkomma en omsättning och styra parkering till olika områden 
kan P-skiva vara ett verktyg.  
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I det andra fallet handlar det om att öppna upp delar av avgiftsbelagda områden för en 
annan typ av reglering. Det kan exempelvis vara tidsbegränsade parkeringar på utvalda 
platser eller på vissa dagar.  
 
Fördelar med P-skiva, 
 

 Administrationen är liten och kostnaden låg för den enskilde.  
 Du kan reglera parkering utan att införa kostnadskrävande betallösningar. 
 Den kan användas på alla platser runt om i världen där P-skiva krävs.  

 
Nackdelar med P-skiva, 
 

 Kan missbrukas genom att arbetspendlare och boende löpande ställer fram 
ankomsttiden. Detta kan leda till en minskad omsättning på aktuella platser vilket 
skulle kunna innebära en negativ påverkan på centrumhandeln. 

 I det fall ovanstående ska motverkas krävs en utökad parkeringsövervakning.  
 Intäkterna minskar och parkeringshanteringen måste hanteras av 

skattekollektivet.  
 
Slutsatsen är sammanfattningsvis att frågan om P-skiva i grunden handlar om hur 
parkeringshanteringen ska finansieras. Ska finansieringen ske genom avgifter är inte P-
skiva aktuell annat än på gratis tidsatta parkeringar. Ska finansiering ske inom ramen för 
kommunens skattefinansierade verksamhet kan P-skiva vara ett bra verktyg, förutsatt att 
man hittar modeller för att motverka missbruk.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
Motion om utredning av parkeringsskiva - Lars Hasselgren (M),  
Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD)  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör/Förvaltningschef
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Motion angående utredning av parkeringsskiva

Parkeringsproblemen i den södra delen av Karlshamn kommer under de kommande åren öka
betydligt. Parkeringsplatser ?ir ett kiinsligt iimne och vi ser med oro på framtiden om grupper
ståills mot varandra utan att en alternativ lösning presenteras. För att kunna erbjuda
parkeringsplatser i centrum fiireslår vi att Karlshamns kommun inftir en P-skiva. P-skiva iir en
enkel konstruktion och åir lätt att anvåinda. Fungerar mycket bra i våra grannkommuner, i
många stiider i Sverige samt stora delar av Europa.

Det behövs parkeringsregler i vår stad som understödjer handel och rörlighet. För att göra det
enkelt for oss kan vi, till exempel, begråinsa kantstensparkeringar i hela rutnätsstaden till I
timme, 2 timmar eller 4 timmar, beroende på var i staden man parkerar. Tiden fir inte
överskridas och detta kan mycket enkelt kontrolleras med en P-skiva på instrumentbrädan.
Dom boende i centrum kan ansöka om "boendeparkering".
Allt detta fär utredning genomlysa grundligt och presentera. Det åir viktigt att kommunen tar
ett helhetsgrepp kring parkeringssituationen och finner lösningar som gynnar handel och
öwiga privata aktörer. Den parkeringsutredning som ?ir genomftird av Håkan Gustavsson bör
därftir kompletteras med en utredning kring parkeringsskiva.

När det gäller våra inpendlare som måste ha en parkeringsplats på 8-9 timmar/dag ftr detta
lösas i samråd med respektive arbetsgivare eller parkering i de privata parkeringshusen till
exempel.

Med håinvisning till ovanstående ftireslår undertecknade

) Att en intem snabbutredning om infiirande av P-skiva som belyser flöden och
ekonomi genomftirs som ett komplement till parkeringsutredningen gjord av
Hakan Gustavsson.

uppdra åt Teknik och Fritidsnåimnden attlitggafram ett heltäckande och
optimerat parkeringsftirslag ftlr Karlshamn.

utredningen finansieras inom Teknik och fritidsnåimnden ram.

Att

An

Karlshamn i april månad20l9

(L) Britt
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Tor Billing (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 lämnat in rubricerad motion. I 
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen utreder andra styrningsmodeller för kommunen än den som finns 
idag och redovisar denna ur ett förvaltning och politiskt perspektiv. 
 
att kommunstyrelsen tar fram och redovisar ett förslag som bygger på SKR utredningen 
”Alternativa politiska organisationer” samt redovisar vilka fördelar och risker detta förslag 
skulle medföra. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 181, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Det finns inom ramen för kommunallagen stora möjligheter för en kommun att 
organisera sin politiska struktur. Alla kommuner har ett kommunfullmäktige (KF) som 
måste utse styrelse (KS), valnämnd, krisledningsnämnd, revision och en 
överförmyndarnämnd (kan ingå i en gemensam nämnd med andra kommuner) i övrigt är 
organisationen valfri.  
 
Det vanligaste i Sverige är att KF inrättar facknämnder för hantering av frågor inom olika 
områden och Karlshamn är en av dessa kommuner och har också traditionellt haft 
jämförelsevis många facknämnder även om dessa minskat under senare tid.  
 
Av Sveriges kommuner är det ungefär en femtedel som valt att inte ha en traditionell 
modell, utan istället arbetat med att stärka KF:s strategiska roll samt lägga operativa 
frågor på KS. Man jobbar ofta med fullmäktigeberedningar inom KF samt utskott inom 
KS.  
 
Mycket underlag för val av olika modeller för beslut om politisk organisation finns 
framtaget av bland annat SKR och ett antal lärosäten vilket gör att omfattande egna 
utredningsresurser inte behöver avsättas. För att nå framgång i ett förändringsarbete likt 
det som föreslås i motionen krävs dock en omfattande långsiktig politisk enighet och 
vilja. 
 
När det gäller förvaltningsorganisation så har denna ingen koppling till den politiska 
organisationen, utan det enda lagkrav som finns är att det finns en förvaltning som leds 
av en direktör och lyder under KS. Karlshamns förvaltningsorganisation har förändrats 
ett par gånger sedan 2016 och ett arbete pågår för närvarande med ett underlag för 
ytterligare förändring för att skapa en mer kostnadseffektiv organisation.  
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-24 
Motion om att förändra strukturen i kommunpolitiken - Björn Tenland Nurhadi (SD), 
Tor Billing (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare 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 Tenland Nurhadi (SD), Tor Billing (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 lämnat in rubricerad motion. I 
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen utreder andra styrningsmodeller för kommunen än den som finns 
idag och redovisar denna ur ett förvaltning och politiskt perspektiv. 
 
att kommunstyrelsen tar fram och redovisar ett förslag som bygger på SKR utredningen 
”Alternativa politiska organisationer” samt redovisar vilka fördelar och risker detta förslag 
skulle medföra. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 181, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Det finns inom ramen för kommunallagen stora möjligheter för en kommun att 
organisera sin politiska struktur. Alla kommuner har ett kommunfullmäktige (KF) som 
måste utse styrelse (KS), valnämnd, krisledningsnämnd, revision och en 
överförmyndarnämnd (kan ingå i en gemensam nämnd med andra kommuner) i övrigt är 
organisationen valfri.  
 
Det vanligaste i Sverige är att KF inrättar facknämnder för hantering av frågor inom olika 
områden och Karlshamn är en av dessa kommuner och har också traditionellt haft 
jämförelsevis många facknämnder även om dessa minskat under senare tid.  
 
Av Sveriges kommuner är det ungefär en femtedel som valt att inte ha en traditionell 
modell, utan istället arbetat med att stärka KF:s strategiska roll samt lägga operativa 
frågor på KS. Man jobbar ofta med fullmäktigeberedningar inom KF samt utskott inom 
KS.  
 
Mycket underlag för val av olika modeller för beslut om politisk organisation finns 
framtaget av bland annat SKR och ett antal lärosäten vilket gör att omfattande egna 
utredningsresurser inte behöver avsättas. För att nå framgång i ett förändringsarbete likt 
det som föreslås i motionen krävs dock en omfattande långsiktig politisk enighet och 
vilja. 
 
När det gäller förvaltningsorganisation så har denna ingen koppling till den politiska 
organisationen, utan det enda lagkrav som finns är att det finns en förvaltning som leds 
av en direktör och lyder under KS. Karlshamns förvaltningsorganisation har förändrats 
ett par gånger sedan 2016 och ett arbete pågår för närvarande med ett underlag för 
ytterligare förändring för att skapa en mer kostnadseffektiv organisation.  
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-24 
Motion om att förändra strukturen i kommunpolitiken - Björn Tenland Nurhadi (SD), 
Tor Billing (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på motionen.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-11-24 Dnr: 2021/973 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 410 
Kommunstyrelsen 2021-12-21 317 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  

 
 
Motion om att förändra strukturen i kommunpolitiken 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Tor Billing (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 lämnat in rubricerad motion. I 
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen utreder andra styrningsmodeller för kommunen än den som finns 
idag och redovisar denna ur ett förvaltning och politiskt perspektiv. 
 
att kommunstyrelsen tar fram och redovisar ett förslag som bygger på SKR utredningen 
”Alternativa politiska organisationer” samt redovisar vilka fördelar och risker detta förslag 
skulle medföra. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 181, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Det finns inom ramen för kommunallagen stora möjligheter för en kommun att 
organisera sin politiska struktur. Alla kommuner har ett kommunfullmäktige (KF) som 
måste utse styrelse (KS), valnämnd, krisledningsnämnd, revision och en 
överförmyndarnämnd (kan ingå i en gemensam nämnd med andra kommuner) i övrigt är 
organisationen valfri.  
 
Det vanligaste i Sverige är att KF inrättar facknämnder för hantering av frågor inom olika 
områden och Karlshamn är en av dessa kommuner och har också traditionellt haft 
jämförelsevis många facknämnder även om dessa minskat under senare tid.  
 
Av Sveriges kommuner är det ungefär en femtedel som valt att inte ha en traditionell 
modell, utan istället arbetat med att stärka KF:s strategiska roll samt lägga operativa 
frågor på KS. Man jobbar ofta med fullmäktigeberedningar inom KF samt utskott inom 
KS.  
 
Mycket underlag för val av olika modeller för beslut om politisk organisation finns 
framtaget av bland annat SKR och ett antal lärosäten vilket gör att omfattande egna 
utredningsresurser inte behöver avsättas. För att nå framgång i ett förändringsarbete likt 
det som föreslås i motionen krävs dock en omfattande långsiktig politisk enighet och 
vilja. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-11-24 Dnr: 2021/973 

 

 
När det gäller förvaltningsorganisation så har denna ingen koppling till den politiska 
organisationen, utan det enda lagkrav som finns är att det finns en förvaltning som leds 
av en direktör och lyder under KS. Karlshamns förvaltningsorganisation har förändrats 
ett par gånger sedan 2016 och ett arbete pågår för närvarande med ett underlag för 
ytterligare förändring för att skapa en mer kostnadseffektiv organisation.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-24 
Motion om att förändra strukturen i kommunpolitiken - Björn Tenland Nurhadi (SD), 
Tor Billing (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör/Förvaltningschef
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   2021-03-22
   

Förändra strukturen i kommunpolitiken 

SKR har med noggrant arbete kartlagt konsekvenserna av nämndernas roll i kommunerna, positiva 
såväl som negativa. Bland annat framkom att desto mer inriktad en nämnd var, desto fler i nämnden 
var tydligt mer engagerade i sina frågor. Men ju mer engagemang desto mer utrymme i budgeten 
krävde man – och korrelationen att tycka att andra nämnders frågor var av mindre värde framkom 
vara väldigt tydlig. Konflikterna mellan nämnder var betydligt fler i kommuner där ledamöter hade 
specifika engagemang. Ledamöterna ansåg naturligtvis också att de var mest nöjda med sina egna 
nämnder, och att andra nämnder inte var av samma kaliber. 
Det blir kontraproduktivt att låta nämnder vara så specifika som de är idag. Engagemang är positivt 
men slår lätt över till så smala och specifika engagemang att det drabbar kommunen på sätt som 
kan bli fullständigt ohållbara. Situationen är inte bara psykiskt tärande för de politiskt valda; det 
går ut över ekonomin, gör allt arbete tungrott och framförallt så drabbar det slutligen kommunens 
invånare. 
Vi sverigedemokrater vill inte riskera att intressekonflikter mellan nämnder, styrelse eller 
fullmäktige uppstår på grund av att man befinner sig i stuprör, och vill istället att en annan styrning 
av kommunen tas fram – för att snabbare kunna ta beslut och på så vis göra arbetet mer 
kostnadseffektivt och respektfullt mot våra invånare. SKR har undersökt hur nämndsfördelning med 
utskott skulle kunna se ut för att få en mer dynamisk styrning, ett av dessa dokument heter 
”Alternativa politiska organisationer”.  

Vi vill se en utredning som tar med ett ett fall där antalet nämnder minskas till enbart det 
lagstadgade antalet, plus en utbildningsnämnd. Beredningar och/eller utskott bör finnas i styrelsen 
och på så vis får vi kanske en effektivare struktur. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Att kommunstyrelsen utreder andra styrningsmodeller för kommunen än den som finns idag och 
redovisar denna ur ett förvaltning och politiskt perspektiv. 

Att kommunstyrelsen tar fram och redovisar ett förslag som bygger på SKR utredningen ”Alternativa 
politiska organisationer” samt redovisar vilka fördelar och risker detta förslag skulle medföra, 
  

Björn T Nurhadi (SD)      Tor Billing (SD)     Margaretha Lennarthsson (SD) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen ska anses besvarad i och med de yttranden som inkommit i ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Hasselgren (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommun skall återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträde eller 
motsvarande, samt  
 
att ge utbildningsförvaltningen i samverkan med omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en lämplig yrkesutbildning för sjukvårdsbiträde.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 400, att ärendet inför 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-21 skulle kompletteras med ett yttrande från 
omsorgsförvaltningens förvaltningschef. Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson har 
2021-12-15 inkommit med ett yttrande, se bilaga.  
 
Motionen var inledningsvis remitterad till dåvarande omsorgsnämnden och 
gymnasienämnden för yttrande. Kommunstyrelsens personalavdelning beredde också 
frågan ur ett arbetsgivarperspektiv.  
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2018-03-21 och beslutade då, 
enligt § 54/2018, att återremittera ärendet för ytterligare utredning. Nämnden 
behandlade åter igen ärendet på sammanträdet 2018-08-22 § 117/2018 och beslutade 
att ställa sig bakom det förslaget till yttrande och överlämna detsamma till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
Den tidigare gymnasienämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2018-04-19  
§ 27/2018 och lämnade inga synpunkter kring frågan om att återinföra yrkesgruppen 
sjukvårdsbiträden. Nämnden ställde sig positiv till att vuxenutbildningen tillsammans 
med berörda inom omsorgsförvaltningen tar fram en lämplig utbildning, om 
kommunfullmäktige fattar beslut om att införa yrkesgruppen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade sedan 2018-10-22 § 139/2018 att återremittera ärendet, 
då det ansågs vara kommunstyrelsens roll att yttra sig över motionen eftersom styrelsen 
är ansvarig personalmyndighet. 
 
I ärendet har det nu åter skrivits ett förslag till yttrande, utifrån nu gällande 
förutsättningar, av HR-chef Marie Björnsson.  
 
I yttrandet skriver Marie Björnsson att för att möta utmaningarna inom 
kompetensförsörjning har omsorgsförvaltningen börjat tillämpa den av SKR och 
Kommunal presenterade kompetensutvecklingstrappan, vilken inkluderar följande 
yrkeskategorier: serviceassistent, vårdbiträde, undersköterska och 
specialistundersköterska. Projektet ”breddad kompetensförsörjning” är en viktig del i 
arbetet och inom projektet utbildar sig i nuläget en pilotgrupp till vårdbiträden.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Vuxenutbildningen i Karlshamns kommun erbjuder utbildning till vårdbiträde enligt 
nationell standard, vilket motsvarar 800 poäng. Dialog pågår mellan 
utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen huruvida utbildningen kan kortas ner i 
syfte att göra den hanterbar och attraktiv för fler.  
 
Yrkesgruppen vårdbiträde tillämpas således i Karlshamns kommun. Yrkesgruppen är 
viktig för att klara kompetensförsörjningen inom vården och för att göra de olika 
befattningarna attraktiva med arbetsuppgifter som harmonierar med kompetens.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M) 
Protokollsutdrag ON 2018-08-22 § 117 Svar på återremiss om införande av 
vårdbiträde 
Protokollsutdrag KSAU § 400/2021 Motion om att införa vårdbiträden - Lars 
Hasselgren (M) 
Yttrande över motion om att införa vårdbiträden 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att motionen ska anses besvarad i och med de yttranden 
som inkommit i ärendet.  
 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2021-12-21 307 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Lars Hasselgren (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommun skall återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträde eller 
motsvarande, samt  
 
att ge utbildningsförvaltningen i samverkan med omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en lämplig yrkesutbildning för sjukvårdsbiträde.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 400, att ärendet inför 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-21 skulle kompletteras med ett yttrande från 
omsorgsförvaltningens förvaltningschef. Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson har 
2021-12-15 inkommit med ett yttrande, se bilaga.  
 
Motionen var inledningsvis remitterad till dåvarande omsorgsnämnden och 
gymnasienämnden för yttrande. Kommunstyrelsens personalavdelning beredde också 
frågan ur ett arbetsgivarperspektiv.  
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2018-03-21 och beslutade då, 
enligt § 54/2018, att återremittera ärendet för ytterligare utredning. Nämnden 
behandlade åter igen ärendet på sammanträdet 2018-08-22 § 117/2018 och beslutade 
att ställa sig bakom det förslaget till yttrande och överlämna detsamma till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
Den tidigare gymnasienämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2018-04-19  
§ 27/2018 och lämnade inga synpunkter kring frågan om att återinföra yrkesgruppen 
sjukvårdsbiträden. Nämnden ställde sig positiv till att vuxenutbildningen tillsammans 
med berörda inom omsorgsförvaltningen tar fram en lämplig utbildning, om 
kommunfullmäktige fattar beslut om att införa yrkesgruppen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade sedan 2018-10-22 § 139/2018 att återremittera ärendet, 
då det ansågs vara kommunstyrelsens roll att yttra sig över motionen eftersom styrelsen 
är ansvarig personalmyndighet. 
 
I ärendet har det nu åter skrivits ett förslag till yttrande, utifrån nu gällande 
förutsättningar, av HR-chef Marie Björnsson.  
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I yttrandet skriver Marie Björnsson att för att möta utmaningarna inom 
kompetensförsörjning har omsorgsförvaltningen börjat tillämpa den av SKR och 
Kommunal presenterade kompetensutvecklingstrappan, vilken inkluderar följande 
yrkeskategorier: serviceassistent, vårdbiträde, undersköterska och 
specialistundersköterska. Projektet ”breddad kompetensförsörjning” är en viktig del i 
arbetet och inom projektet utbildar sig i nuläget en pilotgrupp till vårdbiträden.  
 
Vuxenutbildningen i Karlshamns kommun erbjuder utbildning till vårdbiträde enligt 
nationell standard, vilket motsvarar 800 poäng. Dialog pågår mellan 
utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen huruvida utbildningen kan kortas ner i 
syfte att göra den hanterbar och attraktiv för fler.  
 
Yrkesgruppen vårdbiträde tillämpas således i Karlshamns kommun. Yrkesgruppen är 
viktig för att klara kompetensförsörjningen inom vården och för att göra de olika 
befattningarna attraktiva med arbetsuppgifter som harmonierar med kompetens.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M) 
Protokollsutdrag ON 2018-08-22 § 117 Svar på återremiss om införande av 
vårdbiträde 
Protokollsutdrag KSAU § 400/2021 Motion om att införa vårdbiträden - Lars 
Hasselgren (M) 
Yttrande över motion om att införa vårdbiträden 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Motion om att införa vårdbiträden 

 
Moderaterna vill att yrkesgruppen vårdbiträden eller motsvarande återinförs för att 
utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg. 

Vårdbiträdena kommer att avlasta undersköterskorna som på detta sätt får mer tid 
för omvårdnad och att utföra de arbetsuppgifter som ingår i deras utbildning. Detta 
i sin tur kommer att avlasta sjuksköterskorna som får mer tid att utföra de 
arbetsuppgifter de är utbildade till. Detta kan vara ett led i att få personal och 
yrkeskategorier att bli något mer tillfreds med den rådande arbetsbelastningen och 
därmed leda till att personalomsättning och sjukfrånvaro minskar. 

Om vi ger undersköterskorna inom äldrevården möjligheter att utföra liknande 
arbetsuppgifter som undersköterskor utför på våra sjukhus kommer vi att höja 
statusen på yrket vilket leder till att fler utbildar sig och fler söker våra lediga 
tjänster. 

Det blir även mer tid för de boendens behov och önskningar och därmed skapar vi 
mervärde för våra äldre. 

Att återinföra vårdbiträden ger en bättre användning av vårdens totala resurser och 
det ger också fler människor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. 

Med denna nya yrkeskategori blir det även lättare att ta fram kombinationstjänster 
inom kommunen. För att möta framtidens utmaningar inom digitalisering och 
automation inom vården är det även en fördel att lägga en stor del av detta arbete 
på denna yrkesgrupp som inte är lika specialiserad inom vård.   

 

Mad anledning av ovanstående yrkar undertecknad:  

Att  Karlshamns kommun skall återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträde 
eller motsvarande.  

Att  ge utbildningsförvaltningen i samverkan med omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en lämplig yrkesutbildning för sjukvårdsbiträde. 

 

Lars Hasselgren (M)
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Plats och tid Gustavsborg, 2018-08-22, klockan 13:30 – 15.30. Ajournering klockan 
14.00-14.05, 14.30-14.45.   

Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) 
Berith Gustavsson Vice ordförande (S) 
Sirkka Kahilainen Ledamot (S) 
Carl-Magnus Kälvestam Ledamot (M) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Billy Månsson Ledamot (S) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Margareta Norander Ledamot (L) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Magnus Arvidsson (M) 
Ellen Kragh (MP) 

 Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 
Laila Johansson (M) 

 

Närvarande 
ersättare: 

  
Annica Roth (S) 
Monika Nobach (S) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Leif Gummesson (S) 

Övriga: Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Rebecca Welander, verksamhetschef myndighet och resurs 
Maria Bengtsson, verksamhetschef stöd i ordinärt boende, §§ 114-119 
Kim Persson, enhetschef hemtjänsten, § 116 
Robert Martinsson, undersköterska § 116 

 

Utses att justera: Bengt Jensen (MP)  

Paragrafer: §§ 114 - 126 

Justeringsdatum:  2018-08-28 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Lena Mattsson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Leif Håkansson  
   
Justerande ……………………………………………………  
             Bengt Jensen    
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Omsorgsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2018-08-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-08-28 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-09-18 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 117 Svar på återremiss om införande av vårdbiträde 2017/3571 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslag till yttrande och överlämna detsamma till kommunfullmäktige 
för fortsatt beredning  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutar om återremiss 2018-03-21 § 54 på inkommen motion om införande av 
vårdbiträde i Karlshamns kommun. I motionen föreslås att Karlshamns kommun skall 
återinföra yrkesgruppen sjukvårdbiträde eller motsvarande. 
 
Tidigare fanns yrkeskategorin sjukvårdbiträde, som var vårdbiträde med viss medicinsk 
utbildning. Denna yrkestitel togs bort i mitten av 1990-talet. Yrket vårdbiträde kräver 
formellt endast motsvarande grundskolekompetens. Det förekommer att kommuner 
anordnar vårdbiträdesutbildning, som brukar omfatta omkring en halv termin.  
Vårdbiträdes främsta uppdrag är enklare sysslor som städning och klädvård.  
 
Det vanligast förekommande är att utbilda undersköterskor med kompetens motsvarande 
gymnasiets omvårdnadsprogram. Undersköterskor kan få delegering på enklare 
medicinska sysslor, som att lägga om sår, ge patienten läkemedel och ge insulinsprutor.  
 
Den som arbetar med stöd och hjälp till äldre personer kan enligt Socialstyrelsen SOSFS 
2011:12 uppnå kunskaper och förmågor genom godkända kurser 1100 poäng i 
karaktärsämne och 300 poäng gerontologi och geriatrik, det handlar om grundläggande 
kunskaper hos personalen som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre.  
 
Undersköterskan i äldreomsorgen kan med sin profession och kompetens skapa trygghet 
för de äldre. Exempelvis kan undersköterskan med sin profession se skillnad på en äldre 
som själv väljer att vara ensam och en äldre som isolerar sig på grund av att denna mår 
dåligt.  
 
Det krävs en god baskompetens för att möta och göra verklighet av all den forskning som 
finns om åldrandet och åldrandets sjukdomar. Kompetensnivån påverkar vården och 
omsorgen av de äldre. Genom att sänka kraven på kunskap riskerar vi att sänka kvalitéten 
på vården. 
 
Om det ska införas en till nivå på kompetens så borde denna syfta till att höja 
kompetensnivån. Omsorgsförvaltningen har påbörjat ett arbete för att höja 
undersköterskornas kompetens och möjlighet till utveckling genom 
specialistundersköterskor, införande av kvalitetsundersköterskor samt delegera optimalt. 
Delegera optimalt sker i samarbete med Hälso- och sjukvårdsorganisationen och syftar 
bland annat till att höja kompetensen för undersköterskor.  
 
Undersköterskor med specialistinriktning är viktiga i den fortsatta utvecklingen av vården 
för de äldre och det kollegiala lärande. Genom att höja kompetensen för undersköterskor 
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och uppmuntra till vidareutbildning i en specialistinriktning kan vi göra det mer attraktivt 
att arbeta som undersköterska. 
Genom att införa vårdbiträden skapas ett led till i organisationen vilket kan bidra till en 
sämre kontinuitet för de äldre och försvåra utformning och planering av arbetsuppgifter. 
Om uppgifterna läggs på rätt nivå med kvalitet i fokus samt att arbeta för sammanhållna 
uppgifter kan vi höja vårdens kvalitet och yrkets attraktivitet. Genom en bra baskompetens 
i hela verksamheten kan stoltheten över yrket utvecklas. 
 
För närvarande har omsorgsförvaltningen samarbete med samhällsbyggnads-
förvaltningens städ och service. Samtliga lägenheter i särskilt boende städas av kvalificerad 
personal med tillhörande utbildning. På Östralycke och Ekegården sköter samma 
förvaltning även klädvård och det finns planer på att utöka den verksamheten inom 
omsorgen.  
 
Hemtjänsten har ett speciellt serviceteam som städar hos den enskilde, som har 
biståndsbedömning på städhjälp. Dessa åtgärder frigör omvårdnadstid till övrig personal. 
Ett samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen är under utveckling där 
utförarverksamheten kommer att tvätta åt hemtjänstens äldre. Detta kommer att påbörjas i 
Asarum och Mörrum för att där efter utökas i fler enheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef stöd i ordinärt boende, Maria Bengtssons tjänsteskrivelse, 2018-07-31 
Motion om att införa vårdbiträden Lars Hasselgren (M) 
 
Yrkanden 
 
Leif Håkansson (S) yrkar att ställa sig bakom förslag till yttrande och överlämna detsamma 
till kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
Magnus Arvidsson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Leif Håkanssons (S) yrkande mot Magnus Arvidssons (M) yrkande och 
finner att nämnden beslutat enligt Leif Håkanssons (S) yrkande.  
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  
Ledamot som bifaller till Leif Håkanssons (S) yrkande röstar JA  
Ledamot som bifaller Magnus Arvidssons (M) yrkande röstar NEJ 
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Namn JA-röst NEJ-röst AVSTÅR 
Leif Håkansson (S)  X   
Magnus Arvidsson (M)  X  
Berith Gustavsson (S) X   
Sirkka Kahilainen (S) X   
Carl-Magnus Kälvestam (M)  X  
Gudrun Johansson (SD)  X  
Billy Månsson (S) X   
Ellen Kragh (MP)   X 
Inger Åkesson (C)  X   
Margareta Norander (L) X   
Bengt Jensen (MP)   X 
 
Omröstningen utfaller med 6 JA-röster, 3 NEJ-röster och 2 som avstår. Omsorgsnämnden 
har således beslutat enligt Leif Håkanssons (S) yrkande.  
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige  
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Jonas Jönsson, personalchef 
Maria Bengtsson, verksamhetschef stöd i ordinärt boende 
Doris Zetterqvist, verksamhetsutvecklare 
Maja Andersson, personalutvecklare 
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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 16:25 
(ajournering klockan 14:40 – 14:50) 

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

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Marie Björnsson, HR-chef 
Ulrika Nordén Johansson, avdelningschef §§ 379-391 
Jenny Andersson, trygghetssamordnare §§ 382-383 
Alicia Lindskog, VFU-student §§ 382-383 
Magnus Persson, fastighetschef §§ 388-389 
Elisabeth Rydberg, arkitekt § 390 
Fredrik Ingstorp, planarkitekt § 391 
Mathias Wijk, etableringschef § 391 
Liselott Skough, mark- och exploateringsingenjör § 391 
Anna Persson, utredare § 392  
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef § 400 
 

 

Paragrafer 379-410  

Utses att justera Björn Tenland Nurhadi (SD) 

Justeringsdatum  2021-12-09 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Björn Tenland Nurhadi 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsdatum: 2021-12-07 

Tillkännages fr.o.m: 2021-12-09 

Tillkännages t.o.m: 2021-12-31 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
_____________________________________________________________________ 
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§ 400 Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M) 2017/3571 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att 
 
Arbetsutskottet beslutar för egen del 
 
att ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde ska kompletteras med ett yttrande 
från omsorgsförvaltningens förvaltningschef.    
 
Sammanfattning 
 
Lars Hasselgren (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommun skall återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträde eller 
motsvarande  
 
att ge utbildningsförvaltningen i samverkan med omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en lämplig yrkesutbildning för sjukvårdsbiträde  
 
Motionen var inledningsvis remitterad till dåvarande omsorgsnämnden och 
gymnasienämnden för yttrande. Kommunstyrelsens personalavdelning beredde också 
frågan ur ett arbetsgivarperspektiv.  
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2018-03-21 och beslutade då, 
enligt § 54/2018, att återremittera ärendet för ytterligare utredning. Nämnden 
behandlade åter igen ärendet på sammanträdet 2018-08-22 § 117/2018 och beslutade 
att ställa sig bakom det förslaget till yttrande och överlämna detsamma till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
Den tidigare gymnasienämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2018-04-19  
§ 27/2018 och lämnade inga synpunkter kring frågan om att återinföra yrkesgruppen 
sjukvårdsbiträden. Nämnden ställde sig positiv till att vuxenutbildningen tillsammans 
med berörda inom omsorgsförvaltningen tar fram en lämplig utbildning, om 
kommunfullmäktige fattar beslut om att införa yrkesgruppen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade sedan 2018-10-22 § 139/2018 att återremittera ärendet, 
då det ansågs vara kommunstyrelsens roll att yttra sig över motionen eftersom styrelsen 
är ansvarig personalmyndighet. 
 
I ärendet har det nu åter skrivits ett förslag till yttrande, utifrån nu gällande 
förutsättningar, av HR-chef Marie Björnsson.  
 
I yttrandet skriver Marie Björnsson att för att möta utmaningarna inom 
kompetensförsörjning har omsorgsförvaltningen börjat tillämpa den av SKR och 
Kommunal presenterade kompetensutvecklingstrappan, vilken inkluderar följande 
yrkeskategorier: serviceassistent, vårdbiträde, undersköterska och 
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specialistundersköterska. Projektet ”breddad kompetensförsörjning” är en viktig del i 
arbetet och inom projektet utbildar sig i nuläget en pilotgrupp till vårdbiträden.  
Vuxenutbildningen i Karlshamns kommun erbjuder utbildning till vårdbiträde enligt 
nationell standard, vilket motsvarar 800 poäng. Dialog pågår mellan 
utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen huruvida utbildningen kan kortas ner i 
syfte att göra den hanterbar och attraktiv för fler.  
 
Yrkesgruppen vårdbiträde tillämpas således i Karlshamns kommun. Yrkesgruppen är 
viktig för att klara kompetensförsörjningen inom vården och för att göra de olika 
befattningarna attraktiva med arbetsuppgifter som harmonierar med kompetens.  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson redogör under sammanträdet för hur 
omsorgsnämnden arbetar med frågan i dagsläget eftersom svaren i protokollsutdraget 
från 2018 inte är relevanta idag.  
 
Det beslutas att ärendet ska kompletteras med ett yttrande från Torill Skaar Magnusson 
innan dess behandling i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet lämnar därför inget förslag till 
beslut i ärendet vid dagens sammanträde.  
  
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M) 
Protokollsutdrag ON 2018-08-22 § 117 Svar på återremiss om införande av 
vårdbiträde 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar på att ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde ska 
kompletteras med ett yttrande från omsorgsförvaltningens förvaltningschef.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Marie Sällströms yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutat i enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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Yttrande över motion om att införa vårdbiträden  

För att möta utmaningarna inom kompetensförsörjning har omsorgsförvaltningen börjat 
tillämpa den av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal presenterade 
kompetensutvecklingstrappan, vilken inkluderar följande yrkeskategorier: 
serviceassistent, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska. Projektet 
”breddad kompetensförsörjning” är en viktig del i arbetet, inom projektet utbildar sig i 
nuläget en pilotgrupp till vårdbiträden.  

Vuxenutbildningen i Karlshamns kommun erbjuder utbildning till vårdbiträde enligt 
nationell standard, vilket motsvarar 800 poäng. Dialog pågår mellan 
utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen huruvida utbildningen kan kortas ner i 
syfte att göra den hanterbar och attraktiv för fler. Oavsett kort eller lång utbildning är 
varje delkurs ett steg på vägen mot undersköterska och är utifrån det nationellt 
gångbara.  

Yrkesgruppen vårdbiträde tillämpas i Karlshamns kommun då denna är viktig för att 
klara kompetensförsörjningen inom vården och för att göra de olika befattningarna 
attraktiva med arbetsuppgifter som motsvarar kompetensen. Verksamheten har inte 
klarat av att fullt ut uppfylla kravet om undersköterskeutbildning på alla tjänster även om 
utbildningsgraden på tillsvidareanställd personal är hög. Den demografiska utvecklingen 
pekar på att försörjningskvoten minskar i förhållande till de som ska försörjas. Detta 
kommer att innebära en större konkurrens på arbetsmarknaden vilket ökar betydelsen 
av att skapa attraktiva yrken samtidigt som det är viktigt att skapa förutsättningar för 
människor att kunna ta sig in på arbetsmarknaden.  

Omsorgsförvaltningen arbetar med att införa en kompetenstrappa bestående av följande 
benämningar: kvalitetsundersköterska, fast omsorgskontakt, undersköterska, 
vårdbiträde samt serviceassistent. 

Uppdragsbeskrivningar är framtagna för både kvalitetsundersköterska och fast 
omsorgskontakt. 

Omsorgsnämnden har tidigare beslutat om att införa kvalitetsundersköterska i varje 
arbetslag i syfte att stötta kollegor och enhetschef i att bedriva systematiskt 
förbättringsarbete utifrån avvikelse, synpunkter och klagomål osv. Kvalitetsteam ska 
finnas inom varje enskilt enhet bestående av sjuksköterska, kvalitetsundersköterska, 
enhetschef och vid behov eller i då det är möjligt också arbetsterapeut och/eller 
fysioterapeut. Inom hemtjänsten ingår även biståndshandläggare. Teamets fokus ska 
vara att identifiera förbättringsområden och utifrån det bedriva kontinuerligt och 
systematiskt kvalitetsarbete inom den egna enheten. 

I den kompetensutvecklingsplanen som omsorgsnämnden tidigare i år har ställt sig 
bakom, ingår också utbildningsinsats och implementering av fast omsorgskontakt i 
äldreomsorgen. 
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Kontaktmannaskap inom äldreomsorgen funnits sedan flera år tillbaka. Uppdraget har 
tilldelats samtliga medarbetare utan några formella krav om kompetens och särskilt 
intresse för uppdraget. För att utveckla kvaliteten i verksamheten och öka kontinuiteten 
och tryggheten för de äldre behöver uppdraget förtydligas, utvecklas och omfördelas 
utifrån kompetens engagemang och färdigheter hos medarbetarna. Enligt utredningen 
om fast omsorgskontakt i hemtjänsten, föreslås utbildningskravet vara undersköterska. I 
uppdraget som fast omsorgskontakt ingår bland annat kontinuerlig kontakt med brukare 
och anhöriga samt att vara en del i vårdteamet. I vårdteamet ingår samma funktioner 
som i kvalitetsteamet med undantag av kvalitetsundersköterska. I vårdteamet ingår 
istället fast omsorgskontakt och fokus är på individnivå.  

Det generella undersköterskeuppdraget består av traditionella omsorgsuppgifter så som 
delegerade HSL-uppdrag, följa genomförandeplaner, dokumentera avvikelser, 
delegerade HSL-insatser mm. 

Vårdbiträdet planeras vara mera inriktad på serviceinsatser och enklare 
omvårdnadsinsatser. 

Serviceassistenten är mera att betrakta som en arbetsmarknadsinsats riktad mot 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Uppdraget riktar sig mera mot kök, förråd 
osv. men också att få gå med en ordinarie omsorgspersonal i syfte att få en inblick i 
omsorgsarbetet. Serviceassistenten får anställning i sex månader och ska inom den 
tidsramen bestämma sig för om intresse finns för att gå vidare till utbildning.  

Kompetenstrappan är inte helt implementerad i verksamheten då det fortfarande råder 
några oklarheter utifrån rollen som vårdbiträde, bland annat utifrån att outbildade 
anställs idag som vårdbiträde, hur rekrytering av vårdbiträde ska hanteras utifrån 
diskussion om olika utbildningskrav för rollen 

Initialt har fokus lagts vid kvalitetsundersköterska, fast omsorgskontakt och 
undersköterska samt serviceassistent. Implementering av hela stegen arbetas vidare 
med under 2022. 
 
 
 
Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennartsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om att kött från djur som slaktats med 
smärtsamma slaktmetoder inte ska köpas in av kommunen.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att se till så att kött från djur som plågas vid slakt inte ska köpas in till kommunens 
verksamheter. 
 
att inte köpa in kött från grisar som bedövats med koldioxid – oavsett om köttet är 
kravmärkt eller ej.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-21, § 37, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunens krav vid upphandling är att det kött som köps in bara får komma från djur 
som hanterats enligt de djurskyddsregler som gäller i Sverige. Att ställa krav utöver 
detta bedöms i dagsläget inte vara förenligt med Lagen om offentlig upphandling.  
 
Att som kommun ställa upp egna djurskyddskrav kan också vara problematiskt när det 
gäller uppföljning. Kommunen har inte mandat, kompetens eller resurser för att följa upp 
att verksamheter, i detta fall slakterier, följer andra krav än gällande lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06 
Motion om att kött från djur som slaktats med smärtsamma slaktmetoder ska inte köpas 
in av kommunen - Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Charlott Lorentzen (MP) yrkar bifall till den första att-satsen och avslag på den andra.  
 
Mats Dahlbom (C) yrkar avslag på motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena rörande första att-satsen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå densamma.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Ordförande ställer vidare proposition på yrkandena rörande andra att-satsen och finner 
att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå densamma.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.  
 
Protokollsanteckning 
 
Charlott Lorentzen (MP) begär och beviljas följande protokollsanteckning: 
 
Ur ett nationellt perspektiv är denna motions intentioner högst intressanta och borde 
genomföras på riksnivå. Jag yrkar för genomförande av den första att-satsen då denna 
speglar Miljöpartiets ideologi. Vi vill se en skärpning av djurrättsskyddet och framförallt 
för att minska eller helst eliminera lidandet för djur, dels under deras liv, dels vid slakt. 
 
Ur ett kommunalt perspektiv är det svårt att ställa sådana krav som föreslås i motionen 
utan att skapa akuta problem för kostenheten. Att som enda kommun eller en av väldigt 
få kommuner ställa sådana krav som föreslås, kan vi förstå att det kan uppfattas som 
ekonomiskt och administrativt ohållbart. 
 
Vad gäller den andra att-satsen finns det idag fler djur än grisar som bedövas genom 
gasning med koldioxid, vilket för alla djur kan vara ångestframkallande och smärtsamt. 
Att det dessutom inte ger en hundraprocentig säkerhet att djuren bedövas/svimmar gör 
saken ännu värre. 
 
Miljöpartiet ser motionens intentioner som ett långsiktigt realistiskt mål som alla 
kommuner bör sträva mot och uppnå så snart som möjligt. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare 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 Görgen Lennartsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om att kött från djur som slaktats med 
smärtsamma slaktmetoder inte ska köpas in av kommunen.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att se till så att kött från djur som plågas vid slakt inte ska köpas in till kommunens 
verksamheter. 
 
att inte köpa in kött från grisar som bedövats med koldioxid – oavsett om köttet är 
kravmärkt eller ej.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-21, § 37, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunens krav vid upphandling är att det kött som köps in bara får komma från djur 
som hanterats enligt de djurskyddsregler som gäller i Sverige. Att ställa krav utöver 
detta bedöms i dagsläget inte vara förenligt med Lagen om offentlig upphandling.  
 
Att som kommun ställa upp egna djurskyddskrav kan också vara problematiskt när det 
gäller uppföljning. Kommunen har inte mandat, kompetens eller resurser för att följa upp 
att verksamheter, i detta fall slakterier, följer andra krav än gällande lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06 
Motion om att kött från djur som slaktats med smärtsamma slaktmetoder ska inte köpas 
in av kommunen - Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar avslag på motionen.  
 
Björn Tenland Nurhadi (C) yrkar bifall till motionen.  
 
Charlott Lorentzen (MP) yrkar bifall till den första att-satsen och avslag på den andra.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena rörande första att-satsen och finner att 
arbetsutskottet beslutat att avslå densamma.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Ordförande ställer vidare proposition på yrkandena rörande andra att-satsen och finner 
att arbetsutskottet beslutat att avslå densamma.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Protokollsanteckning 
 
Charlott Lorentzen (MP) begär och beviljas följande protokollsanteckning: 
 
Ur ett nationellt perspektiv är denna motions intentioner högst intressanta och borde 
genomföras på riksnivå. Jag yrkar för genomförande av den första att-satsen då denna 
speglar Miljöpartiets ideologi. Vi vill se en skärpning av djurrättsskyddet och framförallt 
för att minska eller helst eliminera lidandet för djur, dels under deras liv, dels vid slakt. 
 
Ur ett kommunalt perspektiv är det svårt att ställa sådana krav som föreslås i motionen 
utan att skapa akuta problem för kostenheten. Att som enda kommun eller en av väldigt 
få kommuner ställa sådana krav som föreslås, kan vi förstå att det kan uppfattas som 
ekonomiskt och administrativt ohållbart. 
 
Vad gäller den andra att-satsen finns det idag fler djur än grisar som bedövas genom 
gasning med koldioxid, vilket för alla djur kan vara ångestframkallande och smärtsamt. 
Att det dessutom inte ger en hundraprocentig säkerhet att djuren bedövas/svimmar gör 
saken ännu värre. 
 
Miljöpartiet ser motionens intentioner som ett långsiktigt realistiskt mål som alla 
kommuner bör sträva mot och uppnå så snart som möjligt. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-12-06 Dnr: 2019/4030 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 27 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 21 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Motion om att kött från djur som slaktats med smärtsamma slaktmetoder 
ska inte köpas in av kommunen - Björn T Nurhadi (SD) och Görgen 
Lennarthsson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennartsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16 lämnat in motion om att kött från djur som slaktats med 
smärtsamma slaktmetoder inte ska köpas in av kommunen.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
 
att se till så att kött från djur som plågas vid slakt inte ska köpas in till kommunens 
verksamheter. 
 
att inte köpa in kött från grisar som bedövats med koldioxid – oavsett om köttet är 
kravmärkt eller ej.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 37, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunens krav vid upphandling är att det kött som köps in bara får komma från djur 
som hanterats enligt de djurskyddsregler som gäller i Sverige. Att ställa krav utöver 
detta bedöms i dagsläget inte vara förenligt med Lagen om offentlig upphandling.  
 
Att som kommun ställa upp egna djurskyddskrav kan också vara problematiskt när det 
gäller uppföljning. Kommunen har inte mandat, kompetens eller resurser för att följa upp 
att verksamheter, i detta fall slakterier, följer andra krav än gällande lagstiftning.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06 
Motion om att kött från djur som slaktats med smärtsamma slaktmetoder ska inte köpas 
in av kommunen - Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-12-06 Dnr: 2019/4030 

 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör/Förvaltningschef 
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!   2019-12-16

Kött från djur som slaktats med smärtsamma slaktmetoder ska inte 
köpas in av kommunen. 

Sveriges Lantbruksuniversitetet har publicerat en forskningsrapport, som visar hur höga 
halter av gasen koldioxid som används for att bedöva grisar innan slakt och hur denna på-
verkar individen. Nötkreatur bedövas genom att en bult avfyras mot djurets huvud. Det 
leder till omedelbar medvetslöshet för individen. Gasningen av grisar, i burar om fyra indi-
vider, skickas ner I stora, djupa schakt på slakterierna och det kan då uppgå till en minut 
eller mer innan individen blir medvetslös. 

Den som lett forskningen om gasning av grisar är dr Bo Algers, professor emeritus på SLU 
(Sveriges 
Lantbruksuniversitet). Han menar att det är oerhört ångestframkallande för grisar att be-
dövas med koldioxid då gasen bränner vid inandning. Grisarna klättrar uppåt i burarna, på 
varandra, i hopplösa försök för att få luft. De har panik samtidigt som det bränner av smär-
ta. Halten av koldioxid är så hög som 90 %. 
Jordbruksverket var med och sponsrade rapporten från Lantbruksuniversitetet, men myn-
digheten har inte fäst speciellt mycket hänseende till resultatet. 

Det finns flera andra metoder som är mindre plågsamma, tex genom att använda gasen ar-
gon eller genom bultpistol som man gör på mindre slakterier.  

Även de flesta KRAV-märkta grisar bedövas också genom plågsam gasning.  

Bultpistol, elbedövning och andra metoder än koldioxidgasning är framförallt vanliga på 
mindre slakterier. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se till så att kött från djur som plågas vid slakt inte 
ska köpas in till kommunens verksamheter  

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inte köpa in kött från grisar som bedövats med kol-
dioxid – oavsett om köttet är kravmärkt eller ej.

Björn T Nurhadi (SD)     Görgen Lennarthsson (SD)     
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-12-22 Dnr: 2021/1639 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  

 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde kvartal 3 2021 - avdelning AV-förvaltningen 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
Omsorgsnämnden är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 fi 
§ LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO. 
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisorerna. 
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande: 
 
1 kontaktfamilj enligt SoL 
3 boende vuxna enligt LSS 
1 korttidsvistelse enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 173 2021 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområde avseende Av-förvaltningen, kvartal 3 
2021 

 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-12-15 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Digitalt möte via Zoom, klockan 14:00—17.30.  
Ajournering klockan 15.35—15.50. 

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) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Billy Månsson (S)  Emma Andersson (SD)  

Närvarande 
ersättare 

  
Ulla Olofsson (M) 
Mikael Erdtman (S) 
Nils Sjöström (C) 
Linda Risholm (M) 
Dan Munther (KD) 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef 
Agneta Fager, enhetschef § 158 
Maja Andersson, HR-specialist § 159 
 

 

Paragrafer § 156-179   

Utses att justera Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 

Justeringsdatum  2021-12-20 

   
Sekreterare Lena Mattsson 

 
 

Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur 

Iréne Ahlstrand-Mårlind  
 
 

285



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-12-15 

Sida 2(3) 

 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-12-15 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-12-21 

Tillkännages t.o.m.: 2022-01-11 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-12-15 

Sida 3(3) 

 

 
 
§ 173 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde avseende förvaltningen för arbete och välfärd, kvartal 3 2021 
2021/118  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet avseende förvaltningen för arbete och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Omsorgsnämnden är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 f-
i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisorerna.  
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande: 
 
1 kontaktfamilj enligt SoL 
3 boende vuxna enligt LSS 
1 korttidsvistelse enligt LSS 
1 kontaktperson enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-12-22 Dnr: 2021/1730 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 2 2021 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
För perioden finns inga individrapporter att redovisa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 171 2021 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområde avseende omsorgsförvaltningen, kvartal 
2 2021 

 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-12-15 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Digitalt möte via Zoom, klockan 14:00—17.30.  
Ajournering klockan 15.35—15.50. 

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) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Billy Månsson (S)  Emma Andersson (SD)  

Närvarande 
ersättare 

  
Ulla Olofsson (M) 
Mikael Erdtman (S) 
Nils Sjöström (C) 
Linda Risholm (M) 
Dan Munther (KD) 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef 
Agneta Fager, enhetschef § 158 
Maja Andersson, HR-specialist § 159 
 

 

Paragrafer § 156-179   

Utses att justera Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 

Justeringsdatum  2021-12-20 

   
Sekreterare Lena Mattsson 

 
 

Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur 

Iréne Ahlstrand-Mårlind  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-12-15 

Sida 2(3) 

 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-12-15 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-12-21 

Tillkännages t.o.m.: 2022-01-11 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-12-15 

Sida 3(3) 

 

 
 
§ 171 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde avseende omsorgsförvaltningen, kvartal 2 2021 2021/127  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet avseende omsorgsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
För perioden finns inga individrapporter att redovisa.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
 
 
 
 
 
 

291



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-12-22 Dnr: 2021/1730 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  

 
 
Missiv, Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområde, kvartal 3 2021 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen. 
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande: 
 
5 särskilt boende enligt SoL 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 172 2021 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområde avseende omsorgsförvaltningen, kvartal 
3 2021 

 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-12-15 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Digitalt möte via Zoom, klockan 14:00—17.30.  
Ajournering klockan 15.35—15.50. 

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) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Billy Månsson (S)  Emma Andersson (SD)  

Närvarande 
ersättare 

  
Ulla Olofsson (M) 
Mikael Erdtman (S) 
Nils Sjöström (C) 
Linda Risholm (M) 
Dan Munther (KD) 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef 
Agneta Fager, enhetschef § 158 
Maja Andersson, HR-specialist § 159 
 

 

Paragrafer § 156-179   

Utses att justera Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 

Justeringsdatum  2021-12-20 

   
Sekreterare Lena Mattsson 

 
 

Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur 

Iréne Ahlstrand-Mårlind  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-12-15 

Sida 2(3) 

 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-12-15 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-12-21 

Tillkännages t.o.m.: 2022-01-11 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-12-15 

Sida 3(3) 

 

 
 
§ 172 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde avseende omsorgsförvaltningen, kvartal 3 2021 2021/128  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet avseende omsorgsförvaltningen.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande:  
 
5 särskilt boende enligt SoL 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Revisionen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-01-04 Dnr: 2019/3579 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i utbildningsnämnden – Kousai Al 
Haji (C) och Iman Omairat (C) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Maria Hjelm Nilssons (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden. 
 
att till ny ledamot i utbildningsnämnden utse Kousai Al Haji (C) efter Maria Hjelm Nilsson 
(C) 
 
att till ny ersättare i utbildningsnämnden utse Iman Omairat (C) efter Kousai Al Haji (C).  
 
Sammanfattning 
 
Maria Hjelm Nilsson (C) har i mail 2022-01-02 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
utbildningsnämnden. 
 
Mats Dahlbom (C) har i mail 2022-01-12 nominerat Kousai Al Haji (C) till ny ledamot och 
Iman Omairat (C) till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Maria Hjelm Nilsson (C) 2022-01-02. 
Mail från Mats Dahlbom (C) 2022-01-12. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Maria Hjelm Nilsson
Till: Aili Martinsson
Kopia: Marco Gustavsson; Mats Dahlbom
Ärende: Uppdrag
Datum: den 2 januari 2022 16:51:12

Hej,

Jag vill härmed avsäga mig mina politiska uppdrag av personliga själ.
Centerpartiets gruppledning i Karlshamn är underrättad.
Ärendet behandlas vid årets första kommunfullmäktige då ersättare tar vid.

Med vänliga hälsningar
Maria Hjelm Nilsson

Skickat från min iPad
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Från: Mats Dahlbom
Till: Aili Martinsson
Kopia: Kousai Al Haji; Iman Omairat; Markus Lindberg; Ola Persson; Marco Gustavsson
Ärende: Kompletteringsval från Centerpartiet I Karlshamn
Datum: den 12 januari 2022 08:59:49

Hej Aili
 
Jag vill anmäla följande kompletteringsval, där Maria Hjelm har lämnat in
avträdesansökan.
 
1. Utbildningsnämnden , som ordinarie ledamot -  Kousai Al Haji (personnummer
19760410xxxx)
2. Utbildningsnämnden , som ersättare – Iman Omairat (personnummer 19770813xxxx)
3. Karlshamnsfastigheter , som vice ordförande – Markus Lindberg (personnummer
19761028xxxx)
 
Mvh
 
Mats Dahlbom
Gruppledare för centerpartiet i Karlshamns Kommun
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-01-04 Dnr: 2018/3945 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB – 
Markus Lindberg (C) 
 
Förslag till beslut 
 
att ta Maria Hjelm Nilssons (C) anmälan om avgång från uppdraget som ledamot och 
vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB till protokollet. 
 
att utse Markus Lindberg (C) till ny ledamot och vice ordförande i Karlshamnsfastigheter 
AB. 
 
Sammanfattning 
 
Maria Hjelm Nilsson (C) har i mail 2022-01-02 avsagt sig uppdraget som ledamot och 
vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Mats Dahlbom (C) har i mail 2022-01-12 nominerat Markus Lindberg (C) till ny ledamot 
och vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Maria Hjelm Nilsson (C) 2022-01-02. 
Mail från Mats Dahlbom (C) 2022-01-12. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare

299



Från: Maria Hjelm Nilsson
Till: Aili Martinsson
Kopia: Marco Gustavsson; Mats Dahlbom
Ärende: Uppdrag
Datum: den 2 januari 2022 16:51:12

Hej,

Jag vill härmed avsäga mig mina politiska uppdrag av personliga själ.
Centerpartiets gruppledning i Karlshamn är underrättad.
Ärendet behandlas vid årets första kommunfullmäktige då ersättare tar vid.

Med vänliga hälsningar
Maria Hjelm Nilsson

Skickat från min iPad
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Från: Mats Dahlbom
Till: Aili Martinsson
Kopia: Kousai Al Haji; Iman Omairat; Markus Lindberg; Ola Persson; Marco Gustavsson
Ärende: Kompletteringsval från Centerpartiet I Karlshamn
Datum: den 12 januari 2022 08:59:49

Hej Aili
 
Jag vill anmäla följande kompletteringsval, där Maria Hjelm har lämnat in
avträdesansökan.
 
1. Utbildningsnämnden , som ordinarie ledamot -  Kousai Al Haji (personnummer
19760410xxxx)
2. Utbildningsnämnden , som ersättare – Iman Omairat (personnummer 19770813xxxx)
3. Karlshamnsfastigheter , som vice ordförande – Markus Lindberg (personnummer
19761028xxxx)
 
Mvh
 
Mats Dahlbom
Gruppledare för centerpartiet i Karlshamns Kommun
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-02-21 Dnr: 2019/1212 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Kreativum i Blekinge AB - Charlott 
Lorentzen (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att ta Per-Ola Mattssons (S) anmälan om avgång från uppdraget som ledamot och 
ordförande i Kreativum i Blekinge AB till protokollet.  
 
att utse Charlott Lorentzen (MP) till ny ledamot och ordförande i Kreativum i Blekinge 
AB. 
 
Sammanfattning 
 
Per Ola Mattsson (S) har i mail 2022-02-18 avsagt sig uppdraget som ledamot och 
ordförande i Kreativum i Blekinge AB och nominerat Charlott Lorentzen (MP) till ny 
ledamot och ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Per-Ola Mattsson (S) 2022-02-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare

302



Från: Per-Ola Mattsson (per-ola.mattsson@karlshamn.se)
Skickat: 18.02.2022 13:57:12
Till: Kommunstyrelsen
Kopia: 

Ämne: Avsägelse av uppdrag samt nominering
Bifogad fil: 
Hej.

Jag avsäger mig uppdraget som ordförande Kreativum AB.

Vi nominerar Charlotte Lorentzen som ny ordförande i Kreativum AB

Ersättare för Charlotte Lorentzen som vice ordförande i Kreativum AB återkommer vi till.

Mvh.
Per‐Ola Mattsson
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-01-04 Dnr: 2018/3892 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Johan 
Ingemanssons hjälpfond för Mörrum 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Maria Hjelm Nilssons (C) anmälan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i styrelsen för Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum.  
 
Sammanfattning 
 
Maria Hjelm Nilsson (C) har i mail 2022-01-02 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
styrelsen för Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Maria Hjelm Nilsson (C) 2022-01-02. 
 
Beslutet skickas till 
 
Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Maria Hjelm Nilsson
Till: Aili Martinsson
Kopia: Marco Gustavsson; Mats Dahlbom
Ärende: Uppdrag
Datum: den 2 januari 2022 16:51:12

Hej,

Jag vill härmed avsäga mig mina politiska uppdrag av personliga själ.
Centerpartiets gruppledning i Karlshamn är underrättad.
Ärendet behandlas vid årets första kommunfullmäktige då ersättare tar vid.

Med vänliga hälsningar
Maria Hjelm Nilsson

Skickat från min iPad
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-01-04 Dnr: 2018/3894 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i Johan Ingemanssons 
hjälpfond för Elleholm - Maria Hjelm Nilsson (C) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Maria Hjelm Nilssons (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i Johan 
Ingemanssons hjälpfond för Elleholm. 
 
Sammanfattning 
 
Maria Hjelm Nilsson (C) har i mail 2022-01-02 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Maria Hjelm Nilsson (C) 2022-01-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Maria Hjelm Nilsson
Till: Aili Martinsson
Kopia: Marco Gustavsson; Mats Dahlbom
Ärende: Uppdrag
Datum: den 2 januari 2022 16:51:12

Hej,

Jag vill härmed avsäga mig mina politiska uppdrag av personliga själ.
Centerpartiets gruppledning i Karlshamn är underrättad.
Ärendet behandlas vid årets första kommunfullmäktige då ersättare tar vid.

Med vänliga hälsningar
Maria Hjelm Nilsson

Skickat från min iPad
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-12-27 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Britt 
Karlsson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Britt Karlssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige . 
 
att överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Britt Karlsson (SD) har i mail 2021-12-23 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Britt Karlsson (SD) 2021-12-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare 
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Från: Britt Karlsson (Britt.Karlsson@karlshamn.se)
Skickat: 23.12.2021 09:55:48
Till: Kommunstyrelsen
Kopia: 

Ämne: Avsäga uppdrag 
Bifogad fil: 
Hej
Jag Britt Karlsson SD i Karlshamn 
avsäger mig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.
Mvh 
Britt Karlsson SD 

Hämta Outlook för Android
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-12-17 Dnr: 2019/3579 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden - Diez 
Nobach (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Diez Nobachs (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Diez Nobach (S) har i mail 2021-12-16 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Diez Nobach (S) 2021-12-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Svängsta      2021-12-16 

 

 

Beträffande: Avsägelse från politiska uppdrag ersättare i utbildningsnämnden. 

 

Hej Aili och Andreas. 

Jag sitter och resonerar med mig själv om mina tilldelade förtroendeuppdrag från mitt parti. 

I och med min pensionering och mitt intresse för samhällsengagemang har det inneburit att 
jag har även inom PRO fått en del förtroendeuppdrag. Med tanke på min ålder och framtid i 
just samhällsengagemang tror jag att jag som person i dagsläget gör mer nytta och därmed 
förmodligen också ett bättre jobb för den äldre generationen inom PRO 

I mitt resonemang innebar detta att jag helt enkelt har för mycket att tänka på och mina egna 
prioriteringar ofta måste komma i andra hand. Denna situation gillar jag inte och ser mig 
därför tvungen att förändra min situation. 

Jag vill härmed avsäga mig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. 

 

Med vänliga hälsningar. 

Diez Nobach. 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-02-09 Dnr: 2022/455 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-02-21  
 
 
Handlingar för kännedom februari 2022 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under perioden 2021-12-03—2022-02-09 
 
2021/358 2021-12-03 Beslut KS § 267/2021 Ekonomirapport januari-oktober 2021 
 
2021/2818 2021-12-08 Delgivning: Beslut KF § 130/2021 Ny taxa 2022 för 
Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom miljöbalkens område 
 
2021/2818 2021-12-08 Delgivning: Beslut KF § 132/2021 Ny taxa för 
livsmedelskontrollen 2022 - Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
2021/2818 2021-12-08 Delgivning: Beslut KF § 131/2021 Ny taxa 2022 för 
Miljöförbundet Blekinge Västs prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen 2018:396 
 
2021/2818 2021-12-08 KF Olofström § 133/2021 Uppräkning av timavgift gällande 
miljöskyddstillsynen och 
livsmedelskontrollen för miljöförbundets verksamhet inför 2022 
 
2021/2818 2021-12-08 KF Olofström § 129/2021 Förslag till reviderade 
renhållningsföreskrifter samt taxa 2022 
 
2021/2818 2021-12-08 KF Olofström § 134/2021 Räddningstjänsten Västra Blekinge - 
taxa för myndighetsutövning år 2022 
 
2021/2818 2021-12-08 KF Olofström § 135/2021 Taxa för sotning och 
brandskyddskontroll 2022 
 
2021/3410 2021-12-14 VB: Expediering av FF 2021-11-12 § 12 Sammanträdestider 
2022 för förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen 
 
2021/3410 2021-12-13 Expediering av FF 2021-11-12 § 10 Delårsrapport 2021 januari-
juni 
 
2021/2738 2021-12-17 Förlängning av avtal om FoU-verksamhet mellan Region 
Blekinge och länets kommuner 2022-2023 
 
2020/2862 2021-12-21 Missiv Protokollsutdrag KF § 183/2021 Revidering av 
arbetsordning för kommunfullmäktige 
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2018/3575 2021-12-22 Beslut från LST 404-6233-2021 att inte överpröva kommunens 
beslut, Elleholm 35:1 
 
2021/2738 2021-12-29 Protokollsutdrag gällande avtal om FoU-verksamhet 2022-2033 
 
2021/2738 2022-01-03 Beslut kommunfullmäktige 211221 § 218 FOU – avtal mellan 
länets kommuner och region Blekinge 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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	Motion om att Karlshamns kommun ska följa livsmedelsverkets rekommendation om att plus 75 ska inta D-vitamin


	Motion om app för ökad trygghet - Emanuel Norén (L), Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) 2019/4042
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Motion om app för ökad trygghet


	Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogrammet - Britt Jämstorp (KD) 2021/1307
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogrammet - Britt Jämstorp (KD)


	Motion om Hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion - Lars-Olof Larsson (KD) och Lennart Ung (KD) 2021/224
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Kommunfullmäktige Motion hållbarhetsutvecklare


	Motion om utdrag för bidrag Björn T Nurhadi (SD) 2020/2836
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Motion om utdrag för bidrag


	Motion angående utredning av parkeringsskiva 2019/1472
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Motion om utredning av parkeringsskiva


	Motion om att förändra strukturen i kommunpolitiken 2021/973
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Motion om att förändra strukturen i kommunpolitiken


	Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M) 2017/3571
	Ärendeprotokoll KS
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M)
	Protokollsutdrag ON 2018-08-22 § 117 Svar på återremiss om införande av vårdbiträde
	Protokollsutdrag KSAU § 400/2021 Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M)
	Yttrande över motion om att införa vårdbiträden


	Motion om att kött från djur som slaktats med smärtsamma slaktmetoder ska inte köpas in av kommunen - Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 2019/4030
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Motion om att kött från djur som slaktats med smärtsamma slaktmetoder ska inte köpas in av kommunen


	Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens verksamhetsområde kvartal 3 2021 - avdelning AV-förvaltningen 2021/1639
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag ON § 173 2021 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens verksamhetsområde avseende Av-förvaltningen, kvartal 3 2021


	Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens verksamhetsområde, kvartal 2 2021 2021/1730
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag ON § 171 2021 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens verksamhetsområde avseende omsorgsförvaltningen, kvartal 2 2021


	Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens verksamhetsområde, kvartal 3 2021 2021/1730
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag ON § 172 2021 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens verksamhetsområde avseende omsorgsförvaltningen, kvartal 3 2021


	Fyllnadsval av ledamot och ersättare i utbildningsnämnden – Kousai Al Haji (C) och Iman Omairat (C) 2019/3579
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden
	Nominering ny ledamot och ersättare (C)


	Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB - Markus Lindberg (C) 2018/3945
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse från uppdraget som ledamot och vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB
	Nominering från (C)


	Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Kreativum i Blekinge AB - Charlott Lorentzen (MP) 2019/1212
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse av uppdrag samt nominering


	Entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum - Maria Hjelm Nilsson (C) 2018/3892
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen för Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum


	Entledigande från uppdraget som ersättare i Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm 2019-2022 - Maria Hjelm Nilsson (C) 2018/3894
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse från uppdraget som ersättare i stiftelsen för Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm


	Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Britt Karlsson (SD) 2018/3268
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Britt Karlsson (SD)


	Entledigande från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden - Diez Nobach (S) 2019/3579
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	avsägelse av politiska uppdrag. ver 2


	Handlingar för kännedom februari 2022 2022/455
	Tjänsteskrivelse


